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1 - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.1 – OBJETO 
 
Registro de preços objetivando a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material e prestação de serviços para iluminação de Trecho da BA 
052, (do Mercado do Produtor a Cerb) no Município de Irecê/BA, de acordo com as 
especificações constantes neste termo – Tipo Menor Preço Global.  
 
1.2 APRESENTAÇÃO  
 
1.2.1 O presente Termo de Referência trata sobre fornecimento de braços para 
luminárias, luminárias em LED, cabeamento e acessórios obedecendo aos critérios de 
segurança para execução da iluminação do trecho da BA 052, entre o mercado do 
produtor e a CERB na cidade de Irecê-BA.  
 
1.2.2 A execução dos serviços tem por finalidade técnica melhorar a iluminação de vias 
melhorando o trafego e a segurança das áreas iluminadas, além do mas, satisfazendo 
as práticas esportivas já existentes no local.  
Na planilha apresentadas, abaixo, estão definidos os quantitativos dos serviços a 
serem realizados.  
 
1.2.3 PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS:  
 
Planilha referência dos materiais e serviços. 
 

Item Código Descrição Und Qtde. 
V. 

Unitário 
V. Total 

1 Comp001 

Fornecimento e instalação de 
braço para uma luminária, em 
tubo com pintura em esmalte 
sintético. 

Und 200 
  

2 Comp003 
Fornecimento e instalação de rele 
fotoelétrico de partida RLP 3027. 

Und 200 
  

3 Comp004 
Fornecimento e instalação de 
cabo de cobre PP cordplast 3 x 
6,0 mm2, 450/750V. 

M 400 
  

4 Mercado 

Fornecimento de luminária LED 
potência de 200W, freqüência 
fluxo luminoso de 20000LM, 
branco frio 6000K, proteção IP66 
externo, tensão de funcionamento 
full range de 85 - 265 VAC, vida 
útil de 50000 horas com corpo em 
liga de alumínio injetado 
(comprimento = 95cm; altura = 
11cm e largura = 36cm, fixação 
com parafusos tipo allen em aço 

Und 200 
  



               
 
 
 
  
 

Prefeitura Municipal de Irecê/BA 
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA 

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733 

Site: www.irece.ba.gov.br 

inox, e eficiência de 100 LM/W. 

5 Comp002 

Serviço de instalação de luminária 
LED potência de 200W, 
freqüência fluxo luminoso de 
20000LM, branco frio 6000K, 
proteção IP66 externo, tensão de 
funcionamento full range de 85 - 
265 VAC, vida útil de 50000 horas 
com corpo em liga de alumínio 
injetado (comprimento = 95 cm; 
altura = 11cm e largura = 36cm,  
fixação com parafusos tipo allen 
em aço inox, e eficiência de 100 
LM/W. 

Und 300 
  

V. Total 
 

 
1.3 - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE  

 
A contratante ficará responsável pela locação dos postes a serem executados. 
 
1.4 - OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
A contratada será responsável pelo fornecimento, instalação de todos os braços e 
luminárias, inclusive o fornecimento dos equipamentos e acessórios necessários à 
instalação com segurança. Todos os braços e luminárias somente serão medidos 
mediante o funcionamento completo da iluminação. 
 
1.5 – PREÇOS 

 
Os preços tem como base a planilha SINAPI e cotações do mercado. 
 
1.6 - METODO DE EXECUÇÃO 
 
1.6.1 - Para início dos serviços primeiramente a Prefeitura Municipal passará 
orientações ao engenheiro da empresa ganhadora no intuito de manter a harmonia 
técnica e estética de vias e da avenida. A instalação deverá ocorrer em até 30 (trinta) 
dias da data da assinatura com contrato. 
 
1.7 – CONTROLE 
 
1.7.1 - Antes da execução, haverá uma análise preliminar do material posto em obra 
quanto a sua aceitabilidade em termos de qualificação e contratação. 
 
1.7.2 - Serão recusados mesmo depois da execução, qualquer braço, luminária e 
refletores que não atenda as especificações e qualidade presente nesse termo 
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1.8 - MEDIÇÃO 
 
1.8.1 - Os serviços de fornecimento e instalação dos braços, luminárias e refletores 
serão medidos por unidade executada e testada respectivamente. 
 
1.8.2 – Os serviços de cabeamento para instalações serão medidos por metro 
conforme planilha. 
 
1.9 – PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado em até 5 parcelas de igual valor, mediante apresentação 
de medição devidamente atestada pela secretaria de Infraestrutura do município de 
Irecê.  
 
 
2.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após a conclusão dos serviços, deverá ser retirado todos os restos de materiais, 
inclusive entulhos e outros. A obra só será dada como entregue após testes e inspeção 
final das instalações pela FISCALIZAÇÃO. 
 
 
 

Rogério Santos Amorim 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 


