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1,

OBJETIVO

da
Este Projeto Básico têm por objetivo determinar as c91dpo91 9..?:q99ii9:91.t tecnicas
PREVENTIVA,
MANUTENÇAO
CoNTRATÀÇno,oT EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÀO DE
púsitcA DA zoNA URBANA E RURAL D0
coRRETtvÀ E AMpLtAÇÃ0, no stsrEMA DE ILUMTNÇÃo
0r SANTA IZABEL D0
stsTE1/A DE ILUMINÇÃô pueLrcA DA zoNA uRBANA E RURAL to-MuNlcipto

por um período de
Énn4- r5rcrutNDo F6RNECIMENTo INTÊRGRAL DE MATERTAS E MÃO-DE-OBRA,

12

(doze) treses.

todos os serviços alinhados
abr"angência desse projeto Básico, caberá à CONTRATADA desenvolver
Básico'
obletivando atingii os resultados e o desempenho estabelecidos neste Projeto

\a

Plano de
licitante deverá examinar atentamente este Projeto Básico na preparação de seu
trletodologia de Execução dos Serviços.
gerais para execução dos serviços
É"sta Especificação tem pór objetivo estabelecer as diretrizes
e da C0NTRATADA'
i;ontratactos pela prefeitura, bem como caracterizar as obrigaçÕes e direitos da contratante

A

1.1 .

0

STSTEMA DE ILUMINAÇÃg PUBLICA DO MUNICíP1O DE SANTA I7ABEL

1.1.1

Gerenciamento:
o gerencianrento está diretamente vinculado ao regisiro e monitoramento de dados e controle das

intervençÕes

na rede de iluminação pública, visando á obtenção dos melhores resultados

e

intervençÕes. O
propicianclo a aplicação adequada e controlada dos recursos despendidos nestas
do atendimento
gerenciarnento cleve Íornecer os parâmetros necessarios ao controle pelo município
preços e
prazos,
de
trabalhos,
dos
evolução
e da situação do parque de ilurninação pública, da

.
.
o

qualidade dos serviços, monitorando as seguintes funçÕes:
Cadastro do parque de iluminação pública e sua manutenção atualizada;
pontos de melhoria;
Avaliação do'parque de iluminaçáo existente visando identificar
manutenção do sistema de
Elaboração do planejamento, programação e o controle dos serviços de

n

iluminação Pública;
Gestão de materiais e equipamentos;

1.1,2

OPeração e Manuie nção
especificado neste Proieto Básico
A manutenção tem por obl.tiro atingir o nivel de qualidarle do serviço
dos ntateriais e equipamento:r
através de açÕes preventrvas e corietivas com fornecirnento e aplicação
que se façam necessario:;.
de uso, serão
Os equipamentos reiirarJos, clepois de triados, 0s que apreserntarem ci:ndiçÔes
repassados pela l:ii:iviLi;: a contraiaila para aplicar [arefas de

manutenção

rt.r

U
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1.1,3

Serviços e Obras

A execução destes serviços compreende todas as atividades necessárias à elaboração de plano

de

manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública, conforme segue:

.

Eficientizaçáo

níveis
Corresponde aos serviços executados em unidades de iluminação existentes para melhoria dos

de iluminação e/ou eficiência energetica, reduzindo a potência instalada, segundo

programação

determinada pelo Município corn o fornecimento de materiais.
Reforma e Melhoria

o

pública para
São os serviços de substituição e/ou recuperação de componentes do sistema e iluminação
programação aprovada pelo
melhoria da estética, cios niveis cle iluminação e segurança, segundo uma
Município, incluindo c fornecimento de materiais,

.

lluminaçáo de Realce

permanentes ou temporários
São os serviços executados em imovels rornbados ou nã0, monumentos
destittadas a sua valorização estetica e visual.

2.

TERMINOLOGIA E DEFINIÇÔES:

para a adequada inierpretação do presente Termo cie Referência sâo apresentadas as seguintes definiçoes
ccmplementares:

21

Unidades de lluminação Pública:
,,Unidade
de llumiÁação publica", define-se um conjunto completo constituído por luminária ou
Corno

instalada em ruas,
projetor com todos os acessorios indispensáveis ao seu acionamento e funcionamento,
escadarias, viadutos, praças,
avenidas, praças ou em outros logradouros públicos, tais como vrelas, becos,
etc' e que será,
passeios, ciclóvias, parques, pontós, áreas esportivas, monumentos naturais e historicos
cloravante, denominada simplesmente "UIP".

para efeito de mediçao mensal do Serviço de Manutenção Corretiva, a alteração do nÚmero de UIP
surtirá efeito a partirdo mês seguinte a sua instalação e indicação no cadastro'
A seguir estão descritoõ os tipos básicos das Unidades de lluminação Publica:
da Concessionária, alimentada
Unidacje Aérea: Unidade normalnrente instalada em postes de concreto
por circuito aéreo de BT.

Unidade Subterrânea: Unidade normalmente em poste de concreto

ou aço do município, com

alimentaÇão por circuito subteri^àneo.

porelementos de concepção historica
Unrdade Oriramental: Tipo de Unidade Subterrânea caracterizada
ou decorativa
por motivos urbanÍsticos e/ou
Unioades Especiais: Unidacies t1e concepção e instalação diferenciadas,
a lluminação de Equipamentos
altura diferenciada, estando também neste grupo as unidades destinadas
de edifícios, obras de Arte Especiais
urbanos, quars sejarn, iluminação de cestaquJde monurnentos, fachadas
e outras de valor htstorico, cultural ou ambiental.

2.2

Sistema de lluminaçâo Pública (SlP):
(UlP) do parque de iluminação do
E o ÃÁjr.t. composto de todas as'unidades cle iluminação publica

município

2,3

Ponto de llunrinação Pública,
geográíica. Por exemplo, um poste que
E o *njunto tle iluminaçáo cürn uma determinada coordenac.ja
que as coordenadas das três pétalas serão as
contenha três pétalas, se constituirá num ponto, tendo em vista
mesmas.

a)
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2.4

Gestão dos Serviços de Manutenção:
Correspondem a todas as ativiclades necessárias para que a Rede de lluminação
classificados em:
função e opere em condrção normal, padronizada e de segurança. Estes serviços são
da Rede de
Serviços de Rotina: Conjunto'de atividades essenciais, para o restabelecimento da operação
lluminação em função das ocorrências comuns de queima e falha
para restabelecimento integral
Serviços Corretivos: Atividades complementares aos Serviços de Rotina,
operacionais em consequência de falha, obras, acidente, furto, vandalismo, instalação

'

das condiçoes

inadequadá ou desempenho rleficiente, com execução formalizada por

oS - Ordem de Serviço emitida

pela

Prefeitura MuniciPai.

2,5

Gestão de Reforma ou Melhoria

prévia da Secretaria
Serviços programados que serão executados somente em caso de solicitação
elemento da Rede de
I\,lunicipal de-Obras publicas e que consiste na substituição de unidade ou outro
potência.
liuminação pública existente por outra configuração de montagem e/ou tecnologia e/ou
2 6 Serviços de Remodelação

que consiste na
Atividáde programada executada mediante solicitação prévia da Prefeitura Municipal
formalizada através de
substituição de unidade existente por outra configuração dê montagem ou tecnologia,
ordent de serviço (0S)

2.7

Serviços de Êficientização

Municipal, que resultem
Serviços frogramaclos e executados, mediante solicitação prévia da Prefeitura

em redução de consumo de energia elétrica.

2.8

Protocolo
Todo e qualquer registro de solicitação de serviços de lluminação Pública'

2.9

Serviço de Ronda

Unidades Especiais,
Serviço realizado na totalidade da lluminação Pública, Unidades Ornamentais,
de prumo, abalroada, faltante ou
visando deteótar lâmpacJas apagadas ou acesas indevidamente, unidade fora
posiçã0,
caixa de passagem com
com lurninária faltante ou compariimento aberto, braço ou suporte fora de
de necessidade de limpeza do
tampa quebrada ou faltante, condiçÕes inadequadas dó luminosidade decorrentes
qualquer irregularidade que venha
conjunto optico, dentre outras irregularidades. A ronda deverá ainda detectar
colocar em risco a segurança da população'
2 10 Estação TransÍcrmadora

por 1 (Um) ou mais transformadores
Conjunto clestinado a alimentar oircuitos exclusivos de lP connposto
e respectivos equipamentos de comando e proteção'

2 11 Circuito para Alimentação das Unidas Aereas.
na rede de distribuição da
São circuitos compostos dá condutores instalados em vias aéreas, ficados
por:
concessionária ou em rede do Municipio e caracterizados

a)
b)
c)

por chaves magnéticas acionadas
Redes com transformadores exclusivos para lP comandados
por reles fotoeletrÔnicos;
por chaves
itedes alimentadas pela rede de distribuição onde os circuitos de lP são comandados
grupo);
magneiicas acionadas por reles ÍotoeletrÔnicos (comando em
acionadas por reles fotoeletrÔnicos
distribuição
de
Unidades alimentadas por circuito secundário
individuais (conrando

individual)

k''
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2.12 Circuitos para Alimentação das Unidades Subterrâneas:
teto
fi:
São circuitos compostos de condutores instalados diretarnente no solo ou em eletroduto,
e/ou paredes ou ainda enterrados no solo, caracterizados por:
acionadas por
2..13 Redes com transformadores exclusivos de lP, comandados por chaves magnéticas
reles fotoeletronicos,

por chaves
2,14 Redes alimentadas por rede de distribuição onde os circuitos de lP são comandados
magneticas acionaCas por reles foioeletronicos;

3

TNFORMAÇOES GERAIS SOBRE O SIP DO MUNICíPIO DE SANTA IZABEL

Pública (UlP) instaladas,
O Município de SANTA IZABEL possui cerca de 6000 Unidades de lluminação
em braços e
predominantemente
que se situam em ruas, avenidas, praças e logradouros especiais, instaladas
em topo de
-, ^r:^:a,
o número de UIp pode mudar mensalmente em consequência de obras de revitalização ou de eficiência
informado quando da apresentação
energética, sendo o numero oficial de Ulp com energia não medida aquele

postes.

-

de distribuição de energia elétrica,
das faturas nrensais de consumo cle energia elétrica [ela concessionária local
Municipal
e o numero de UIP com energia medida aquele apurado pela Prefeitura
seu sistema de gestão do parque de
melhorar
busca
prefeitura
Municipaimediante este novo contrato
A

iluminação pública, buscando atender aos anseios da conrunidade em relação

à qualidade, durabilidade

e

operacionaliclade cleste tão importante mecanismo púbiico'

4

DESCRIÇÀO DOS SERVIÇOS

a responsabilidade pelo
euanto ao Íuncionamento do Sistema de lluminação Pública.: Caberá à CONTRATADA
pública cjo MUNICíPlO DE SANTA IZABEL, buscando mantê-lo',l00%
funcionamento do sistema cje llunrinação
no Contrato,
aceso/iluminado, i.essalvadas as obrigaçÕes cla PREFEITURA estabelecidas

a CONTRATADA
Sem desconsiderar outras funçoes necessárias ao correto desempenho do Sistema,
deverá cumprir as seguintes atribuiçÔes:

^.

Pública do Município de
4.1.1, AtlminrstraÇão da execução da manutenção do Serviço de lluminação
Santa izabel.

Pública
4.1,1.j. Atualização permanente da base de dados patrimonial do Sistema de lluminação

do Município de Santa lzabel.

Pública'
4.j,l.2.Gerenciamento permanente da execução dos serviços relativos à lluminação

prestados.
4,1.1,3. Busca continua de iécnicas e métodos para otimização dos serviços
politicas
de açã0, tendo em
4.1.1 4, Consuitoria à pREFEITURA no que se refere à fixação das
com a elaboração de estudos e a
vista a realização dos objeiivos dos serviços públicos obleto da contratação,
iluminação pública do Municipio
prestação de assessoria iecnica para impiementaçâo das politicas referentes à
oe Santa lzabet.
para tratar de assunto
4.1.1S.Acompanhar e assessorar a Prefeitura de Santa lzabelem reuniÕes
não seja conflitante com
que envoiva o Sistema de lluminação publica do Município tje santa lzabel, cujo tema
as atividades objeto do Contratr:'
por escrito e
41.1 6 A CONTRATADA deverá informar a Secretaria Municipal de Administração
para a execução das intervençoes que
avaliar o valor dos traballros a serem efetuados e apresentar o orçamento

das mesmas
se fizerem necessarias, coni ji.rstiÍicaiivas, procedendo a interuenção apos a aprovação
PREFEITURA

pela

junto a PREFEITURA, a
2. Gerenciamenio clo usc da Eneigia Eléti"rca: A. CONTRATADA assumirá
de lluminação Pública, cumprindo-lhe
responsabilidade peio gerenciarnerrto da unut[,u consumica no Sistema
de energia, bem como realizar o
desenvolver açoes contínuas que possibilite-m a reduçào clo consumo
e estimados por carEa
-- instalada da r'"
acompanhamento, verificaçã0, controle e apuraçã0, dos circurtos medidos
v!'
energia eletrica consumida no slP para efeiio de supervisãc pela

4

.1

PREFEITURA.
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4.1.3. Operação e Manutenção das lnstalaçÕes de lluminação Pública: A manutenção
ô
atingir o nivel de qualidade do serviço especificado neste Projeto Basico atraves de açoes
.orr.tiu6 com Íornecimento e aplicação de materiais e equipamentos que se façam necessários. Para a

consecução desse objetivo, cabera à CONTRATADA a realização das seguintes atividades:

4,13.'i. Organizar o conjunto de equipes de manutençã0, devidamente uniformizados e com
que a
identidade visual propria, associada a rdentidade da Prefeitura de Santa lzabel, de modo a evidenciar
pela
manutenção corretiva e preventiva do Sistema de lluminação Pública esteja sendo realizada
CONTRATADA a serviço da PREFEITURA DE SANTA IZABEL D0 PARA.
4.1.3.2. Manter o conirole fÍsico do patrimônio de iluminação publica da Prefeitura de Santa lzabel,
atualizando seus dados cadastrais imediatamente apos cada intervenção de qualquer natureza no Sistema
previstos neste
4.1.3 3. Realizar as intervençÕes nos pontos com defeitos, dentro dos prazos
Projeto Básico,

41.3.4 lnteragircom a SEMOP para permitir intervençÕes de emergência, conforme estabelecido
no Projeto Basico.

4.j.3.5. Fromover a substituição sistemática das fontes de iluminação sempre que necessan0
para que a relação Íluxo luminoso/consumo (lúmen/watt) se manienha acima de 700/o (setenta por cento) do
para tanto,
nominal estabelecido para a fonte luminosa utilizada no ponto de iluminação pÚblica, empregando,

caracteristicas
equipamentos cle alta qualidade, especialmente lâmpadas, que deverão se manter adequadas às
ponto.
definidas no Plano de lluminação Publica para o Município de Santa lzabel, no local do
do
4.1 3.6. Realizâr rotinas de inspeção e verificação periodica para o bom funcionamento

com
Sistema de lluminação pública em seu conjunto e de seus equipamentos de comando, de acordo
estatísticas de falhas do sistema de iluminação pública.
4.1,3,7. Realizar a rnanutenção preventiva e corretiva de acordo com as obrigaçÕes de resultado

quanto a:
- Garantia
- Garantia
- Garantta
- Garantia

os 12 (doze)

de funcionamento adequado;
do nívelde iluminamento;
de disponibilidade do Sistema;
de excelência no aspecto visual e estético.

,,X;1.1';X;Í,fl :1il3il1fH'!;flà131i,'J:::,::'.:['53TilJ?,il,.,]i]lâ1üSlllliil.1:'ãü:;

por fotoeletrÔnicos, 20% (vinte
(trinta por cento) das lâmpadas, 40% (quarenta por cento) dos relés fotoeletricos
cabos de interligações e conexões, mantendo os percentuais com os quantitativos

por cento) dos reatores,
mÍnimos

ut''X.,,.3,g

Realizar a limpeza das luminárias e de seus acessorios de alimentação e comando em
no
rotinas periodicas, de forma que sejam atendidos os indicadores de desempenho/qualidade estabelecidos
Edital,

4 1 4. Controle visual das lnstalaçÕes: A CONTRATADA efetuará de maneira sistemática controle visual
panes visívers dos
das instalaçÕes, atraves de visitas notuinas e/ou diurnas, com o objetivo de detectar as
equipamenios da rede de iluminação pública e o estado de conservação do SlP.
4.j.4,j Esse controle será efetuaclo a cada 05 (cinco) dias úteis, As correções dessas panes deverão
ser feitas dentro dos prazos especificados neste Projeto Basico.

4.1.5. lntervençÕes e Correçoes das lnstalaçÕes: A COI'ITRATADA deverá consertar os defeitos de
de "Força
acordo com os prazos iixados neste Projeto Básico, exceto da ocorrência t1e situaçoes excepcionais
Maior" prevista no Contrato
por escrito,
4.1.5.,1. No que se reÍere a essas situaçoes, a CONTRATADA deverá informar a SEM0P
para a execução das intervençoes que
avaliar o valor dos trabalhos e serem efetuados e apresentar o orÇamento

pel?n
se fizerem necessárias, com justificativas, procedendo a intervenção apos a aprovação das mesmas

PREFEITURA.
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4 1.6 A CONTRATADA deverá solicitar da CONCESSIONARIA E dA PREFEITURA UM BANCO dE
contendo todas as informaçoes atualizadas do sistema de lluminação Publica de Santa lzabel,
4.j.G,2. A numeração correspondente a identificação física do ponto luminoso seguirá a da
CONCESSIONARIA onde estejam instalados os pontos de iluminaçã0, segundo critérios de numeração
previamente acordados entre a CONTRATADA, PREFEITURA e a Concessionária de Energia
4 2 euanto aos serviços de melhoramento: Caberá à C0NTRATADA realizar os serviços relativos ao
jluminação Publica do Municipio de Santa lzabel, atendendo todas as exigências
melhoramento do Sistema de
requeridas em programa ou projeto específico conduzido pelo MUNICiPIO, sob as diretrizes dos segurntes
critérios e procedtmentos;

4.2.1

Caber-á

á CONTRATADA realizar as obras e serviços no Sistema de lluminação Publica do

Município relativos ao melhoramento, correção de vandalismos

e

outros serviços técnicos especializado,

a diretrizes deste
atendendo todas as exigências requeridas em programa ou projeto especifico conduzido sob
Edital.
de
4.2,2 Caso ocorra uma atividade ou serviço não descrito neste Edital e necessário á realização
na
projeto especifico de interesse do Município, o mesmo poderá ser acrescentado, mediante termo aditivo,
planilha de EspecificaçÕes dos Serviços.

4.2.3

AManutenção deverá atender tambem os seguintes requisitos técnicos:
a) Não comprometer a estética urbanística do logradouro;

b) Utilizar maieriais de qualidade do padrão determinado pela Prefeitura e estabelecidos

neste certame;

b) Reutilizar materiais e

equipamentos que estejam em condiçÕes

de uso e que

não

e escrita do Município;
comprometam a estetica urbanistica do lograCouro, somente com autorização expressa

c) Revisar e/ou substrtuir todas as conexÕes com a rede elátrica;
possibilitar a
d) lrnplantar sempre circuito independente para iluminação publica, de forma a
o controle, sem que haja
instalaÇão de medidores por parte da Concessionária, quando for o caso, efetuando
possibilidade de duplicidade de cobrança,
que esteja
4,2.4. E direito da PREFEITURA recusar qualquer tipo de material e/ou equipamento
itens
anteriores,
nos
definidas
sendo indicado na aplicação da manutenção e que não atentla às especificaçoes

já estabelecido no Contrato, visto que é
sem que corn isso tenha que pagar qualquer valor adicional ao
para garantir a eficiência dos
necessário consrderar o tempo oe vioa útil e o aumento da eficiência luminosa,
serviços de
-_,-- , à\
4,Z.5poda,Je árvores: Apos identificação em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura, cabera
de M I e BT, que estiverem em
CONTRATADA solicitar a poda <jas áivores em redes de distribuição energizadas
evidenciada, consultada a
situação conflituosa com o sistema de iluminação pública, mediante necessidade
SEMA e a Concessionária de Energia.
serviços de
4.2,6 Serviços de Engãrrharia: A CONTRATADA executara, a pedido da PREFEITURA,
bem como operaçÕes de
engenharia ligados a iluminação o-"n'r gerai, consultorias, projetos e assistência técnica,
pela CONTRATADA em
fisõalização à'e serviços contratados pelo Município. Tais serviços serão executados
elaborados, negociados
atendimento as soliciiaçoes rece,oiclas da PREFEif Unn e apos terem seus orçamentos
e aprovados junto a Secretaria Municipal de Obras'
promover
4.2.7 A prefeitura de santa lzabel poderá a qualquer momento introduzir itens e/ou
sempre que houver a
modificaçôes nas especificaçôes tecnicas ou correçÕes nas atividades discriminadas,
de procedimentos em função
necessidade de aprimorarnento clecorrente de inovaçoes tecnologicas ou ajustes
pública, e com isto alterar os quaniitativos da
c1e novos projetos e adequação rlo plano diretcr de ilurninação
termos aditivos po,,
pianilha orçamentaria desta-corrirataçã0. Estas resoluçÕes se processarão atraves de

manutenção

contraio coÁforme previsto na lei 8.666 /

93
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5

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

Definição dos critérios técnicos de acompanhamento e avaliação dos serviços contratados, de modo a
permitir a pREFEITURA veriÍicar a qLialidade do serviço e do gerenciamento do Sistema de lluminação Publica.
Cada critério tem uma definiçã0, uni modo e uma periodicidade de cálculo definidos nos itens a seguir:

5,1 Criierio da Qualidade do Serviço: Referente

.
.
.

a três aspectos principais.

Qualidade da Manutençâ0.
Qualidade da Continuidade da lluminação
Qualidade da lntervenção na Rede de lluminação'

1 Qualidade da Manutenção: Os Serviços de manutenção correspondem a todas as atividades
necessárras para colocar o sisiema tle lP em condiçÕes normars de operaçã0, compreendendo os serviços
5,1

e
rrecessarios à correção 6e não conformidades encontradas no sistema, tais como instalaçÕes, substituiçoes
reparos nos eqLripamentos, acessorios componentes a rede elétrica, manuseio dos materiais e tiragem, e
A
descarte daqueles retirados do parque de lP e contemplancio todos os pontos luminosos cadastrados.
aos
avaliação da eualidade da Manutenção tarnbém tem como objetivo verificar se a limpeza e o atendimento

pontos de iluminação estâo sendo efetuados em concordância com o Contrato. 0s pontos de controle serão
que se
relativos a limpeza do refletor ou da luminária, estado clas luminárias em operação e ao estado em
encontra a lârnpada: acesa ou apagada

5.1.1.ZAs intervençoes no sistema de lP.
As intervençÕes da CONfRATADA nos pontos luminosos, respectivos circuitos e estaçÕes transformadoras,
para a exeiuÇão dos servrços de manutençã0, ocorrerão por constatação de problemas atraves de rondas a
partir do
serem realizádas pela CONTRATADA, por determinação do Município por reclamação ou a
e elétricas das
i-ironitorarnento da vida útil do pcnto luminosc. Devem ser observadas as condiçÕes mecânicas
anterior,
situação
da
restabelecimento
ao
unidades e do parque de lp, executancJo iodas as açÕes necessárias
todos os
tomando-as o mais proximo possível da condição de novas sob os aspectos funcional e estrutural de
seus componentes.

,l
de
5 1 .3. A avaliação da Qualidade da Manutenção será realizada durante o dia por intermédio
pontos luminosos
rnspeçáo enr amostras áscolhidas, pcia fiscalização da PREFEITURA, em grupo(s) de
Serão
pela
PREFEITURA.
clispostos em sequência continua localizaoo(s) em bairros ou áreas definidas
inspeçÕes nas
inspecionados pelo menos 5% dos pontos dos bairros ou áreas escolhidas. A periodicidade das
pelas
asslnado
relatorio
um
amostras será bimestral. Os resultados apurados na avaliação serão objetos de
partes, onde serão regrstraclos os números de lunrinárias suias, trúmeros de luminárias com defeiios e o número
de lâmpadas acesas durante do ciia.
a menos
51..1.4. As inspeçoes nâo cleverão ser realizadas duas vezes consecutivas na mesrna área,
que seja de repetição em área onde não ocorreu aprovação de manutençã0, em todos os critérios, na vez
anterior

(máximo
5 1 1.5, A eiralidade da rnanutenção e niedida de acordo com os seguintes ltens de Controle

aceitável):

o
.
.

Número máximo cie luminárras defeituosas: 2% do total da amostra
Nurnero maximo de lârnpadas acesas durante o dia: 3% do totai da amostra
Nuntero máximo de làmpadas apagadas a noite. 3% do total da amostra.

da
5 1.2, eualidade cla Continuic]ade da lluminação: A avaliação da Qualidade da Continuidade
conforme
efetuada
sendo
esta
lluminaçáo tem como objetivo verificar se a substituição preventiva tjas lâmpadas
o previsto no contrato
.2,1, Aavaliação da eualidade cia continuicJade da llumrnaçâo será realizadadurante a
num coniunto de áreas 0t,1.,
noite através de inspeção em amostras escolhidas pela Frscalização da PREFEITURA
bairros .iefinidos Sel^ão insoecicnaclos no mínimo 5% dos oclntos dos bairros ou areas

escolhidas

\y

t&to'%
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\*ár

periodiciclade das inspeçoes das amostras será mensal Os resultados apu
avaliação serão objeto de um relatorio assinado pelas duas partes, onde serão registrados os numeros dos
pontoó luminosos apagados a noite, simultaneamente, com defeitos não causados por pane geral ou setorial,
conforme item 5.4 1. deste Projeio Básico.
5.12,2, Percentual total de pontos apagados acumulados em 12 meses será calculado

A

periodo.
através da soma dos 10 (dez) maiores percentuais parciais das inspeções realizadas ao longo deste
5.1 3. Qualidade cJa lntervenção na Rede de lluminação: A avaliação da qualidade da lntervenção
da Rede de lluminação diz respeito aos prazos de intervenção em relação aos tipos de panes possiveis e são
assim definidos:

5.1.3.1 PaneGeralouSetorial,EcausadapelafaltadeenergiaporpartedaConcessionária.
Nesse caso, a CONTRAIADA identifica o problema e, de imediato, aciona a PREFEITURA para adotar as
rledicjas cabiveis. Esse tipo de pane não tem prazo preestabelecido para correção por parte da CONTRATADA,
uma vez que independe da sua ação direta e sim da concessionária.
b.1.3,2. Três pontos luminosos ou mais, consecutivos, simultaneamente com defeito num
quatro) horas apos o
mesmo rogradouro: A CONTRATADA deverá efetuar o conserto no prazo de 24 (vinte e
recebimento da chamada,

3. Um a dois pontos luminosos em pane num logradouro: A CONTRATADA deverá
da
efetuar o conserto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apos a recepção da chamada. A Qualidade
5.1.3

Intervenção na Rede de llunrinação e medida de acordo os seguintes ltens de Controle (Tipos de Pane):
Tempo de atendimento a reclamação de 3 pontos luminosos ou mais consecutivos
apagados num mesmo logradouro: 90% das reclamaçoes em ate 24 horas,

.

o

Tempo de atendimento

a reclamação de um ponto luminoso

apagado num

logradouro: B0% das reclamações em até 48 horas.

5.1.3,4. O pagamento pelos serviços corresponderá à medição dos mesmos efetivamente
unitário
realizados e atestados no perÍoão de referência, com base nos boletins de serviç0, observado o valor
por item de serviço apresentado pela proponente por ocasião da licitaçã0, aceitos pela Comissão Especial de
quando for o
Licitaçao e homologados pela Secretaria Municipal de Obras, computadas as alterações cabíveis,
CASO

5.1,3.5. O valor cobrado no item (10.1) refere-se ao pagamento pela mobilização das equipes
ep serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo todas as despesas referentes à utilização dos
(em caso de
velcuios de apoio; rnotorlstas; equipes tecnicas; sinalizaÇão; avisos nos meios de comunicação
ao bom
ligadas
necessidacle prolongada de interrupção iro fornecimento de energia) e outras diretamente
poste (ponto de
andamento dos serv-iços, ou seja, cleveram ser pagos por cada mobilização da equipe a cada
aos
adicionados
que
ser
deverão
iluminação), acrescidos dos materiais ccnstantes nos itens anteriores,
pagamentos das ntanutençÕes dos pontos de iluminação

6

SEGURANÇA E MEDICINA D0 TRABALHO

Antes de iniciar os trabalhos a CONTRATADA cleverá obrigatoriamente, apresentar

à

Fiscalização

competenie, copia dos seguintes documentos:

o

o
.
o

procedimentos a serem adotarjos em caso de acidente de trabalho, grave ou fatal, em papel

timbrarjo da enlPresa;

ppRA - NR g (Progrania de Prevenção de Riscos Ambientais) ou PCMAT - NR 1B (Programa
cie ConoiçÕes e Meio Ambiente de Trabalho na lndÚstria da Construção);
pCMSO - NR 7 (Programa de Controle Medrco de Saúde Ocupacional);
ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários que estarâo vinculados ao conti'att ''§_i

ffi*
qffi
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.

Ordens de Serviço Sobre Segurança e Medicina do Trabalhos específicos para o
Licitação (uma para cada rrabalhaclor envolvido na execução das obras/serviços i
mesmo), conforme itenr 1.7 da NR 1,
Conrprovante de participação dos trabalhadores no treinamento de segurança em lnstalaçÕes e
para cada curso,
Serviços com Eletricidade com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas

.

conforme previsto no Anexo lll cja NR 10;

.

Ficha de controle de recebimento de EPI's

e

termo de responsabilidade assinada pelo

trabaihador;

.

Fornecer em documento proprio da empresa o nome do Responsável Técnico da Obra,
Engenheiro de Segurança, Técnico de Segurança do Trabalho, Cipeiros (onde couber, conforme
Portaria 3214178 do Ministerio do Trabalho - NR 4 e NR 5), com telefone, endereço, etc.,

Durante a execução dos Trabalhos, a CONTRATADA deverá, quando for
Fiscalização da Prefeitura Municipal, os segutntes documentos:

o
.
7

o caso, apresentar a

Em caso de acidenie de trabalhc, a CONTRATADA deverá apresentar a Prefeitura Municipal, no
prazo rnáxrrno de 30 (trinta) horas apos a ocorrência, copia da CAT (Comunicação de Acidente
clo Trabalho), providências tomaclas, relatorio do acidente efetuado pelo SESMT, investigação
do acidente Pela CIPA;
No caso cle acidente grave ou fatal a CONTRATADA, além das medidas de socorro cabÍveis,
deverá informar imediaiamente a ocorrência à fiscalização da C0NTRATANTE.

RECURSOS HUMANCS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

a qualificação e quantificação dos recursos de mãode-obra, insunros e equipamentos e Íerramentas necessários para a execução dos trabalhos.

7.1.Eeinteira responsabilidade da CONTRATADA

7.2. E também de resporsabilidade da CONTRATADA o pleno cumprimento das leis e

normas

exclusivamente a ela a
regulamentadora da execução dos trabalhos e das condiçÕes de segurança, cabendo
promovidas por seus prepostos ou
reãponsabiliclade por açoeó trabaihistas, previdenciárias e/ou acidentárias
empregados

que deverá
7.3. A CONTRATADA deverá marrter preposto responsável pela execução dos servlços
atender com celericiade das demandas de solicitaçÔes do Município;

8

GESTÁO DÊ MATERIAIS

Estoque: Devera ser mantido um almoxarifado exclusivo para guarda e
específicas localizadas no
acondicionamento de materiais e equipamentos de llumrnação Pública em instalações

8,1 Almc;xarrfaclo

Municipio;

e

quanto aqueles retirados durante
B 1..1 Nesse almoxarifacto serão depositados ranto materiais novos

os serviços de manutençã0.

do volume de
8.1.2 Caberá à CONTRA'|ADA dimensionar aárea total do alnroxarifado em função
ara
suficiente
de área
materiais e equipamentos a serem nrovirnentados, devendo, entretanto, drspor
armazenamento dos materiais planeiados;
Esse alrroxarifaCcr tjeverá
8.1

acondicionamento ê
coTllpotleÍires do
0e componentes
testes de
pallets, arntarios,
arnrários, bancada pala
Para lcsles
movimentação dos materiais, com prateleiras, pallets,
movimentação
de
para
serviços
os
,
sistema de iiuminação eic, além cie dispor de mão de obra qualificada

3

estar devidamente equipado

para

U
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8.1.4

0s

materiais devei'ão ser arrnazenados de forma adequada

e

de manerra a

integridade, a conservaÇâ0, o controle e a fiscalização dos estoques,
8.2 Controle dos Estoques: O controle e o fluxo de materiais e equipamentos de lP devem ser feito
atraves de sistema informatizado, cabendo à CONTRATADA disponibilizar o software, equipamentos de
informática, linha telefônica e funcionario(s) habilitados) para operar este sistema.
8.2.1 A CONTRATADA deverá manter todos os materiais e equipamentos armazenados sob sua
responsabilidade devidamente identificados
8.2.2 Adequaçâo e dimensionamento dos estoques: O estoque dimensionado pela CONTRATADA

cleverá permitir, sem descontinuidacle, a realizaçáo de intervençoes no sistema de lP por um prazo predeterminado, nunca inferior a 20 (trinta) dias.
8.3 Classificação de Materiais e Destinação: Todos os materiais retirados do sistema de lP serão
transportados pela C0NTRATADA para seu almoxarifado,
8.3 1 Nesse almoxarifado os materiais ficarão temporariamente guardados, classificados e
devolvidos ao Municipio.

8.3.2 As devoluçÕes de materiais ao Municipro, perfeitamente identificados, deverão

ser

acompanhadas da documentação pertinentes,
8.3.3 Seguro: A CONTRATADA será a única responsável por todos os materiais novos ou retirados
do sistema de lP, cievendo ás suas expensas, segurá-los contra todos os riscos.

I

FISCALIZAÇÃO
9,1 l-odos os serviços executados no Sistema de lP serão fiscalizados pelo Município.

g,2 Somente apos a comunicação da execução e do termino dos sei'viços, os mesmos, serão
conferidos para aceitaçã0, podendo o lVlunicipio rejeitá-los, no todo ou em parte, em função das inconformidades
ocorridas, devendo a parte rejeitada ser retirada sem ônus.
g.3 O Municipio nranterá na Íiscalização dos serviços, Íuncionário (s) da §[:f'r1ÜP com autoridade
para exercer em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalizaçã0,

9.4 A CONTRATADA deve permitir, a qualquer horário, o acesso da fiscalização do Municipio ás
suas dependências.
g b GESTAO SCBRE TERCEIROS: Caberá exclusivamente a CONTRATADA toda a gestão junto
aos orgãos publicos (policiais militar e civil e outros), concessionárias e empresa privadas (trânsito, energia
eletrica, telefonia, TV à cabo etc), no intuito de liberar/isolar/proteger areas, circuitos, interferências etc, visando
o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos.

10

GARANTIA DOS SERVIÇoS E MATERIAIS

e materiars fornecidos pela CONTRATADA no sistema de

lP
deverão ser garanticlos por 06 (seis) meses contados a partir da data de conclusão dos serviços e aplicação dos
materiais, respeitando as gar;tntias dos fabricantes que dão maior prazo
10.'1 Todos os servrços executaclos

10 2 Os matóriais indicados na proposta da CONTRATADA poderão ser substituídos por materiais
de quaiidade igual ou superior Oesde que haja prévia autorização do MunicÍpio.

11

NORMAS GENERICAS

11.1 Tocios os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os padrÕes e
requisitos previstos 1as normas pertinentes cio Municipio, ABNT, bem como as relativas à Segurança e Medicina
do Trabalho e ao Trânsito
j1.2 É- de sua exclusiva responsabilioade da CON'IRATADA a recomposição dos passeio
logradouros públicos, necessarros em função dos trabalhos executacjos pela mesma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALACiO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

12

oBRIGAÇOES DA CONTRATADA
15.'1 No desempenho das atividacles relativas ao objeto deste Edital a CONTATADA se obriga a;

'12.1 1 Comunicar ao Município, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos
ile força maior, nãc permitiram a correta execução dos serviços.
12,1 2 Cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes do trabalho.

12.1.3 Tratar corn urbanidade todo cidadão que busque informaçoes ou proceda reclamaÇÕes,
auxiliando sempre a forma do mesmo se comunicar Com o Call Center,
12.i.4 Assunrir integral responsabilidade pela boa elaboraçâo e eficiência dos serviços que efetuar,
tle acordo com este Edital e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta
dos referidos serviços
12.1 5 Todas as informaçÕes referentes aos serviços contratados são exclusivas da Prefeitura
Municipal de Santa izabel, e não poderão ser divulgadas a qualquer motivo. Somente o S[itlOP deve apropriarse dos resultados. Os equipamentos e sistemas de gerenciamento, encerrado o contrato, passa ao acervo da
PMT
12,1,6 Zelar pelo patrimônio Municipal relacionado ao presente, assumindo responsabilidades pela

sua integridade, bem como pelos eventuais que der causa.
12.1,7 Manter durarrte toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigaçoes por ela
assumitias e todas as qualificaçÕes exigidas na contrataçã0,
12,1.8 Manter seus funcionarios devidamente uniÍormizados e identificados.
12.1,9 Execu[ar, toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais e manter atualizado
o clrcJastrc Cc sistema de lP, devendo comunicar por escrito as eventuais alteraçoes ou dificuldades que vierem
a oc0il'Dr,

1'2.1.'i0 Efetuar AnotaçÕes de Responsabiiidade-lécnica (ART) perante o CREA-P/\
Manter seus veículos devidamente identificados atravês de adesivos nas laterais citando:
12,1

llt_

I
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13 OBRIGAÇÔES DO MUNICíP|O
16 1 Na vigência do contrato firmadc em decorrência do presente Editalo Municipio se obriga a:

13,1.1 Cólocar à rlisposição da CONTATADA os documentos técnicos descritos integrantes do
acervo do Serviço de lluminação Pública, tais como: manuais de fornecedores, catálogos, plantas, fichas,
manuais de operação etc., necessarios à execução do Contrato'
13 1 2lndicar, através de documento assinado pelo Gerente do Contrato, um técnico com amplo
ccnhecimento sobre o objeto do Contrato, como delegação para representá-lo, quando de seu impedimento

eventuai nas obrigaÇÕes contratuais
13.1,3 Prc;porcionat livre acesso aos iécnicos e prepostos da CONTRTAD/I aos locais que
estiverem sob o conirole do Municipio, cnde se enconirem instalados os equipamentos destinados à execução
dos serviços previstcs neste Contrato,
i3,1.4 lnterceder junto á autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços
contratados
13'1 S Promover a realização das suas atrvitlades cie forma a que não ocorram desencontro com os
desenvolvicjos pela CONTRATADA, informancjo esta da necessidacje de rever a sua programaçã0, quando for o
CASO

'13'l 6 lnformar aos usuárros clos ser"viços de llurninação Pública, das obrigaçÕes e dos limites
contratu ais, vi sando a car aclerizar a açaa tl a COí{ IRATAD/\
de lluminação pública sem anuência da.
- 13,^,,7 Não executar nenhunra modificação nas instalaçoes
'
CONTRATADA, salvc motivo c1e fr-rrça
\,§i

maior.

-
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14 coNDrÇôes oe nnnrtctençÂo

1.

Não será permitida a participação de consorcios.

2.

Licitante cieverá possuir Certidão de Registro ou lnscrição da Licitante no Conselho
Regional cle Engenharia e Agronomia - CREA, em cu1a lurisdição se encontre sua sede, bem como
comprovação do registro e inscrição dos Responsaveis Técnicos.
Prova de possuir no seu quadi"o permanente, na data da licitação profissional de nível
supei"ior, deientor de Atestaijo de Responsabilidade Técnica por execução de obra conforme item
9.6.4.3 devidamente acompanhadas pelas respectivas CertidÕes de Acervo Técnico (CAT),

3

4.

expedida pelo CREA da região onde os serviços foram executados
Atestado de Visita Técnica a ser fornecido pela SECRETARIA, As visitas ao localdas obras, deverão
ser realizada por proÍissionais responsáveis técnicos de nível superior representado a empresa, e
devem ser solicitadas, ate o quinto dia anterior a data de apresentação das documentaçÕes e
propostas, a Departamento lluminação Públicas desta SECRETARIA, por meio escrito e protocolado

no Protocolo Geral da Secretaria, Av. Barão do Rio Branco - Centro, Santa lsabel do Pará - PA,
68790-000, Municipio de Santa lzabel lPará.
5. A Licitante deverá apresentar "Garantia de Manutenção de Proposta" (a ser entregue à
SLOSE-CMLiPM) no valor de 1% (um por cento), referente ao valor total da obra (preço orçado pela
aclministração), em uma das nrodalidades conforme a Lei

8666/93.

í.

\r_,
Santa lzabel/PA,

a,

'1

5 de fevereiro de 2018

ENG. PEDRO PAULO DE
Secretário Municipal de Obras Públicas
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ANEXOII

íó

No:
DATA:
ENC. SOC. E TRABALHISTAS: 89,96%
29,11"/0
BONIF/DESP. lNDlR. (BDl):
995.235,29
VALOR OTAL ORÇADO: R$

coRnertvnE

p
lepr-rnÇÃo Do s tsr E MA o e tlu lvi tl.tçÃo ú autca DA zo NA u RBAI'IA
pARÁ
lnunnr- oo wtutttcíplo DE sANTA tzaBEL oo

PROCESSO

E

LOCAL, REDE Oe UUrVrrr.rnçrc poar-icn - sANra tzABEL DO PARÁ - PA

;r-{

vi1

DISC RIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

P/UNlT.

creor

r*sr

PREçO TOTAL

I

(R$)
I

tsraços/Simples:

1

11

Forn./irrst./stibstituiÇáo de braço de luminária sin-rples, 1 1/4" x 1'50 m.
' Padrâo Cetpa)

pç

50,0c

104,9(

R$

1.2

Forn /lnst./substituiÇão Ce braço de luminária ornamental, 2"' 3,00 m.

pç

170,00

251 ,45

R$

42.746,50

m

900,0c

4,44

R$

3.996,00

400,00

6,48

R$

9.072,00

1.968,0C

63,61

unid.

505,0c

74,71

unid

350,0c

BB,5€

unid.

390,0c

102,51

unid.

'150,0c

unid.

1.476,0C

unid

600,0c

5.245,00

----:
;-l :.------'Cabo sinqelo em cobre:
21

Fciir /lnst./substituiçáo cie cabo singelo em cobre 750 V, bitola: 1,5 ntm'

onectores:

3

31

Forn./li^rst./substrtuição

c1e

Làmpada var:or tnetál ico:

4
4.1

42

[--orn./lnst./substituiçáo de lâmpacia cle vapor metálico, E-27 ' 70V.ú
Forn.iln:;t.isubstituição cJe lámpada cle vapor rrretálico, E-40, 100W'

4.3

F.rrn.ifirst./substituiçáo de lârrrpada cle vapor metálico, E-40' 150W.

,+.4

i':orn./lnst.isubstituiÇão cie iánrpada

4.5
5

l',-,r.,,rtt-ÃUtf,triça" o.*mpaoa

11e

urrid

vapor metálico, E-40' 250W

de vapt>r rretálico, E-40, 4O0W

125.184,48

123,0C

R$
RS
R$
R$
RS

66,1

Rs

97.652j6

Reator de uso externo AFP:
orr./lnst./substiturçâc de reator de vapor metálico/sÓdio, 70W

I

'1

pç

conecior perfurante isciado, tlpo: CDP 70.

,-,

/lnst.isrrbrittturÇão de reator de vapor metálicoisÓclio, 100W

Ê?

/lnst.rs rrbstituiçáo cle reatcr- de vapor rnetálicoisodio, 1 50W

92,82 R$

unid.

200,00

117,1

unid

210,00

167.35

unid

70,0c

172,64

150W
lForn /lnst /substituiÇão de reaior de vapor rnetálicolsódio,
Forn./lnsi./substituição de reatcl cle vapor metálico/sódio, 250W

unid.

20,0c

86,0(

unid.

170,00

143,85

6.3 lForn./lnst./substituiÇão de ieator ce vapcr metálicoisódio, 400W

un id.

60,00

160,88

3.200,0c

34,:9

L l-1 orn.
uo Forn./inst./substituiçáo de reator de vapor metálico/sódio, 250W

i

de reator de vapor metálico/sódio' 400W

i.r.J

l' or'n./lrrst./substituiÇãc,

lo

Rêator de uso interno AFP:

13.1

ol
,I
7.1

7.2
B

8.1

ipç

flç

Forn./lnst /sulrstittrição Ce base de relé Íotoelétrtcc

I

Luminárias
Forn./lnst./subst. de hrmin. fêchacla, 140/400W, Co'nl B":se para fLelé

Forn./lnst.isubst. de lumin. abella, 70i250Y/, Sinlples

I
9.1

pç
pç

50,0c

Forn./inst./subst. de para[uso O 1ô x 250

Forn./lnst./subst de paraíltsc O 16 x 300

10

iManutenÇóes e reParos:

tnttr

pç

.170,00

pç

rirrrr

Execuc,:áo de Manutençào Pr:venttva e Ccrretiva no Po:rto de iiuminaçâo
incluinclo limpeza. ajuste e i,:sle düs equipatnentos na Rede c1e lluminaçâr
Pública da Zona l.ir"bana e RLrral do rViunicípio de Santa lzabel clo Para

pt

i

,i_____

VAL.OR TC) TAL DO
p*. sqri ,)'14. )tÀ lN;rrziec,iÍ^c

trlnrr*r:ia

a íiin,-a

hlíi! tr-lrrzantne a

-f

rin*r

Êinrn

Porie

55.692,00
23.424,C0

35 143,50
'12.085,50

1.720,00

il$
R$

109.728,00

299,5C

R$

44 925,OO

1A'

R$

6.632,s0

R$
R$

2 463,30

CE

i4,49

3 2c0.

t

18 450,00

1

0,'1

o))

170,0c

39.978,90

24.454,50

1

150,0c

Parafuso cabeça quadrada, c/porca e arruelal

92

10.1

700,00

R$

30.996,00

R$
R$

Relé / Base
Forn./lnst.lsubstituição de reió foit'erétrico :20 v'.rlts

R$
R$
R$

37.748,75

9 652,80

7 077,00

1.567 ,40

R$

249.600,00

R$

995.235,29

I
I

RÇi"rMENTOr
r, \/inta

e Àlnrra ílanferrne\

io

PREFEITURA MUI{ICIPAL DE §ANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO IUIUNICIPAL CAP, NOE DE CARVALHO
ANEXO

III
PROCESSO

OBJETO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTTVA, CORRETIVA
E APL|AÇÀO D0 STSTEMA DE tLUM|NÇÃO pÚBL|CA DA ZONA
URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARA

ENC, SOCIAIS E

TRABALHISTAS:
BONIFIC, E DESP. lNDlR. (BDl):

LOCAL: REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA . SANTA IZABEL DO PARA -

ITEM

DATA:

NO:

PA

89'96%
29,11%

I

lvnron' #lrrr,r,

DESCRTÇAO

% DO B.D.t

A

Bonificação

B

Despesas lndiretas

8,80%

D.t

Adm

5,00%

B2

Administração Local

3,80%

821

lVão-de-Obra lndii'eta

0,70%

B i'..2

Materiais de Consumo Adrninistraiivo

c.'2.:)

Conservação e Manu

B 2.4

l/edicina e Segurança do Trabalho

825

Segurança Patrirronial

c

0,30%

do Canteiro de Apoio

0 60%
0,50%
0 90%

0 B0%

Tributos

T
-l -

PIS

L,I

ISSQN/ICMS

C3

COFINS

c.4

CPRB

*BDI

Central

ansportes

8.2..6

c.1

9,00%

i (1+A)x (1+B)/ (1-C)) -

1

8,15%

os5%
2,50%

,pon
2,00%

29,11Y0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
ANEXO IV
PROCESSO

NO:

DATA:

, OBJETO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTiVA, CORRETIVA E

APLTAÇÃo. DO SISTEMA DE ILUMINÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL
DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA
:

LOCAL;ZONA RURAL DO MUNICíPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

ENC. SOC. E

TRABALHISTAS:

(BDl):

BON. E DESP.INDIR.

c/DESoNERAÇÂo
DESCRTÇÃ0

CODIGO

89'96%
29,11ok

s/DES0NERAÇÃO

HORISTA

MENSA
LISTA%

HORISTA

MENSA
LISTA%

Grupo A

I

I

n.r

INSS

0,00%

0 00%

20 00%

20 00%

A.2

SESI

1 50%

1 50%

1,50Yo

1 50%

A3

SENAI

1 00%

1 0c%

1 00%

1,00%

4.4

INCRA

0,?0Y,

0,20o/"

0,200/0

0,200/o

A5
Aô

SEBRAE

0 60%

0,60%

0 60%

0 60%

Salário Educação

2,50Yo

2,50Yo

2,50Yo

2,5]fo

A.7

Sequro Contra Acidentes cie Trabalho

3 00%

3,00%

3 00%

3 00%

^O

FGTS

8 00%

8 00%

8,00%

B 00%

/\

SECONCI

9

TOTAL DO GRUPO A
Grupo

c 00%

0,00%

0 00%

0 00%

16,80%

16,80%

36,80%

36,80%

Li

B1

Repouso Semanal Remunerado

18144/o

0 00%

18,14f0

0 00%

B2

Feriados

4,16f0

0 00%

4,16'/0

0,00%

D,J

Auxilio - Enferrnrdade

0,92Y,

0 69%

0,920/0

0 69%

8.4

130 Salário

11,05'/,

B 33%

B5

Licença Paternidade

0 0B%

0 06%

0 0B%

0 06%

B6

Falias Justificadas

0,74'/,

0,56%

0,7 4"/o

0,56%

2,79Y0

0 00%

2,79f0

0 00%

0,12%

0 09%

10 09%

7.61Y0

'

B7

Dias de Chuvas

BB

Auxilio Acidente de Tranalho

0J20k

8.9

Férias Gozadas

10,09%

810

Salário Maternidade

1

0 09%

I

7,61%

|

1,0s%

I

33%

0,03%

0,02%

0,03%

0,020/0

48,12Y0

17,36Y0

48,12%

17,36Y0

6 28?;

4,7 4Yo

6,28'io

4,74Y"

Aviso Previo TrabalhaCo

0 3570

0 26%

0 35%

0,260/o

C3

Férias lndenizadas

4,23Y0

3,19%

4,23Y0

3,19%

C.zi.

DeDosito Rescisão Sern Justa Causa

5 01%

3,78o/o

5,01f0

3,78Y0

C5

lncjenizaÇáo Adicional

0

0 40%

0,539/,

0 40%

16,40Y0

12,370/,

16,40%

12,37'/o

8 0B%

2,9',2Y0

17,710/o

6 39%

0,420io

0 63%

0,470/r

3,34Y0

18,340/,

6,86%

TOTAL DO GRUPO B

B

Grupo

C

CÍ
\,.t

Aviso Próvio lndenizado

TOTAL DO GRUPO

C

53Yo

Grupo D
D.'1

Eglggpncglg tryEo .A!9!19§ry!q

D.',2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prevto Trabalhado e Reincidência 0o
FGTS sobre Aviso Previo lndenizado

D

TOTAL DO GRUPO

B

D

PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D)

I

i

+

0,5ô%

-f rqr-qLiqaf:/' @qt

73,39%

§

