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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

1 8 OUT. 36

Carazinho, 18 de outubro de 2019.Of. n° 266/19-GPC

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 077/19

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 

077/19, desta data, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar equipamentos para 

melhorias na rede de iluminação pública do Município com pagamento parcelado e 

abre crédito especial no orçamento de 2019”, para apreciação sob Regime de 

Urgência.

Exposição de Motivos:

O presente projeto visa a autorização por parte dessa casa legislativa 

para a contratação de equipamentos visando a melhoria na rede de iluminação pública 

do município. Considerando que o município de Carazinho dispõe hoje de 9.501 pontos 

de iluminação pública, sendo destes 6.541 dotados de iluminação com luminárias 

constituídas de lâmpadas vapor de sódio, e as demais de vapor de mercúrio, vapor 

metálico e multi vapores. Esse sistema já é bastante antigo e ultrapassado em face do 

novo sistema já disponível que é a iluminação com lâmpadas tipo LED. As lâmpadas 

de vapor de sódio, mercúrio e metálico, além de outras, consomem além da potência 

nominal, ainda a perda de carga do reator.
Face ao grande número de pontos existentes e devido a vida útil de 

algumas lâmpadas a estrutura existente tornou-se insuficiente frente a necessidade/

www.carazinho.rs.gov.br /\
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Através de um estudo já elaborado e que vem sido adotado em diversas cidades 

demonstrou-se que o uso de luminárias LED é muito mais adequado e económico com 

um aumento da luminosidade e com consumo menor e maior facilidade de 

manutenção. A lâmpada LED utilizada em iluminação pública é constituída por 

múltiplos filamentos, não queimando abruptamente e sim perdendo a capacidade de 

iluminação aos poucos o que possibilita a substituição gradativa das mesmas, não 

ficando a Rua escura até que isso aconteça. Também não é necessário o uso de reator 

o que economiza o consumo de energia e evita grandes aborrecimentos, pois esses 

são os principais causadores da queima antecipada da lâmpada comum de vapor, 

antes do fim da sua vida útil.
A tecnologia LED, quando usada corretamente pode proporcionar uma 

melhor eficiência energética e principalmente uma redução da energia elétrica bastante 

significativa, em comparação com as soluções de iluminação tradicionais, além do fato 

de requererem o mínimo de manutenção devido à sua vida útil extremamente longa 

(aproximadamente cinco vezes maior que as lâmpadas convencionais). Outra boa 

característica desta tecnologia é garantir um desempenho de iluminação excelente e 

confiável, melhorando inclusive, a questão da segurança pública dificultando a ação de 

vandalismos.

O custo do sistema pretendido será de R$ 10.823.587,27 (dez milhões 

oitocentos e vinte e três mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), 

conforme orçamento em anexo, já se considerando a totalidade de 9.501 pontos a 

serem substituídos, sendo o valor total pago em 60 parcelas mensais, com o resultado 

financeiro da Contribuição para Iluminação Pública - CIP.

Atenciosamente,

MBS
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PROJETO DE LEI N° 077, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo a contratar 
equipamentos para melhorias na rede de 
iluminação pública do Município com 
pagamento parcelado e abre crédito 
especial no orçamento de 2019.

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos desta Lei, a adquirir 
equipamentos instalados para fins de melhoria na rede de iluminação do Município, 
mediante a troca de todas as luminárias existentes pelo sistema LED.

Art. 2o A execução dos trabalhos contratados por intermédio do COMAJA, 
Processo de Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 07/2019 - Registro de Preços, 
no valor de R$ 10.823.587,27 (dez milhões oitocentos e vinte e três mil quinhentos e 
oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), será pago em até 60 parcelas mensais, fixas 
e consecutivas, com primeiro pagamento previsto para o mês de dezembro de 2019, com 
o resultado financeiro da Contribuição para Iluminação Pública - CIP.

Parágrafo único. Caso o recurso financeiro decorrente da contribuição CIP 
seja insuficiente para a cobertura mensal dos custos da operação, fica o Município 
autorizado a complementar o montante necessário com recursos livres.

Art. 3o Fica autorizada a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
180.393,12 (cento e oitenta mil trezentos e noventa e três reais e doze centavos) para 
suprir a despesa com o pagamento da parcela deste exercício financeiro, a ser utilizado 
com a seguinte dotação orçamentária:

08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
08.04 - Setor de Obras e Serviços 

08.04.25 - Energia 
08.04.25.752 - Energia Elétrica 

08.04.25.752.1012 - Energia Elétrica 
08.04.25.752.1012.2107 - Manutenção da Iluminação Pública 
XXX/3.4.6.90.71.99.00.00 - Outras Amort, da Dívida Contratada 

Recurso: 1350 - Contribuição de Iluminação Pública
R$ 180.393,12

Art. 4o Para suporte do Crédito Especial disposto no Art. 3o, será utilizado 
recurso proveniente da anulação parcial das seguintes dotações:



08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- Setor de Obras e Serviços
- Energia
- Energia Elétrica
- Energia Elétrica
- Manutenção da Iluminação Pública
- Material de Consumo.....................
- Material de Consumo.......... ..........
- Obras e Instalações........................

Recurso: 1350 - Contribuição de Iluminação Pública

08.04
08.04.25

08.04.25.752
08.04.25.752.1012

08.04.25.752.1012.2107
33611/3339030000000
33594/3449030000000
33593/3449051000000

R$ 80.000,00
30.000,00
70.393,12

R$
R$

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de outubro de 2019.

M;l cnrpitz
Prefeit

SEFAZ/MBS



engenharia

Ao Município de Carazinho

Proposta Técnica e Comercial

ref. Processo licitatório do COMAJA, ata de registro de preços 
para aquisição de luminárias LED instaladas.
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engenharia

OBJETIVO

0 objetivo da proposta é nortear a elaboração do contrato de aquisição das luminárias por 
parte do município.

ESCOPO

Trata-se da venda de luminárias LED instaladas, num total de 9.501 pontos luminosos com 
luminárias do tipo PÚBLICA, em toda área urbana e todos os distritos, tendo como base o inventário 
fornecido pelas concessionárias de energia.

Não está incluso no escopo dessa prooosta inicial a instalação de novos pontos, ou pontos que
porventura não esteiam catalogados nos inventários das concessionárias. Tais pontos serão possíveis
de serem executados, via aditivo contratual, após a execucão dessa proposta inicial.

SUBSTITUIÇÃO DOS BRAÇOS

Devido à falta e informações pouco confiáveis das concessionárias em relação ao tamanho dos 
braços de iluminação pública, o quantitativo previsto dos braços poderá ser alterado durante a 
execução, visando a economicidade e o atendimento a NBR 5101.

MAPAMEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO DAS VIAS

Encontra-se em anexo a essa proposta, o mapeamento de todos os pontos de iluminação 
pública do município. Nele é mostrado a categorizaçao das vias segundo a NBR 5101: "VI" "V2” "V3" e 
''V4", sendo ,rVl" a mais iluminada entre as categorias. Somada às categorias, as larguras das vias, 
obtém-se a luminária necessária para cada ponto.

È fundamental qúé a administração apreciei com tempo e cuidado esse mapeamento 
sentido de entender os critérios adotados.

, no
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Ressaltamos que este mapeamento não gerou custos adirionaif apenas norteou^ entpfesa 
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engenharia
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VIGÊNCIA DO CONTRATO

Independente da forma de pagamento, os contratos deverão ter a vigência de 60 meses de 
acordo com o edital.

DA POSSIBILIDADE DE ADTIVO OU SUPRESSÃO

Com base na Lei Federal n° 8.666/93, é possível aditivos ou supressões contratuais 
quantitativas e qualitativas de até 25%, para cobrir novos pontos de iluminação que venham a surgir, 
eventuais pontos que ficaram de fora dessa proposta inicial e alteração na quantidade de braços.

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução prevista em Edital é de até 90 dias, prorrogável por igual período.

PRAZO PARA EMISSÃO DA ORDEM DF SF.RVIÇO APÓS A ASSINATURA DQ CONTRATO

Somente após a assinatura do contrato será possível realizar o pedido junto ao fabricante das 
luminárias. Sendo assim, solicitamos que aguardem de prontidão o nosso sinal de que estamos de 
posse dos produtos para emitir a ordem de serviço.

GARANTIA E PRODUTOS SOBRESALENTES

Todos os produtos adquiridos estão garantidos de defeitos de fabricação, inclusive por força do 
edital, durante o período de 5 anos a contar da data de fabricação. Vale lembrar que a garantia é do 
tipo balcão, devendo os produtos com defeitos serem remetidos até o endereço da Quark Engenharia e 
dentro do prazo legal, caso o defeito seja de fabricação, será reposto o item devido.

Na proposta estão inclusas luminárias sobressalentes e relés visando.':a' ;.continuidade" no 
fornecimento de iluminação pública e que os produtos não sejam. :$ubs.tituídos por tecnolpgiãs 
inferiores.
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engenharia

FATURAMENTO

Será emitido uma única nota fiscal para cada contrato assinado.

Solicitamos ao município, que em função da grande representatividade dos produtos no valor 
total da proposta, que essa seja submetida ao setor fiscal para que seja alinhada previamente a 
tributação a incidir.
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engenharia

QUANTITATIVOS E PREÇOS

A planilha em anexo traz os cálculos com o gasto de energia: o atual confirmado pelas últimas 
faturas do município e o gasto futuro, que deverá variar da estimativa apenas em função bandeiras 
tarifárias mensais. Também na mesma planilha é mostrado o painel de investimento total com 
pagamento previsto em 60 meses e cálculo económico mensal, visando que município observe a 
viabilidade do investimento.

Com previsão do pagamento em 60 meses, o valor total dessa proposta será:

R$ 10.823.587,27

(Dez Milhões, Oitocentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais com Vinte e Sete Centavos)

Carazinho, 27 de setembro de 2019

. ^
-i—

Hoylson Trevisol 
Diretor

Quark Engenharia 

[47) 3439-4100

Ciente das condições apresentadas,

AéSpíí&^Mírffíi 
■ /prefeifa/ ’

/I
/ÍliBi

Milton Schmitz 

Prefeito Municipal 
Município de Carazinho

5 de 5
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ekcantadas
Gm$ún^de0e5?rKAÃT)en»ln^H]nk^ 

dos Munidfiosdo Alto J?ki< e 
Atoda SenadoBotucaral |RS

. ATA’.DE REGISTRO DE PREÇÔS ' .
PREGÃO PRÉ 5ENG1AL PARÃ.REGÍStRÒ;ÕE PREÇOS Noj07/20l9

No dia 01 de agcsto de 2019, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 
MUNICÍPIOS DO ALTO JACUl E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ RS - 
COMAJA, situado na Rua General Câmara, n°89 , sala 01, na cidade de Ibirubá, 
RS, inscrito no CNP,! sob o n° 03.656.200/0001-95, neste ato representada pelo 
seu Presidente, Sr 70LMAR TELLES DO AMARAL, inscrito no CPF sob o n° 
CPF sob o n° 616.39 3.580-53, portador da Carteira de identidade n° 1102017447 
SSP-RS, considerar do o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma presencial, pa a REGISTRO DE PREÇOS n° 07/2019, RESOLVE registrar 
o(s) preço(s) da emxesa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ea alcançada e na quantidade cotadas, atendendo as 
condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei rt' 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e das 
demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a 
seguir:

>•

EMPRESA: QUAFfK ENGENHARIA EIRELI 
12.496.490/0001 -48 
Garibaldi, no municí|bio de Joinville/SC, CEP 89.203-522, fone (47) 3439-4100, 
e-mail: licítacao@qi. arkengenharia.com.br, neste ato representada pelo Sr 
BERNARDO VARGAS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/SC n° 
41152, portador da C arteira de identidade n° 1069432662, CPF n° 009.841.870-

inscrita no CNPJ n° 
sediada na Rua Góthard Kaesemodel, 732, Bairro Anita

06.

1-pO; OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, por meio de Pregão 

Presencial tendo oor fim a aquisição mediante Registro de Preços para futura 
e eventual aquis ção e instalação de luminárias com tecnologia LEO, para 
atendimento aos municípios consorciados ao COMAJA, de acordo com as 
especificações, cuantidades e demais condições constantes do Termo de 
referência e seuí 
Preços n° 07 /2G1 
vencedora, indep

’ !r

anexos do Edital do Pregão Presencial para Registro de 
9, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
endentemente de transcrição.

Rua General Câmara, 89 - Térreo - Centro - Ibirubá - RS - CEP: 98.200-000 
Site: www.conaja.com.br- E-mail: administrativo@comaja.com.br 

Fones: m 3324,4315 / (54) 3324.4502

mailto:administrativo@comaja.com.br
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iSsPOS PREÇOS, ÉSÇHCIFICAÇpES E QUÀNtíTATjVQS ,:
- O(s) preço(á) registrado(s), a(s) especificaçâo(ões} do(s) objeto(s), a(s) 

quantidade(s), fornec 5dor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) 
são as que seguem:

2.1

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTALUN. QTOE. PREÇO UNMARCA
ITEM

1 Luminária LED 45W instaladas,
com matérias necessários

LEDSTAR R$ 901,04Pç 25.539 R$ 23.011.660,56

2 Luminária LED 54W instaladas,
' com matérias necessários]

Pç LEDSTAR 4.500 RS 1.044,09 R$ 4.698.405,00

3 Luminária LED 90Winsta!a Jas,
oom matérias necessários.

LEDSTAR RS 5.772.977,70Pç 4.022 RS 1.435.35

4 Luminária LED 135W insta adas, 
com matérias necessários.

LEDSTAR RS 17.229.230,54PÇ S.787 R$ 1.760.42..i

i.

5 Luminária LED 180W instaladas,
com meterias necessários. I

RS 6.026.643,36Pç ALUDAX RS 1,892.793.184 •j

6 Relé Fotoeletiõnico instalado. ILUMATIC 47.032 RS 37,95 R$ 1.784.864,40PÇ
7 Braço de Iluminação Public 3 

Modelo 1 instalado, com m* teríais 
necessários

Pç RODOTAC ; R$212,39 R$ 2.996.610,5114.109

íl
Braço de Iluminação PúbiiCii 
Modelo 2 instalado, com ms terias 
necessários^

8 PÇ RODOTAC 9.406.*,; R$348,67 R$ 3.279.590,02

,1?$ 64.799^82,09 -TOTAL GLOBAL

• ;ÍÍ^VAUDADE DA ATA .
3.1 - A presente Àta de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses 
contados da data da su s assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu 
extrato, tendo início e ’rencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o últirr o, não podendo ser prorrogada.

Ã^DÀSOBRIGAÇÕEÍLDA CONTRATANTE e contratada

4.1 - As obrigações d a CONTRATADA e da CONTRATANTE são aquelas 
previstas no Anexo 1 do Editai e Minuta de Contrato.

:5 -ÇÒNOIÇÕES GER0 IS
6.1 - As condições gera s do fornecimento do(s) produto(s), tais como os prazos 
para entrega e recebimunto do(s) objeto(s), as obrigações da Administração e 
do fornecedor registrado penalidades e demais condições do ajuste, encontram- 
se definidos no Termo d' í Referência. A

:«

|\
Rua General Câmara, 89 - Térreo - Centro - Ibirubá - RS - CEP: 98.200*000 

Site: www.comajacom.br- E-matl; administrativot®comaia.com.br 
Fones: (54) 3324.4315 /(54) 3324.4502
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Conscscto de CfeseraRivirnemo Irtcfmunidpai 

dos MuracqacsdoAltDJDai e 
Ahoda Sara do Bceuara | FS

i

5.2 - Para firmeza ê validade dò pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 
(doas) vias de igual tbor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada 
pelas partes.

Ibírubâ, RS, em 01 de agosto de 2019.

!
;

)/

/

/

pÚAm TELHES DO AMARAL 
f Presidente do COMAJA

>sn i'":

|ERN;
Repífísêntante legal 

Quadí Engenharia Êireíi

AS DrSOUZA

Rua General Cârnarti, 89 - Térreo “-Centro - Ibirubá - RS - CEP: 98.200-000 
Site: www.comaja.com.br - E-maíl: administradvo@connaja.com.br 

Fopes: (54) 3324.4315 / ÍS4) 3324.4502
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