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TERMO DE REFERÊNCIA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 

MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA 

 

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS: Os serviços a serem prestados têm como objetivo a PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO E 

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE GESTÃO 

INFORMATIZADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEGESTÃO INTEGRADA, NAS 

VIAS E ÁREAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA com as 

Especificações Técnicas deste Termo de Referência e demais anexos. 

1.1 OBJETIVOS: buscar a eficientização do sistema de Iluminação Pública com vistas à redução 

do consumo de energia e melhoria do sistema, abrangendo:  

1.1.1 Manutenção: Reparo de lâmpada apagada/queimada, oscilando/piscando ou acesa 

durante o dia; recomposição da iluminação devido a furto/vandalismo nos equipamentos; 

Reparo em poste de iluminação pública abalroado/quebrado. 

1.1.2 Operação: Gestão do recebimento das ocorrências e realização das ações de 

manutenção, modernização e ampliação, por meio do Centro de Controle Operacional e 

Teleatendimento, softwares e sistemas de operação e gestão. 

1.1.3 Modernização: Renovação do parque luminotécnico com a instalação de lâmpadas mais 

eficientes, como LED, por exemplo, ou tecnologia superior, com vistas a reduzir o consumo de 

energia elétrica e melhoria da iluminação. 

1.1.4 Ampliação: instalação de um novo ponto de Iluminação Pública em local onde necessita 

de expansão do sistema de iluminação pública, e/ou resultado de demanda reprimida e/ou 

surgimento de novos logradouros no município.  

2.  DEFINIÇÕES GERAIS E CARACTERÍSTICAS 

São apresentadas as seguintes definições: 

2.1. CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – É o conjunto completo, constituído por uma ou 

mais luminárias e acessórios indispensáveis ao seu funcionamento, suprido pelo mesmo 

circuito elétrico, desde o ponto de alimentação de energia elétrica até cada lâmpada. 
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2.2. UNIDADE DO TIPO AÉREO – É o conjunto constituído por uma luminária com o respectivo 

braço ou tirante, sustentada por estrutura pertencente à Concessionária de energia elétrica 

local, ou à Prefeitura, cujo circuito alimentador é constituído de condutores instalados ao ar 

livre. 

2.3. UNIDADE DO TIPO SUBTERRÂNEO – É o conjunto constituído por uma ou mais luminárias 

e respectivos postes, braços, tirantes ou colunas, sustentada por estruturas pertencentes ao 

Município, e cujo circuito alimentador compõe-se de condutores instalados em eletrodutos ou 

enterrados diretamente no solo. 

2.4. UNIDADE DO TIPO ORNAMENTAL – Unidades com características ornamentais cujo poste 

é de uso para iluminação Pública, com alimentação subterrânea, como também sistema de 

iluminação de obras de Arte Especiais (Ponte, Viadutos e Monumentos). 

2.5. ESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Estação Transformadora 

destinada a alimentar circuitos exclusivos de iluminação Pública composta por 1 (um) ou mais 

transformadores e respectivos equipamentos de comando e proteção. 

2.6. CIRCUITO PARA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES AÉREAS – São circuitos aéreos, 

caracterizados por três tipos de redes: 

a) redes com transformadores exclusivos de I.P. comandados por chaves 

magnéticas por reles fotoelétricos; 

b) redes alimentadas por rede de distribuição onde os circuitos de I.P. são 

comandados por chaves magnéticas acionados por reles fotoelétricos; 

c) Unidades alimentadas por circuito secundário de distribuição acionadas por 

reles fotoelétricos individuais. 

2.7. CIRCUITO PARA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES SUBTERRÂNEAS – São circuitos 

compostos de condutores instalados diretamente no solo ou em eletrodutos, fixados no teto 

e/ou parede ou enterrado no solo, caracterizado por dois tipos de redes: 

a) redes com transformadores exclusivos de I.P. comandados por chaves 

magnéticas acionadas por reles fotoelétricos; 

b) redes alimentadas por rede de distribuição onde os circuitos de I.P. são 

comandados por chaves magnéticas acionadas por reles fotoelétricos. 

2.8. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – É o conjunto de circuitos que tem por finalidade 

alimentar diversas unidades de iluminação pública até cada lâmpada. Abrange Luminárias, 

transformadores, braços, postes próprios, cabos, lâmpadas e demais componentes 

integrantes, incluindo-se a rede exclusiva de alimentação da Iluminação Pública.  

2.9. MANUTENÇÃO CORRETIVA – Serviços executados em um Sistema de Iluminação Pública 

em consequência de ocorrência de falha ou acidente.  
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2.10. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL – nos casos de incidentes que exigem ações urgentes em 

função de riscos aos cidadãos; 

2.11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA – serviços planejados e executados em um sistema de 

iluminação pública, conforme plano de execução dos serviços, a ser apresentado pela 

CONTRATADA na assinatura do contrato, para aprovação pela fiscalização da CONTRATANTE. 

2.12. REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE UNIDADE – A remoção consiste na retirada temporária de 

unidades de iluminação, com posterior reinstalação, conforme indicação da CONTRATANTE, ao 

passo que a supressão consiste na retirada definitiva da unidade de iluminação, triagem e 

descarte ambientalmente correto. 

2.13. GESTÃO DO SISTEMA DE I.P. – Corresponde aos serviços de controle do sistema de 

iluminação pública, incluindo o levantamento, cadastro e armazenamento em banco de dados 

do número de reclamações e atendimentos, prazo médio de atendimento e controle de 

consumo onde existem medidores com reguladores de tensão remotos, controle de 

intervenções, analise estatística, relatórios gerenciais, entre outros. 

2.14. RONDA MOTORIZADA – Serviço realizado ininterruptamente nas instalações de 

iluminação pública, visando detectar lâmpadas apagadas ou acesas indevidamente, unidade 

fora do prumo, abalroada, faltante ou com luminária faltante ou compartimento aberto, braço 

ou suporte fora de posição, caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante. A Ronda 

deverá ainda detectar qualquer irregularidade que venha colocar em risco a segurança da 

população. 

2.15. TELEGESTÃO INTEGRADA – Este sistema possibilita o operador (na central de controle 

operacional), visualizar os principais parâmetros do sistema na tela do computador de 

controle, através de três subsistemas básicos, a saber: Telemetria, Telecomando e 

Telemonitoramento. O sistema de telegestão deverá estar integrado ao Sistema de Gestão, ou 

seja, no mesmo software, de forma a possibilitar obter todas as ferramentas e informações na 

mesma tela de controle operacional. O sistema deverá ser acessível em tempo real pela 

CONTRATADA nas dependências da Secretaria de Obras e Planejamento, por meio da internet.  

2.16. TELEATENDIMENTO (CALL CENTER) – Corresponde aos serviços de teleatendimento 

sobre disponibilidade de serviço 0800, para recepção e registro de reclamações dos munícipes, 

sobre falhas no Sistema de Iluminação Pública e para prestação de informações aos usuários 

do sistema, alicerçado em equipamentos de TI (software e hardware), mobiliário e recursos 

humanos dedicados a este serviço. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente relatórios 

de atendimentos recebidos e realizados.  

2.17. ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO à 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Correspondem aos serviços elaborados por profissionais técnicos e 

engenheiros na assessoria técnica de implantação de política de Iluminação pública, através de 

elaboração de projetos, estudos e planejamento de viabilidade técnica e econômica, bem de 

planos de contingência emergencial relativo a eventos naturais ou antrópicos adversos e crise 

energética. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
 

Estado de São Paulo 

4 
 

 

3.  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços de Gestão do Sistema de Iluminação Pública, manutenção, operação, 
modernização e ampliação, prestados pela CONTRATADA, deverão ser realizados de 
forma ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia e 7 (sete) dias por semana. 

3.2. A CONTRATADA deverá realizar o Cadastro Georreferenciado e atualizar o 
Cadastro Técnico dos Ativos de Iluminação Pública, e entregá-la à CONTRATANTE 
sempre que houver solicitação, de forma Georreferenciada e em formato de dados 
abertos.  

3.2.1 O Cadastro Técnico de ativos, agregado à sua constante atualização e 
domínio de todas as informações visa permitir o gerenciamento eficiente e integrado, 
a elaboração de estudos para redução dos custos de manutenção e operação, como a 
implantação de técnicas de manutenção preventiva, assim como na elaboração de 
projetos de ampliação ou de remodelação das instalações. 

3.2.2. O Cadastro Técnico visa subsidiar a apuração dos valores apresentados 
nas faturas de consumo de energia elétrica, elaboração de simulações de consumo e 
outras para avaliação e adequação do contrato de fornecimento de energia com a 
distribuidora de energia elétrica local. Os serviços compreendem a coleta, registro, 
manutenção, correção e atualização dos dados das características, quantificação e 
posicionamento geográfico individualizado de todos os elementos que compõem o 
sistema de iluminação pública. 

3.2.3. Os dados obtidos nos serviços de campo devem ser compilados e 
registrados no Cadastro Técnico, bem como qualquer alteração no posicionamento 
geográfico, estruturados sobre banco de dados relacional e integradas à base 
cartográfica do Município, observados os fatores de disponibilidade e desempenho. A 
CONTRATADA deve garantir todos os dados do sistema de iluminação pública, 
incluindo todos seus elementos com as respectivas localizações e características 
físicas, técnicas e de operação, contemplando as unidades de iluminação pública, 
estações transformadoras, condutores e demais componentes da rede de alimentação 
elétrica. 

3.2.4 Devem ainda ser catalogados, quando não disponíveis, os dados 
característicos típicos dos logradouros que possam influenciar em projetos 
luminotécnicos, para toda a rede instalada, a identificação dos locais com demanda e 
ainda não atendidos com as respectivas informações para subsidiar a ampliação da 
rede e complementação da rede existente. 

3.3. A CONTRATADA deverá possuir um Centro de Controle Operacional – CCO, 
responsável por toda a operação, monitoramento e controle pleno do parque de 
iluminação pública em tempo real, equipado com computadores e softwares para 
efetuar a Gestão do Sistema de Iluminação Pública, por meio da Telegestão, conforme 
especificado no item 7.12;  
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3.3.1. O CCO deve ser estruturado com equipamentos capazes o suficiente para 
o processamento e a integração com todos os ativos da rede municipal de iluminação 
pública, para efetuar as leituras sobre o comportamento e medições de grandezas 
elétricas de cada ativo de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, armazenar e de onde também 
deverão partir os comandos, para atuar no comportamento dos ativos de iluminação 
pública.  

3.3.2. O CCO deve ter capacidade de operar em níveis diversos de acesso, e 
com segurança da informação baseada em ISO 27.000. Toda solução disponibilizada 
neste CCO, deverá ser revestida das principais práticas de gerenciamento reunidas no 
“Information Tecnology Infrastructure Library - ITIL v3”. 

3.3.3. Entre os principais processos executados pelo CCO, destacam-se: Service 
Desk; Gestão de chamados; Gestão e Monitoramento Remoto das Unidades de I.P. 
com telegestão; Gestão da Operação (manutenções emergenciais, preventivas e 
corretivas); Gestão de Ativos de iluminação; Gestão de Desempenho; Gestão de Frota.  

3.4. A CONTRATADA também deverá realizar o monitoramento de consumo de energia 
para que possam ser avaliadas as necessidades de modernização do sistema e 
consequente redução do consumo.  

 

4.  SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 

4.1. Caberá à CONTRATADA executar os serviços de Pronto Atendimento ao Sistema 
de Iluminação Pública, exigidos por situações de perigo pessoal ou material que devam 
ser atendidos de imediato, recebimento de solicitações ou detectados, os quais 
deverão ser prestados as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 07 (sete) dias por semana, 
ininterruptamente. 

4.2. São exemplos de serviços de Pronto Atendimento: danos causados por 
abalroamento, por impactos diversos, por fenômenos atmosféricos, incêndios, 
circuitos partidos por escavações, luminárias com refrator e/ou compartimento para 
equipamentos abertos, entre outros. 

4.3. Deverá a empresa CONTRATADA dispor de responsável destinado ao 
atendimento dos serviços de Pronto Atendimento munido de canal de comunicação 
exclusivo ao atendimento (telefone fixo, telefone celular e/ou rádio), não podendo ser 
utilizado para outro fim senão o de recebimento das solicitações de Pronto 
Atendimento. 

4.4. Deverá a empresa CONTRATADA encaminhar mensalmente, até o último dia 
útil do mês, a escala do mês seguinte, de responsáveis pelo atendimento das 
solicitações de Pronto Atendimento.  

4.5. Na ocorrência de situações onde a equipe de Pronto Atendimento não consiga 
eliminar a situação de risco, a equipe deverá sinalizar e isolar o local, e solicitar a 
equipe de manutenção apropriada. 
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4.6. Neste tipo de intervenção, a CONTRATADA, além de se incumbir dos reparos 
solicitados, deverá colher todos os dados necessários para que o Município possa 
acionar o causador do eventual acidente. 

 

5. RECURSOS DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 

5.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento, qualificação e 
quantificação dos recursos de mão de obra, material e equipamentos necessários aos 
trabalhos para o cumprimento dos prazos e demais exigências deste Termo de 
Referência, observando as quantidades mínimas necessárias à boa execução do 
contrato. 

5.2. Dada a natureza essencial dos serviços de Iluminação Pública, as equipes 
disponibilizadas pela CONTRATADA deverão ser dimensionadas e qualificados 
tecnicamente, e serão responsabilizadas pela perfeita condução dos serviços dentro 
dos prazos, sujeitando-se às sanções contratuais, além das responsabilidades civis e 
criminais. 

5.3. Para Execução dos serviços, deverá a CONTRATADA atender aos requisitos 
mínimos dos equipamentos a seguir discriminados, mediante a apresentação de 
documento comprobatório e certificado por vistoria por parte da fiscalização da 
CONTRATANTE. 

a. Escada Giratória Extensível Metropolitana montada sobre veículo utilitário 
(Pick-up Pesada), instalada no centro, com pedestal, altura máxima de alcance de 10 
(dez) metros, com movimento giratório de 360º, com estabilizadores laterais, ângulo 
máximo de abertura de 76° e capacidade mínima de 120kgf; 

b. Cesto Aéreo dupla em fiberglass, com capacidade mínima de 120 kgf, alcance 
de até 13 (treze) metros, montada em veículo automotor (Caminhão), com capacidade 
mínima de 4 ton., com dispositivo de elevação (comando duplo), lança articulável com 
acionamento hidráulico pelo próprio motor do veículo. 

c. Estabilizadores hidráulicos em ‘A’ ou ‘H’, para movimentos inclinados ou  
verticais, inspecionado e aprovado conforme legislação vigente, devendo ainda 
atender as exigências legais ao meio ambiente; 

d. Guindauto e Perfuratriz, montada sobre veículo automotor (Caminhão), com 
capacidade de 8 ton., equipado com malhal e berço para transporte de postes de 
concreto, com acionamento hidráulico; 

e. Veículo utilitário (Pick up Leve) para transporte e supervisão de serviços. 

5.4. É de responsabilidade da CONTRATADA o pleno cumprimento das leis e normas 
regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo 
exclusivamente a CONTRATADA a responsabilidade por ações trabalhistas, 
previdenciárias e/ou acidentes por seus empregados ou prepostos. 
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5.5. A CONTRATADA deverá manter um sistema de teleatendimento (Call Center – 
0800), 24 horas por dia e 07 dias por semana, de modo a receber e registrar as 
reclamações sobre falhas no Sistema de Iluminação Pública, para prestação de 
informações aos usuários do sistema, assim como para receber demandas por serviços 
da própria Prefeitura. 

5.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipes motorizadas para a realização de 
rondas a fim de diminuir o número de falhas no sistema. 

 

6. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

6.1. Os materiais, necessários aos serviços objeto do presente edital, serão adquiridos 
e fornecidos pela empresa CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade e 
compatíveis com o padrão adotado pela concessionária de energia elétrica local, com 
as normas da ABNT e padrões desta Prefeitura. 

6.2. As lâmpadas que forem substituídas devem ser feitas preferencialmente por 
modelos com maior eficiência energética, a fim de renovar o parque de I.P.  

 

7. GESTÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO 

7.1. As instalações do almoxarifado serão específicas para esses serviços, devendo sua 
localização ser de comum acordo entre as partes, dentro dos limites da área geográfica 
da Grande São Paulo, desde que seja possível o atendimento dos prazos estipulados no 
item 12. - PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. O 
dimensionamento exato da área deverá ser feito pela CONTRATADA, que deverá 
considerar o volume ocupado pelo estoque operacional e pelo estoque de retorno. 
Todos os materiais, novos ou retirados da iluminação pública, deverão ser 
armazenados de forma adequada e de maneira a garantir a integridade, a 
conservação, o controle e fiscalização dos estoques. 

7.2. O Controle dos materiais de iluminação pública será efetuado através de sistema 
informatizado, integrado ao sistema informatizado de gestão de reclamações e 
execução dos serviços de manutenção, contemplando estoque existente, as 
movimentações relativas às entradas e saídas de materiais, a fim de manter controlado 
o fluxo de materiais no almoxarifado setorial, a CONTRATADA deverá dispor de 
equipamentos de informática, linha telefônica e funcionário(s) habilitado(s) e com 
dedicação exclusiva para operar o sistema de controle de estoque e movimentação de 
materiais de iluminação pública em seu poder. Será permitido, a qualquer horário, o 
acesso da fiscalização da Prefeitura nas dependências da CONTRATADA. 

7.3. Os materiais do estoque operacional serão adquiridos pela CONTRATADA, bem 
como a responsabilidade pela disponibilidade de materiais no almoxarifado a fim de 
suprir a demanda dos serviços em epígrafe. 

7.4. Todo material retirado do sistema de iluminação pública, será transportado pela 
CONTRATADA para o almoxarifado. Os serviços de movimentação de carga, descarga, 
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manuseio e transporte dos materiais, observadas as datas e locais programados, serão 
de responsabilidade da CONTRATADA. 

7.5. A CONTRATADA fará, às suas expensas, o acondicionamento dos materiais, até 
que a Prefeitura indique a destinação final dos mesmos. A triagem dos materiais será 
efetuada por mão de obra fornecida pela CONTRATADA. Após a triagem dos materiais 
retirados, a CONTRATADA deverá incorporar aqueles em condições de uso, ao seu 
estoque operacional de manutenção. 

7.6. Os Materiais classificados como inservíveis, após submetidos à fiscalização 
municipal, terão a destinação ambiental correta efetuada pela CONTRATADA. As 
devoluções de materiais ao Município, deverão ser acompanhadas da documentação 
legal pertinente, sendo que as guias de entrega deverão ser assinadas e carimbadas 
por funcionários da Prefeitura designado pela Secretaria de Obras e Planejamento. 

7.7. Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes Ambientais Nº 9.605 de 
12/12/1998 e legislação complementar, tais como Ascarel (PCBs) e lâmpadas de 
descargas, deverão ter seus processos de descarte realizados sob responsabilidade da 
CONTRATADA em conformidade com as leis, portarias resoluções e normas técnicas 
regulamentares de cunho nacional ou internacional, bem como as autorizações dos 
órgãos competentes. 

7.8. No caso de reatores, tal tratamento envolverá a retirada, quando for o caso, dos 
capacitores que contenham “ASCAREL” o acondicionamento, armazenamento e 
transporte, conforme normas NBR 8371, NBR 7500 e 7504, Decreto Lei Nº 96.044, 
Norma ASTM D 3304, e alterações posteriores, além do fornecimento do certificado 
comprobatório de que os resíduos de PCBs foram recebidos e destruídos através de 
processo de incineração com controle total sobre a destinação final dos resíduos. 

7.9. As lâmpadas de descarga retiradas da iluminação pública, por terem atingido o 
final de sua vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser 
quebradas. 

7.10. Visando o gerenciamento dos serviços, materiais, controles e a manutenção de 
uma base de informações de todo o contrato, será necessário a instalação de recursos 
computacionais nas instalações da CONTRATANTE. Para isso, a CONTRATADA deverá 
implantar softwares específicos e será a responsável pela operação do sistema, que 
estará acessível em tempo real à CONTRATANTE. 

7.11 O sistema informatizado de gestão de reclamações e execução dos serviços de 
manutenção será instalado em equipamento com as configurações necessárias para 
possibilitar consultas, alterações e atualizações, assim como para emissão de relatórios 
de controle gerencial de: 

a) Controle de chamadas; 

b) Prazo para atendimento; 

c) Controle de execução de serviço; 

d) Controle de consumo de energia; 
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e) Controle de estoque. 

7.12. O Sistema de Gestão do Sistema de Manutenção e Operação, deverá 
possibilitar a Telegestão. A telegestão permite o reconhecimento da exata localização 
de cada ponto de luz e o recebimento de informações de desempenho e de falhas, 
como, por exemplo, lâmpadas queimadas no sistema, praticamente em tempo real, 
contendo os seguintes recursos: 

a) Telemetria. Possibilita a medição de grandezas elétricas nos pontos de 
I.P. do Sistema à distância, a partir da Central de Operação do Sistema através de 
instalação de equipamentos e sistema de comunicação específico instalados nos 
pontos de I.P.; 

b) Telecomando. Possibilita o comando ligar, desligar, dimerizar e 
programar por horários à distância, a partir da Central de Operação do Sistema, 
através de instalação de equipamentos e sistema de comunicação específico instalados 
nos pontos de I.P.; 

c) Telemonitoramento. Possibilita monitorar, através de ícones de fácil 
interpretação, da real condição de funcionamento de cada ponto, no Sistema à 
distância, a partir da Central de Controle Operacional do Sistema, através de instalação 
de equipamentos e sistema de comunicação específico nos pontos de I.P. 

 

8. RECURSOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO 

8.1. Os recursos mínimos de hardware deverão ser disponibilizados pela 
CONTRATADA, de modo a atender as suas necessidades próprias e as do Município. A 
CONTRATADA deverá disponibilizar um número tipo 0800, para recebimento gratuito 
de chamadas originadas na Grande São Paulo, com toda a estrutura necessária para o 
perfeito funcionamento do sistema de teleatendimento (Call center) 
ininterruptamente, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, não 
admitindo-se a terceirização destes serviços. 

8.2. O serviço de teleatendimento (Call center), integrado ao Sistema de Gestão 
deverá receber chamadas geradas pelos sistemas de telefonia fixa assim como pelos 
sistemas de telefonia móvel. 

 

9. FISCALIZAÇÃO 

9.1. Todos os serviços executados no Sistema de Iluminação Pública estarão sujeitos 
à fiscalização por parte da CONTRATANTE através da Secretaria de Obras e 
Planejamento. Somente após a comunicação da execução e do término dos serviços, 
os mesmos serão conferidos para aceitação, podendo a CONTRATANTE rejeitá-los, no 
todo ou em parte em função das inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte 
rejeitada deverá ser refeita sem ônus para a CONTRATANTE. 
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9.2. A CONTRATADA se obriga a permitir à fiscalização o acesso às dependências 
onde se desenvolvem quaisquer serviços objeto do contrato. 

9.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE 1 (um) técnico, 
Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica para o acompanhamento dos 
serviços. 

9.4. Caberá exclusivamente à CONTRATADA toda a gestão junto aos órgãos 
públicos, concessionários e empresas privadas (trânsito, energia, telefonia, TV a cabo, 
etc.) no intuito de liberar/isolar/proteger áreas, circuitos, interferências, etc., visando 
o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos. 

 

10. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

A Contratada, com vistas a atender os serviços de manutenção Corretiva, Preventiva e 
de Pronto Atendimento do Sistema de Iluminação Pública, deverá dispor de uma 
estrutura apropriada e compatível para essa finalidade. 

 

10.1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Os serviços de Manutenção Corretiva são: 

• Correção da posição de suporte; 

• Correção de fixação do reator e ignitor; 

• Correção de posição de braço; 

• Correção de posição de poste; 

• Correção do aterramento; 

• Eliminação de cargas elétricas não destinadas à I.P.; 

• Instalação de chave magnética e/ou proteção; 

• Limpeza interna e externa de conjunto óptico; 

• Limpeza interna e externa de luminárias; 

• Manobra proteção de comando de I.P. ou substituição de fusível; 

• Manobra de proteção de transformador (chave primária);  

• Manobra proteção de rede alimentação baixa tensão (fusível J);  

• Manutenção de caixa de passagem;  

• Poda de galhos de árvores; 
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• Reesticamento de rede; 

• Substituição de chaves magnéticas e /ou proteção; 

• Substituição de conectores; 

• Substituição de entrada de linha; 

• Substituição de equipamento; 

• Substituição de fiação interna de braço e luminária; 

• Substituição de fiação interna de poste, braço e luminária; 

• Substituição de fusível na chave magnética; 

• Substituição de globo, acrílico, aro e guarnição; 

• Substituição de lâmpada; 

• Substituição de luminária ou conjunto ótico; 

• Substituição de reator ou equipamento; 

• Substituição de relê fotoelétrico; 

• Substituição de soquete; 

• Substituição de suportes, cabos e tirantes da unidade tipo SP4;  

• Substituição de transformador e /ou suporte; 

• Substituição ou instalação de ignitor; 

• Substituição de suporte para ignitor; 

• Reinstalação de cabos roubados. 

10.1.1. Para os serviços de manutenção corretiva devem ser observadas as 
condições mecânicas e elétricas das unidades e da rede de I.P., 
executando todas as ações necessárias ao restabelecimento das 
unidades e da rede de I.P., tornando-as o mais próximo possível da 
condição de novas sob os aspectos funcional e estrutural de todos os 
seus componentes. 

10.1.2. Todos os serviços de manutenção deverão ser registrados em ficha de 
serviço, os quais serão lançados no sistema para fins de controle de 
dados, arquivados eletronicamente e em caixas arquivo, ordenadas pelo 
número da Solicitação, devendo permanecer sob a guarda e à disposição 
da CONTRATANTE durante toda a vigência do Contrato. 

10.1.3. As fichas eletrônicas dos serviços de manutenção realizados através de 
ronda geradas pelo Sistema de Gestão Integrada, deverão conter o 
número da Solicitação fornecido pelo sistema informatizado, quando de 
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seu lançamento, ou seja, as falhas apuradas nas rondas deverão ser 
necessariamente reportadas ao serviço de teleatendimento para 
inserção no banco de dados. 

 

10.2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Os serviços de Manutenção Preventiva são: 

• Descarte de Ascarel; 

• Descarte ecológico de lâmpadas; 

• Execução de circuitos aéreos e subterrâneos; 

• Instalação de circuito; 

• Instalação/substituição de poste engastado de comando de I.P; 

• Instalação de unidade; 

• Substituição de circuito; 

• Substituição de globo, aro e guarnição; 

• Substituição de luminária; 

• Substituição de unidade completa; 

• Substituição de poste; 

• Substituição/instalação de caixa de passagem; 

• Fornecimento de postes; 

• Pintura de poste; 

• Numeração de poste. 

10.2.1 Ronda Motorizada – A Contratada efetuará os serviços de ronda noturna 
às instalações de iluminação pública de todas as regiões, observando um 
período máximo de 20 (vinte) dias para retorno a um mesmo 
logradouro, visando o restabelecimento de circuitos e/ou lâmpadas 
apagadas. 

10.2.2 Os serviços de ronda acima deverão ter seus roteiros definidos por 

região e por logradouro conjuntamente com a Secretaria de Obras e 

Planejamento. 

10.2.3 A Contratada deverá disponibilizar de recursos humanos e 
equipamentos necessários à execução das rondas motorizadas, noturnas 
e diurnas. 
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10.2.4 A critério da Fiscalização, as rondas poderão ser acompanhadas por 

pessoa designada para este fim pela Secretaria de Obras e Planejamento 

devendo, nesse caso, serem realizadas com a utilização de automóvel. 

10.3. ÍNDICE DE FALHA 

O índice de lâmpadas de iluminação pública apagadas por região não deverá 
ultrapassar 3% (três pontos percentuais) de uma amostragem mínima de 200 
lâmpadas em inspeção noturna com itinerário a ser definido pela fiscalização. 

10.3.1. Encontrando-se na amostragem, circuito inteiramente apagado, este 
equivalerá a 0,3% (três décimos de ponto percentual) de lâmpadas apagadas 
por amostragem. 

10.3.2. As inspeções serão conjuntas entre a Fiscalização e a Contratada e 
realizadas mensalmente. 

10.3.3.Os locais com chamada aberta e pendência de execução de serviços de 

manutenção, cujo prazo de execução ainda se encontre dentro dos 

limites estabelecidos, não serão considerados na amostragem para 

efeito do cômputo do índice de falha. 

10.4. Os serviços acima elencados contemplam todas as unidades de iluminação 
pública, padronizadas ou especiais, inclusive ornamentais padronizadas ou especiais. 

10.5. Quando da abertura de passagem, a mesma deve ser limpa e todas as conexões 
verificadas e refeitas caso apresentem falhas, inclusive quanto à isolação. 

10.6. No caso de falta de globo o mesmo deverá ser reposto por um modelo que 
propicie melhores níveis de iluminamento. 

 

11. REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE UNIDADES 

11.1. Todo material ou equipamento retirado da rede de iluminação pública deve ser 
submetido a processos de triagem, classificação e posterior reutilização ou descarte, 
conforme o caso. Para isto, caberá à CONTRATADA executar procedimentos 
específicos, conforme o tipo de material, em função de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e contaminação. O armazenamento, 
transporte, descontaminação e descarte dos resíduos poluentes deverão ser realizados 
por meio de empresa especializada, a qual atenda a todos os requisitos impostos pela 
legislação ambiental vigente. 

11.2. Nos Serviços de Remoção, a Contratada deverá retirar as unidades de I.P 
propriamente ditas, desmontá-las, identificando adequadamente no local cada um de 
seus componentes, transportando-os e armazenando-os temporariamente em seu 
almoxarifado, para posterior reinstalação no mesmo local, ou outro designado pela 
fiscalização. 
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11.3. Nos Serviços de Supressão, a Contratada, da mesma forma, deverá retirar 
unidades de I.P, porém em caráter definitivo, desmontar e identificar todos os 
componentes, transportando-os e armazenando-os temporariamente em seu 
almoxarifado, para posterior instalação em outro local a ser designado pela 
fiscalização. 

11.4. As Intervenções da Contratada nas unidades e respectivos circuitos, para a 
execução dos serviços de Remoção deverão acontecer solicitações formais da 
fiscalização, ou no caso de necessidade apurada por seu pessoal técnico. 

11.5. As Intervenções da Contratada nas unidades e respectivos circuitos, para a 
execução dos serviços de Supressão, deverão acontecer somente por solicitações 
formais da fiscalização que emitirá as correspondentes autorizações. 

 

12. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizados estritamente 
dentro dos prazos máximos estabelecidos abaixo: 

12.1. 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da reclamação para executar 
os Serviços de Manutenção Corretiva. 

12.2. 72 (setenta e duas) horas para o lançamento no sistema informatizado após a 
execução dos Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva. 

12.3. 72 (setenta e duas) horas para Substituição, Correção de Posição ou Instalação 
de Unidade a partir da constatação pela ronda ou solicitação da fiscalização. 

12.4. 72 (setenta e duas) horas para a Remoção de Unidade a partir da constatação 
pela ronda ou solicitação da fiscalização. 

12.5. 96 (noventa e seis) horas para a Supressão de Unidade a partir da solicitação da 
fiscalização. 

12.6. 06 (seis) horas para a execução de Manutenção Emergencial.  

 

13. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VIATURAS 

13.1. Materiais 

Caberá a Contratada fornecer todos os materiais de consumo tais como: estopas, 
graxa, óleo lubrificante, brocas, lixas, vaselina, nitrato de prata, tintas, produtos 
específicos para limpeza de contatos e equipamentos elétricos, pincéis, solventes, 
desengraxantes, vasilhames para coleta de amostra de óleo isolante, produtos de 
limpeza de pisos e paredes; 

13.2. Equipamentos 
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Caberá a Contratada fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias para a 
realização do objeto do Contrato, devendo ainda possuir no mínimo os equipamentos 
constantes da relação abaixo, os quais deverão estar à disposição do Contrato em 
tempo integral: 

a) Megohmêtro eletrônico com tensões de testes de 50 a 5.000Volts; 

b) Microhmímetro eletrônico com correntes de testes de 1,0 a 10 Ampères; 

c) Terrômetro eletrônico; 

d) Medidor de fator de potência de isolação; 

e) Medidor de relação de transformação 

f) Hy pot (tensão aplicada) 60KV DC; 

g) Registrador gráfico de grandezas elétricas (tensão, corrente, harmônicas, 
demanda ativa e reativa, fator de potência, etc.); 

h) Termovisor; 

i) Caixa de calibração de relês primários e secundários com fontes de corrente, 
tensão e ciclômetro; 

j) Fonte de corrente variável 

k) Fonte de tensão variável; 

l) Multímetro digital; 

m) Gerador trifásico portátil; 

n) Filtro de óleo isolante por meio termovácuo. 

 

13.3. Viaturas 

A Contratada deverá possuir viaturas apropriadas para transporte de equipamentos e 
pessoal, em boas condições operacionais, devidamente identificadas com a logomarca 
da Empresa. 

 

14. ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS 

14.1. A Contratada deverá manter equipe técnica, devidamente capacitada e 
equipada com instrumentos de testes, ferramentas e veículos, para atendimentos 
emergenciais, em horários extraordinários inclusive, visando o pronto 
restabelecimento da energia através da Concessionária em caso de panes, defeitos ou 
outro evento que venha a interromper ou prejudicar o fornecimento normal de 
energia as instalações. 
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14.2. O acionamento da equipe de atendimento emergencial será por meio de 
chamada telefônica, para tanto, a Contratada deverá fornecer a Contratante uma 
relação de telefones fixos e celulares em ordem prioritária de chamada, para 
comunicação da solicitação. 

14.3. A Contratada deverá atender ao chamado de emergência no menor tempo 
possível, não podendo este em hipótese alguma ultrapassar o limite máximo de 06 
(seis) horas. 

14.4. Para o restabelecimento do fornecimento de energia às instalações, a 
Contratada deverá participar na procura de equipamentos substitutos essenciais para 
sanar a pane, realizar testes e efetuar os contatos necessários com a Concessionária 
local. 

14.5. Após cada intervenção no sistema deverá ser apresentado ao Contratante 
relatório técnico dos serviços realizados, bem como apresentar as possíveis 
pendências deixadas em função da extraordinariedade da ação corretiva, para 
eventuais medidas de regularização. 

 

15. SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

15.1. A Contratada deverá manter seus empregados uniformizados em um só 
padrão, trazendo cada o seu respectivo crachá de identificação com fotografia, nome, 
cargo e logomarca da Empresa; 

15.2. Caberá a Contratada fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e 
coletivos (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como obrigar que os seus funcionários 
utilizem corretamente os mesmos. 

15.3. Deverá a Contratada fornecer no mínimo os seguintes EPIs: calçado de 
segurança, óculos de proteção, calça e camisa, protetor auricular, máscara contra pó, 
capacete, luvas e cinto de segurança tipo paraquedas. 

15.4. Deverá a Contratada fornecer no mínimo os seguintes EPCs: conjunto de 
aterramento, detector de tensão faixas e placas de advertências, cones de sinalização 
e bastão isolado de manobra. 

 

16. ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA 

A contratada deverá disponibilizar de equipe formada por profissionais técnicos e 
engenheiros que desenvolverão estudos, análise e planejamento que servirão de 
assessoramento ao município relativo ao uso e gerenciamento da energia elétrica, 
objetivando planejamento e programação de eficientização, redução do consumo e 
controle operacional, devendo estar legalmente embasados nas normas 
regulamentadoras e disponibilização de novos produtos tecnológicos no mercado 
nacional. Abrange ainda a elaboração de projetos e estudos de viabilidade técnica e 
econômica para ampliações e melhorias do Sistema de Iluminação Pública, como 
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também na elaboração de planos de contingência emergencial relativo a eventos 

naturais ou antrópicos adversos e crise energética. 

 

17. MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

17.1 Caberá à CONTRATADA elaborar os projetos básicos e executivos relativos a cada 
demanda da CONTRATANTE, com a especificação dos requisitos necessários para o 
desenvolvimento da atividade, inclusive o cronograma e o orçamento detalhado em 
planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários, com base em 
preços e soluções comprovadamente praticados no mercado e nos itens previstos no 
orçamento estimativo. 

17.2 As simulações luminotécnicas solicitadas pela CONTRATANTE deverão ser 
executadas por meio de softwares específicos de iluminação e atender aos requisitos 
mínimos exigidos pela CONTRATANTE e pela norma ABNT NBR 5101:2012 (ou outra 
que vier a substutui-la), de acordo com o tipo do logradouro ou local, minimamente 
com as seguintes informações: 

• Classe de vias (tráfego de veículos e pedestres) conforme norma ABNT NBR 
5101:2012; 

• Largura de vias (tráfego de veículos e calçadas); 

• Quantidade e largura das faixas de rolagem; 

• Distância entre LUMINÁRIAS; 

• Recuo do poste em relação à guia da calçada; 

• Altura do poste; 

• Projeção do braço; 

• Altura de montagem da LUMINÁRIA; 

• Grau de inclinação de instalação da LUMINÁRIA; 

• Tipo de distribuição transversal e longitudinal do fluxo luminoso; 

• Temperatura de cor (K); 

• Fator de Manutenção (Depreciação gradual do fluxo luminoso em função 
de acúmulo de sujeira na LUMINÁRIA e outros fatores); e 

• Dispersão da Luz (BUG). 

 

17.3 A CONTRATADA deverá, no processo de modernização da rede municipal de 
iluminação pública, preferencialmente substituir a rede instalada de luminárias e 
projetores para equipamentos com LED – ou de tecnologia superior em termos dos 
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requisitos apresentados no CONTRATO e nos anexos. A tecnologia empregada na rede 
municipal de iluminação pública deve obrigatoriamente atender aos parâmetros 
técnicos e requisitos de ensaio baseados em normativos técnicos. 

17.4 As especificações dos materiais empregados deverão estar de acordo com o 
documento ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, anexo a este 
Termo de Referência e/ou equipamentos tecnologicamente superiores. 

 

18. GARANTIA DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços executados pela Contratada, no sistema de iluminação Pública 
deverão ser garantidos por 06 (meses) contados a partir da data de conclusão. 

 

19. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão medidos mensalmente, mediante a apresentação de relatório 
detalhado dos serviços executados, contendo a descrição das manutenções, trocas e 
ampliações do serviço, por item, por poste e por rua. Deve conter a planilha de custos 
apresentando a medição atual, acumulado e saldo remanescente de serviços e custos.  
Apresentar relatório mensal das ocorrências atendidas pelo serviço de Call Center, por 
dia, e relatório do Sistema de Gestão, bem como a relação completa de itens 
removidos e descartados, bem como os comprovantes de descartes das lâmpadas.  

 

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

20.1 Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os 
padrões e requisitos previstos nas normas técnicas e vigentes e normas de saúde e 
medicina no trabalho. 

20.2. Quando dos serviços de manobra de chave primária ou fusível J, a empresa 
Contratada deverá observar os procedimentos da rede concessionária local em 
consonância com o artigo 115 da resolução 456 da ANEEL de 30/11/2000, e edições 
posteriores. 

20.3. A recomposição dos passeios ou logradouros públicos necessários, em função 
dos trabalhos executados pela Contratada, serão de sua inteira e exclusiva 
responsabilidade. 

 

Sandra Teixeira Malvese 

SECRETÁRIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 


