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TERMO DE JUSTIFICATIVA 
 
1 - OBJETO: 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, bem como melhoria e eficientização do sistema da 
iluminação pública no município de Juscimeira – MT.,  pelo período de 12 (doze) meses. 

1.2 A contratação abrange a: 
1.2.1 Manutenção preventiva e corretiva do Parque de Iluminação Pública; 
1.2.2 Os serviços objetos deste edital serão executados em todos os logradouros 
públicos dotados de iluminação, o que compreende as avenidas, ruas, travessias, 
vielas, becos, travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de 
futebol, estacionamentos públicos, cemitério, monumentos históricos e em 
qualquer outra área onde existam pontos de iluminação pública no Município de 
Juscimeira/MT. 

 
2 – INTRODUÇÃO: 

2.1 Conceitos Básicos: 
2.2.1 Ponto de Iluminação Pública: Luminária ou projetor com todos os 
componentes necessários ao seu funcionamento a partir do ponto de conexão à 
rede elétrica de alimentação. 
2.2.2 Manutenção Corretiva: Consiste na intervenção técnica no sistema de 
iluminação para eliminação de falhas e correção de defeitos com ou sem a 
substituição de componentes. 
2.2.3 Manutenção Preventiva: Consiste na atuação planejada sobre o sistema 
de iluminação de forma sistemática, visando antecipar situações que possam vir a 
ocasionar defeitos ou falhas. 
2.2.4 Eficientização Energética: Consiste na prestação de serviços de 
substituição de pontos de iluminação existentes por luminárias e/ou equipamentos 
mais modernos, de melhor desempenho e maior eficiência para assegurar melhores 
níveis de iluminamento e a redução de consumo. 
 

2.2 Em conformidade com resolução da ANEEL os Municípios passam a 
responder pela manutenção e melhoria do seu Parque de Iluminação Pública, sendo que no 
caso da Cidade de Juscimeira, o Município já responde por estas obrigações. 

 
2.3 O gerenciamento do Parque de Iluminação Pública não pode ficar restrito 

a simples troca de lâmpadas e demais acessórios que o compõem. 
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2.4 Cabe ao Poder Público Municipal buscar alternativas que visem aumentar a 
eficiência da iluminação, diminuir a potência instalada e gradativamente diminuir o custo de 
manutenção, bem como o custo pago mensalmente pela energia consumida diariamente pelo 
Parque de Iluminação Pública. 

2.5 A eficientização, partindo do pressuposto da diminuição do custo da conta de 
energia e do aumento da qualidade dos materiais empregados, trará consigo a redução 
gradativa dos investimentos em manutenção, ampliando a capacidade de investimentos em sua 
qualificação e ampliação quando for o caso. 

 
3 – OJETIVO: 

3.1 O objetivo do presente Termo de Referência é especificar os parâmetros 
técnicos necessários a contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
manutenção com custo regressivo e eficientização do SIP - Sistema de Iluminação Pública da 
Cidade de Juscimeira, incluindo o fornecimento de mão-de- obra, conforme procedimentos 
integrantes deste Termo. 

3.2 A contratação abrange os seguintes serviços: 
3.2.1 Manutenção preventiva e corretiva do Parque de Iluminação Pública, 
com o fornecimento de materiais; 
3.3 Os serviços objetos deste edital serão executados em todos os 

logradouros públicos dotados de iluminação, o que compreende as avenidas, ruas, travessias, 
vielas, becos, travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de futebol, 
estacionamentos públicos, cemitério, monumentos históricos e em qualquer outra área onde 
existam pontos de iluminação pública no Município de Juscimeira/MT. 
 
4 - DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

4.1 – Atividades de controle e planejamento 
4.1.1 O controle e planejamento das atividades a serem realizadas no SIP serão 
exercidos pela PREFEITURA a quem caberá: 
4.1.1.1 Registrar todas as solicitações de serviços de manutenção pelos munícipes 
ou pela própria Administração; 
4.1.1.2 Emitir as Ordens de Serviço para a CONTRATADA, a quem caberá o 
atendimento dentro dos prazos aqui previstos; 
4.1.1.3 Efetuar o registro de todas as intervenções de manutenção efetuadas na 
rede a partir das informações recebidas pela CONTRATADA após cada atendimento 
em formulário eletrônico que deverá ser encaminhado por e-mail à PREFEITURA no 
prazo máximo de 24 horas após o evento. Esse formulário deve conter o local, 
identificação do circuito, tipo de serviço executado; 
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4.1.1.4 Definir em conjunto com a CONTRATADA o roteiro de atendimento das 
demandas de forma a maximizar o atendimento e diminuir o tempo de resposta; 
4.1.1.5 Gerenciamento do SIP quanto ao consumo e o valor dispendido com a 
iluminação pública junto à Concessionária; 
4.1.1.6 Vistoria do SIP para a verificação dos pontos apagados a noite e acesos 
durante o dia, objetivando a elaboração da programação de serviços; 

 
4.2 Atividades operacionais de manutenção do SIP: 
4.2.1 A manutenção do Sistema de Iluminação Pública - SIP, conforme já relatado 
será executada pela empresa que vier a ser contratada pelo valor que será 
determinado pelo número de pontos de iluminação pública, efetivamente 
instalados no Parque de Iluminação da cidade, no mês da prestação dos serviços, 
multiplicado pelo valor contratado. 
4.2.2 Entende-se pela manutenção do sistema de iluminação o reparo ou 
substituição de qualquer dos componentes que compõem o equipamento de 
iluminação desde a fixação do braço no poste, até a luminária, compreendendo 
então: 
4.2.2.1 Acessórios de fixação do braço; 
4.2.2.2 Braço de sustentação; 
4.2.2.3 Fiação e cabos; 
4.2.2.4 Luminária e acessórios de fixação; 
4.2.2.5 Lâmpada e soquetes; 
4.2.2.6 Base e relé fotoelétrico; 
4.2.2.7 Reatores e ignitores. 
4.2.3 Os materiais substituídos na rede pública de iluminação deverão ser 
transportados pela CONTRATADA para local adequado ao seu armazenamento, 
disponibilizado por ela para esse fim e depois de limpos e classificados por tipo, 
para o correto descarte ambiental quando for o caso. 
4.2.4 Todos os materiais e/ou equipamentos retirados da rede terão sua correta 
destinação a cargo da CONTRATADA, observado em especial o caso dos materiais 
com descarte ambiental obrigatório que terão destinação amparada por 
certificação, conforme critérios. 

 
4.3 Intervenções e Correções das Instalações: 
4.3.1 A CONTRATADA deverá reparar os defeitos de acordo com os prazos fixados 
neste Termo, exceto quando da ocorrência de situações excepcionais de força 
maior previstas em Lei e no Contrato. 
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4.3.2 No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar o 
MUNICÍPIO, por escrito, orçar os trabalhos a serem efetuados e apresentá-lo com as 
respectivas justificativas, para deliberação sobre a execução das intervenções que 
se façam necessárias. 

 
4.4 Sustentabilidade Ambiental: 
4.4.1 A CONTRATADA fará, dentro de seu almoxarifado e às suas expensas, um 
tratamento prévio e acondicionamento dos materiais até a destinação final 
daqueles enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e legislações pertinentes. 
Deverá assegurar a descontaminação de todas as lâmpadas de descarga retiradas 
da iluminação pública, por terem atingido o final da sua vida útil ou por outro 
motivo qualquer. Em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo a 
descontaminação ser executada por empresas de reciclagem.  

 
4.5 Ronda: 
4.5.1 Constitui-se na sistemática visita a todos os logradouros da Cidade, para 
inspeção das instalações de iluminação pública detectando lâmpadas apagadas ou 
acesas durante o dia, unidade fora de prumo, abalroadas, luminárias com 
compartimento aberto, braço ou suporte fora de posição, caixa de passagem 
danificada. 
4.5.2 A ronda deve ser programada de tal modo que todos os logradouros sejam 
vistoriados durante todo o período anual. 

 
 
5 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

5.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva englobam todas as atividades 
e cuidados técnicos necessários para assegurar o funcionamento regular e permanente do 
Sistema de Iluminação Pública, como: 

5.1.1 A substituição ou reparo nos equipamentos e acessórios com defeito, 
descritos a seguir: 
5.1.1.1 Lâmpadas queimadas e ou quebradas; 
5.1.1.2 Difusores defeituosos ou quebrados 
5.1.1.3 Luminárias em mau estado de conservação; 
5.1.1.4 Relés fotoelétricos com defeito; 
5.1.1.5 Base de relé fotoelétrico com defeito; 
5.1.1.6 Chaves magnéticas com defeito; 
5.1.1.7 Reatores com defeito, incluindo a realização de teste; 
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5.1.1.8 Ignitores com defeito; 
5.1.1.9 Braços de luminárias em final de vida útil; 
5.1.1.10 Ferragens em vida de útil como parafusos, cintas, armações e outros; 
5.1.1.11 Fiação interna dos braços e postes; 
5.1.1.12 Reaperto ou substituição de conectores; 
5.1.1.13 Limpeza da luminária; 
5.1.1.14 Outros serviços correlatos. 
5.1.1.15 Proceder a revisão das conexões e do estado geral da unidade, cada vez 
que nela for realizada qualquer intervenção; 
5.1.1.16 Ter em seu dimensionamento de equipe capacidade para atendimento e 
execução de serviços em caso de emergência; 
5.1.1.17 O atendimento a solicitações para substituição de lâmpadas apagadas à 
noite ou acesas de dia. 
5.1.1.18 Triagem e recuperação dos materiais retirados da rede e para destinação 
final daqueles que sejam considerados inservíveis, seguindo instruções da 
Fiscalização; 
5.1.1.19 Coordenar, através de profissional qualificado, o descarte de lâmpadas de 
descargas e/ou outros materiais retirados da rede de forma ambientalmente 
correta entregando ao Município o certificado pertinente expedido por órgão 
competente. 
5.1.1.20 Realizar rondas noturnas, com a cidade dividida em 06 regiões iguais e ou 
quase iguais em quantidade de luminárias, independentemente da capacidade de 
cada uma, de forma que ao final das seis primeiras rondas, se comece novamente 
na primeira, totalizando duas rondas anuais por cada região da cidade 
anteriormente assim caracterizada. No caso de lâmpadas acesas a equipe de 
manutenção deverá anotar todas as ocorrências verificadas no dia a dia do serviço, 
notificando o setor responsável na Prefeitura para o cadastramento do ponto e a 
solicitação de reparo necessária. 
 
5.1.2 Desempenho da Manutenção: 
5.1.2.1 Conforme já descrito o gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública – 
SIP é da PREFEITURA. 
5.1.2.2 Cabe a PREFEITURA a priorização dos atendimentos de forma 
compartilhada, obedecendo-se a ordem de registros de solicitação de demanda, de 
forma que os pedidos dos munícipes sejam atendidos cronologicamente e de forma 
regionalizada, com a CONTRATADA, objetivando maior eficácia no atendimento dos 
eventuais problemas surgidos na rede de iluminação pública. 
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5.1.2.3 Quanto ao índice de falha que corresponde ao percentual de lâmpadas 
apagadas a noite e acesas durante o dia em relação às manutenções realizadas 
durante o mês, a CONTRATADA deverá imediatamente, e às suas expensas, corrigir 
os problemas detectados, dentro do prazo de garantia de 12 (doze) meses. 
5.1.2.4 Definida a priorização, a PREFEITURA enviará diariamente por e-mail uma 
lista de intervenções que devem ser atendidas no prazo máximo de: 
5.1.2.4.1 72 (setenta e duas) horas para a zona urbana; 
5.1.2.4.2 96 (noventa e seis) horas para a zona rural; 
5.1.2.4.3 Imediatamente em caso de urgência. 
5.1.2.5 Deverá ser informada diariamente pela CONTRATADA, por e-mail à 
PREFEITURA, a lista de pontos atendidos no dia anterior, para efeito de fiscalização 
e controle, apresentando, se for o caso, as justificativas para o não atendimento de 
alguma demanda e a sua programação de resolução. 
5.1.2.6 Caso a CONTRATADA não cumpra a programação estabelecida e não 
acatando a PREFEITURA as justificativas apresentadas, esta ficará sujeita as 
seguintes penalidades: 
5.1.2.6.1 30 (trinta) vezes o valor do ponto pelo não atendimento em 48 (quarenta 
e oito) horas de demanda repassada pela PREFEITURA na zona urbana; 
5.1.2.6.2 10 (dez) vezes o valor do ponto por dia de atraso até seja regularizada a 
situação; 
5.1.2.6.3 30 (trinta) vezes o valor do ponto pelo não atendimento em 96 (noventa 
e seis) horas de demanda na zona rural; 
5.1.2.6.4 10 (dez) vezes o valor do ponto por dia de atraso até seja regularizada a 
situação na zona rural; 
 
5.1.3 Estrutura de Pessoal e Equipamentos para Manutenção: 
5.1.3.1 Para assegurar a normalidade operacional desejada pelo Município, a 
CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, da seguinte estrutura: 
5.1.3.1.1 Imóvel próprio ou locado no perímetro urbano do município, com 
instalações capazes de comportar almoxarifado e espaço para guarda de veículos 
etc.  
5.1.3.2 Os seguintes profissionais deverão compor a estrutura mínima de pessoal 
que devem estar devidamente identificados: 
5.1.3.2.1 01 técnico de nível médio com formação em eletrotécnica; 
5.1.3.2.2 01 profissional eletricista supervisor para a equipe de manutenção, com 
curso realizado em instituição reconhecida, nos termos da NR-10; 
5.1.3.3 Além dos profissionais deve ser disponibilizados também: 
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5.1.3.3.1 01 veículo utilitário, com capacidade para 01 tonelada, equipado com 
escada que permita a execução de serviços em alturas de até 10 metros, farol 
regulável instalado sobre a cabine e caixas para depósito de materiais e 
equipamentos, telefone celular; 
5.1.3.4 As equipes de coordenação e administrativa deverão trabalhar 44 horas 
semanais em horário a ser definido pela CONTRATADA e submetido à aprovação da 
Fiscalização. 
5.1.3.5 Os empregados, ao prestar serviços em campo, deverão dispor de uniforme, 
identificação e equipamentos de proteção individual e de acordo com as Normas 
Brasileiras vigentes, em especial a NR-10. 
5.1.3.6 Nas tabelas a seguir estão relacionados os equipamentos de segurança e 
ferramentas para eletricistas, e equipamentos de proteção coletiva e outros 
equipamentos de uso coletivo que devem minimamente equipar o veículo. 

 

EPI’s E FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA 
QTDE POR 

ELETRICISTA 

Bolsa para acondicionar EPI’s 1 

Botina de segurança 2 pares 

Calça e jaqueta impermeável 
Cinto tipo paraquedista, com linha de vida, trava-quedas e 
talabarte, 

1 

1 

Capacete aba total classe B, com jugular 1 

Colete refletivo 1 

Jaqueta para frio resistente a chamas 1 

Luva de segurança tipo vaqueta 2 

Protetor solar, fator 30, com repelente contra insetos, 120 ml. 
Vestimenta de segurança resistente a chamas. 
Alicate bombeiro cabo isolado para 1000 V, 305 mm, abertura 85 
mm 

1 

2 

1 

Alicate de bico redondo. 1 

Alicate universal, cabo isolado para 1.000 V. 1 

Bolsa para ferramentas 1 

Canivete para eletricista, lâmina 120 mm, com estojo. 1 

Chave de boca ajustável 10” (inglesa) 1 

Chave teste de baixa tensão, isolada para 1.000 V 
Jogo de chave de fenda, 3,3x150mm, 4,5x15mm, 6,3x20mm, cabo 

             1 

            1 
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isolado para 1000 V 

Jogo de chave Allen 1,5 à 10 mm             1 

Jogo de chave de boca, fixa 6 à 32 mm             1 

Jogo de chave combinada 6 à 22 mm             1 

Alicate Volt-Amperímetro, categoria IV             1 

Arco de serra ajustável com lâmina             1 

Escova de aço em “V”             1 

Esticador para cabos de alumínio 5,88 à 9,36 mm             1 

Esticador para cabos de cobre 5,88 à 7,42 mm 
Escada extensível de fibra de vidro, comp. De 6,0 m quando aberta 
e 3,6 m quando fechada, peso máximo 18 kg. 

            1 

             1 

Extrator de conector cunha simétrico 
Farolete portátil, 12 Vcc, com 20 m de cabo, para ligação em 
tomada no veículo. 

            1 

            1 

Lanterna manual, com bateria 7,5 V             1 

Lima mursa chata            1 

Lima mursa redonda            1 

Luxímetro, calibrado por instituição qualificada.            1 

Martelo pena 250g, com cabo.            1 

Martelo pena 500g, com cabo.            1 

Martelo de unha, com cabo.            1 

Prancheta de mão para anotações            1 

Sacola para içamento de ferramentas           1 

Talhadeira aço 200x19mm           1 

Tesourão para cortar cabos com seção até 70 mm²           1 

Trena de roda, em nylon, de no mínimo 50 m.           1 

Cones de sinalização de trânsito para instalação ao redor do 
veículo durante as manutenções 

          6 

 
5.1.4 Materiais para Manutenção: 
5.1.4.1 O suprimento de materiais para reposição é de responsabilidade da 
CONTRATANTE, que deverá manter estoque de materiais em quantidade adequada 
para assegurar o pronto restabelecimento do sistema e a continuidade dos serviços. 

 
6 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 
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6.1 A remuneração das atividades concernentes quanto à manutenção do Sistema 
de Iluminação Pública executado como disposto neste Termo será calculado, a cada mês, pela 
multiplicação do preço unitário por ponto luminoso proposto pela CONTRATADA, pelo número 
total de pontos luminosos existentes no Sistema de Iluminação Pública de Juscimeira no mês de 
referência da medição. 

6.2 O valor estimado para esta contratação foram obtidos através de pesquisa no 
mercado regional, conforme dispositivo legais e normas complementares, conforme 
discriminado na tabela abaixo: 
 
ITEM DESCRIÇÃO IVONILTON FERNANDO ROCHA VLR.MEDIO 

01 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA (-SERVIÇOS DEVERÃO 
SER EXECUTADOS DE ACORDO 
COM O TERMO DE REFERENCIA) 

38,00 41,00 39,50 39,50 

02 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA – DISTRITO DE FÁTIMA 
DE SÃO LOURENÇO (-SERVIÇOS 
DEVERÃO SER EXECUTADOS DE 
ACORDO COM O TERMO DE 
REFERENCIA) 

47,00 51,00 49,00 49,00 

03 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA – DISTRITO DE 
IRENOPOLIS (-SERVIÇOS DEVERÃO 
SER EXECUTADOS DE ACORDO 
COM O TERMO DE REFERENCIA) 

47,00 50,00 32,50 43,17 

04 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
ILUMINAÇÃO PUBLICA DO 
MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – 
DISTRITO SANTA ELVIRA (-
SERVIÇOS DEVERÃO SER 
EXECUTADOS DE ACORDO COM O 
TERMO DE REFERENCIA) 

47,00 51,00 49,00 49,00 

05 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO 

47,00 50,00 48,50 48,50 
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PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA – DISTRITO DE PLACA 
SANTO ANTONIO (-SERVIÇOS 
DEVERÃO SER EXECUTADOS DE 
ACORDO COM O TERMO DE 
REFERENCIA) 

 
 

6.3 Fica definido como “Ponto Luminoso” a unidade constituída pelo 
braço/suporte/lâmpada e os acessórios indispensáveis ao seu funcionamento. 

6.4 Do Valor Total referente a este Termo de Referência, segue demonstrado na 
tabela abaixo.  

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA (-SERVIÇOS DEVERÃO 
SER EXECUTADOS DE ACORDO 
COM O TERMO DE REFERENCIA) 

UNID 2.700 39,50 106.650,00 

02 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA – DISTRITO DE FÁTIMA 
DE SÃO LOURENÇO (-SERVIÇOS 
DEVERÃO SER EXECUTADOS DE 
ACORDO COM O TERMO DE 
REFERENCIA) 

UNID 1.400 49,00 68.600,00 

03 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA – DISTRITO DE 
IRENOPOLIS (-SERVIÇOS DEVERÃO 
SER EXECUTADOS DE ACORDO 
COM O TERMO DE REFERENCIA) 

UNID 1.300 43,17 56.121,00 

04 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
ILUMINAÇÃO PUBLICA DO 
MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – 
DISTRITO SANTA ELVIRA (-
SERVIÇOS DEVERÃO SER 

UNID 1.300 49,00 63.700,00 
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EXECUTADOS DE ACORDO COM O 
TERMO DE REFERENCIA) 

05 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA – DISTRITO DE PLACA 
SANTO ANTONIO (-SERVIÇOS 
DEVERÃO SER EXECUTADOS DE 
ACORDO COM O TERMO DE 
REFERENCIA) 

UNID 1.300 48,50 63.050,00 

VALOR TOTAL 358.121,00 

 
6.5 O Valor Total deste Termo de Referência é de R$ 358.121,00 (Trezentos 

Cinquenta Oito Mil, Cento Vinte Hum Reais). 
  

7 - CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO: 
7.1 Todos os equipamentos retirados da rede, seja durante a manutenção ou na 

eficientização, serão transportados pela CONTRATADA para seu almoxarifado onde serão 
limpos, classificados em lotes por tipo e guardados até a sua destinação final, ambientalmente 
correta. 

7.2 As lâmpadas de vapor de mercúrio ou sódio não queimadas só poderão ser 
reutilizadas para substituição de lâmpadas queimadas, no Parque respeitada a compatibilidade 
modelo e potência. 

 
7.3 Materiais contaminantes: 
7.3.1 A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo armazenamento, transporte e 
destinação final dos materiais contaminantes retirados da rede de energia elétrica. 
7.3.2 Estes materiais contaminantes, principalmente os de Classe I, deverão ter sua 
destinação final realizada de forma sustentável e ambientalmente correta, feita por 
empresa credenciada por órgão ambiental oficial. Teste de Materiais e equipamentos: 

7.3.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar uma bancada para teste em materiais e 
equipamentos de IP retirados da rede como defeituosos. 

 
8 - FISCALIZAÇÃO: 

8.1 A PREFEITURA exercerá ampla fiscalização da CONTRATADA através de equipe 
de funcionários com autoridade para em seu nome, definir toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização dos serviços. 
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8.2 Será permitido, o acesso da Fiscalização às dependências da CONTRATADA 
sempre que esta assim o achar necessário. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da 
Fiscalização, Boletim de Medição dos serviços realizados. 

8.3 À partir da entrega do Boletim de Medição, que poderá ser entregue a 
Fiscalização no primeiro dia útil subsequente ao mês da prestação do serviço, esta terá o prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua aprovação. A parte rejeitada da medição será 
glosada e retirada da mesma para discussão posterior e inclusão na próxima medição se 
corrigidas as inconformidades detectadas. 

8.4 A prestação de serviços, objeto deste termo, será fiscalizada e atestada por 
funcionário público Municipal de Juscimeira, Sr..............nomeado para tal fim, através da 
Portaria de nº....../2018, de .../...../2018, ao qual competirá dirimir as duvidas que surgirem no 
curso da prestação dos serviços, que de tudo dará ciência à Administração conforme art. 67, da 
Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 

8.5  A administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços e, desacordo com 
os termos do edital e seus anexos. 

8.6 Todos os serviços de que trata este termo, deverão obedecer às especificações 
constantes neste termo e seus anexos. 
 
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1 Além das obrigações descritas na Minuta do Contrato e das demais, 
anteriormente, neste Termo, são obrigações da CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA deverá recrutar apenas os profissionais que sejam 
considerados aptos para o desenvolvimento da função considerando o 
aproveitamento do curso e legislação trabalhista; 
9.1.2 A licitante vencedora do certame se compromete a contratar a maioria 
dos profissionais, oriundos do Município; 
9.1.3 Fornecer veículo em boas condições de utilização, coberto por seguro 
total, para utilização da Fiscalização nas tarefas de ronda diurna e noturna, durante 
a vigência do Contrato. 
9.1.4 Fornecer todo equipamento e material necessários para a execução do 
objeto contratual. 
9.1.5 Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Município e a 
terceiros, inclusive por acidentes ou mortes, perdas e destruições parciais e ou 
totais,isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir,ainda que 
tais reclamações sejam resultantes de atos prepostos da contratada ou de qualquer 
pessoa física ou jurídica,empregada ou ajustada na prestação dos serviços. 
9.1.6 Arcar com salários, encargos sociais, trabalhistas e impostos referentes à 
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execução dos serviços. 
9.1.7 Proceder às correções solicitadas pela Fiscalização. 
9.1.8 Todas as interferências que surgirem durante a execução das obras, 
como: redes de água, cabos, eletrodutos telefônicos e elétricos, redes de esgoto 
pluvial e outros, serão de inteira responsabilidade da contratada, inclusive sua 
reparação na totalidade, não acarretando quaisquer ônus para o Município. 
 

10 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
10.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos 

integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública, tais como: catálogos, manuais de 
operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas fichários, necessários a execução do 
Contrato. 

10.2 Indicar, através de documento assinado, o Gerente do Contrato com 
amplos conhecimentos sobre do seu objeto. 

10.3 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos 
locais que estiverem sob o controle do MUNICÍPIO, onde se encontrem instalados os 
equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste Contrato. 

10.4 Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações 
e dos limites contratuais, visando a caracterizar a ação da CONTRATADA. 

10.5 Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação 
pública sem informar a CONTRATADA. 

10.6  Informar a CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no 
Sistema. 

 
11 - GENERALIDADES: 

11.1 Para todos os serviços descritos, independentemente de se encontrarem 
explicitados, deverão estar incluídos os seguintes componentes de custos: 

11.1.1 Mão-de-Obra: 
11.1.1.1 Correrá a conta da CONTRATADA todas as despesas com mão de obra, 
direta ou indireta para execução, supervisão, planejamento, suprimento, controle 
de qualidade e todas as demais ações que se façam necessárias à execução das 
atividades descritas em cada item, inclusive os encargos sociais definidos por Lei e 
por força de acordos/dissídios coletivos do sindicato patronal da categoria 
profissional e das empresas. 
11.1.2 Materiais e Equipamentos: 
11.1.2.1 Caberá à CONTRATADA desenvolver os serviços inerentes a manutenção do 
Sistema de Iluminação Pública, visando atingir os resultados especificados, 
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assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis. E ainda 
devem ser compatíveis com o padrão adotado pela concessionária local e com as 
normas da Prefeitura. 
11.1.2 Transporte: 
11.1.2.1 Nos custos também deverá ser previsto o transporte para deslocamento do 
pessoal da CONTRATADA até o ponto de execução dos serviços. Também deverá 
estar incluso o transporte de materiais do almoxarifado até o local de aplicação, 
bem como o do equipamento ou material substituído até o depósito da 
CONTRATADA. 
11.1.3 Aquisição de Equipamento e Materiais: 
11.1.3.1 Todos os custos de aquisição de materiais serão por conta da Contratante, 
englobando tanto equipamento/material como o gerenciamento de compra, os 
custos de impostos incidentes, controle de qualidade, inspeções, transporte do local 
de fabricação ou aquisição até o almoxarifado da CONTRATADA e os demais custos 
inerentes. 
11.1.4 Despesas Indiretas, remuneração e impostos: 
11.1.4.1 No preço ofertado pela CONTRATADA deverão ser considerados os custos 
indiretos, a remuneração da empresa, bem como os impostos incidentes segundo a 
legislação tributária federal, estadual e municipal vigentes. 

 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes da execução do objeto correrão pelas dotações 
orçamentárias para o exercício de 2019, de acordo com o fornecimento. 

 
02.06 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02.06.01 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02.06.25.751.0034.2030.0000 – CONSERVAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
278 - FICHA 
 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 13.1. Pela inexecução parcial do Contrato, a Administração poderá aplicar, sempre 

por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93, 
e alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma seguinte: 

13.1.1 Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os 
itens adquiridos: 
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13.1.2 atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
13.1.3 a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro 
por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) 
dia de atraso. 
13.1.4 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, 
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá 
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% 
(dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

 
13.2 Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, 

garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 
13.2.1 multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
13.2.2 suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) 
anos. 
13.2.3 declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
13.2.4 A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata 
Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta 
Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
13.2.5 A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. Caso a adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta 
Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua 
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo 
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para 
que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração 
proceder à cobrança judicial da multa; 
13.2.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação 
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 
Administração; 
13.2.7 Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos 
créditos que esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o 
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valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT; 
13.2.8 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 

14 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
14.1 O referido Processo Licitatório se dará na modalidade Convite 
 
 
Juscimeira,MT., 28 De Janeiro 2.019 
 
 
 
Julio Pedro Pereira Costa Junior 
             Diretor DAE 
 
 
 

 


