
TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 – DO OBJETO
1.1 -  O Objeto desta licitação é a aquisição de lâmpadas, luminárias, cabos, tomadas e plugs 

incluindo, montagem e instalação, para atendimento das necessidades do Conselho de  
Arquitetura e Urbanismo de Goiás.

1.2 –  As lâmpadas, luminárias e instalações deverão observar as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

1.3 –    O layout modelo das luminárias encontram-se no anexo 1
1.4- A licitante vencedora do certame deverá seguir  o projeto luminotécnico fornecido pelo  

CAU/GO para as instalações contempladas no edital  para assegurar o atendimento à  
norma NBR 5413 e NBR 5101.

2.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PREÇOS

LOTE 1- LUMINÁRIAS E PENDENTES

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO TOTAL

1 1 Luminárias para  2 lâmpadas T5, 
de uso industrial, aplicáveis em 
locais onde há necessidade de 
fixação por ganchos em 
eletrocalhas, com pé- direito alto.
Corpo: Em chapa de aço 
fosfalizada
Refletor: Faceado em aluminio 
anodizado com 99,85% de 
pureza
Aletas: Planas em chapa de aço 
fosfatizada 
Diferencial: Gancho para 
instalação em perfilado
Fornecidas com as aletas.
Altura: 127mm
Base: 95mm
Comprimento: C1174mm

40 unidades

1 2 Luminária de embutir fixa em 
chapa de aço tratada ou 
alumínio, pintura a pó 
eletrostática. 240mm de diâmetro
x 14mm de altura redonda. 
Refletor em alumínio metalizado 
ou anodizado. Vidro temperado 
4mm

9 unidades

1 3 Pendente de 45cm, soquete 1 4 unidades



E27, modelo em alumínio  
escovado ou pintado/ cor a ser 
definida, cúpula/pantalla 20 cm 
altura, vidro temperado jateado 
curvado de 4mm com 38cm de 
diâmetro tensão 127v/ 220v, 
cabo isolado revestido em pvc,2#
0,75mm² cor conforme 
acabamento da luminária ou 
Cabo PP com alma de aço 
regulável até 1,5m de 
comprimento 2#0,75

1 4 Pendente de 60cm, soquete 2 
E27, modelo em alumínio 
escovado ou pintado/ cor a ser 
definida, cúpula/Pantalla,30cm 
de diâmetro vidro temperado 
jateado curvado de 4mm com 
38cm de diâmetro tensão 127v/ 
220v, cabo isolado revestido em 
pvc,2# 0,75mm² cor conforme 
acabamento da luminária ou 
Cabo PP com alma de aço 
regulável até 1,5m de 
comprimento 2#0,75

2 unidades

1 5 Luminária quadrada de sobrepor 
de 25x25cm para instalação em 
perfilado metálico ou em caixa 
octogonal 4"x4". Composta por  
lâmpada fluorescente compacta 
2x26w, fabricada em chapa de 
aço tratada e pintada em epoxi 
branco com refletor e aletas 
parabólicas em alumínio 
anodizado alto brilho.

10 unidades

LOTE 2- LAMPADAS, CABOS, PLUGS E SERVIÇO

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO

UNITÁRIO TOTAL

2 1 Lâmpada Fluorescente tubolar 
T5 28w/54/840 he, fluxo 
luminoso 2600

100 unidades

2 2 Lâmpada globo fluorescente 
eletrônica E27,20w/827 (2700k)

12 unidades

2 3 Lâmpada fluorescente compacta  48 unidades



26w/840

2 4 Reator eletrônico 2/28W/ 220V – 
para 2 lâmpadas fluorescentes 
T5
Plug para tomada de 3 

55 unidades

2 5 Reatores eletrônicos para  2x26w
para lâmpada fluorecente 
compacta.

30 unidades

2 6 Plug Macho Branco 10A 250V 2 
Pinos + Terra  aprovada pelo 
INMETRO na cor branca

100

2 7 Tomada de piso 2P+T  10 A - 250
V~ corpo branco com fundo 
branco, redondo, Furo Mínimo 
36,5 mm

80 unidades

2 8 Cabo UTP Cat-6;  4 pares 
trançados compostos de 
condutores sólidos de cobre nu, 
24 AWG, isolados em polietileno 
especial. Capa externa em PVC 
não propagante à chama.

305 metros

2 9 Conector Macho Rj-45 Cat.6 100 unidades

2 10 Espiral organizador de cabos 
PRETO - Espessura: 1/2 
polegada - Fabricada em 
plástico.

50 metros

2 11 Cabo PP 450/750V Tripolar 
3x2,5mm² - Isolação: Preta, Azul-
Claro e Verde-Amarelo

100 metros

2 12 Conector RJ45-Fêmea CAT-5 ou 
superior, c/rasgo 14,6mm x 
19,5mm uso c/colar

50 Unidades

2 13 Conector RJ-11 fêmea- c/rasgo 
14,6mm x 19,5mm uso c/colar

50 Unidades

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO VALOR DO SERVIÇO

3 1 Mão-de-obra especializada para instalação e 
montagem dos produtos conforme projeto 
luminotécnico no ANEXO 3  e informações de 
referência de localização das instalações ANEXO
2

3 2 Mão de obra especializada de serviços para 
instalação de rede elétrica (72 tomadas) e lógica 
(20 conectores fêmeas RJ-45 e 20 conectores 
fêmeas RJ-11), nas calhas localizadas nas 
estações de trabalho. 



2.1  Deverão  ser  rigorosamente  observadas  as  especificações  do  equipamento  objeto  desta
licitação, respeitando-se os requisitos mínimos exigidos, sem preferência de marcas, por mais
semelhanças que estas possam vir a ter com as existentes no mercado. Serão aceitos produtos
com  especificações  iguais  ou  superiores,  observando,  no  entanto,  o  exclusivo  critério  de
julgamento pelo menor preço.

2.2 Os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeira qualidade na resistência, acabamento
e durabilidade, sendo que os que não atenderem a esta exigência não serão aceitos. Os materiais
devem atender aos requisitos do INMETRO e NBRs (ABNT) respectivos. 
2.3  Os  produtos  deverão  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em  embalagem  individual
adequada,  com o menor  volume possível,  de  forma a  garantir  a  máxima proteção durante  o
transporte e o armazenamento. 
2.4 Da empresa vencedora do melhor lance para cada grupo, será exigido o anexo, na fase de
aceitação,  o  qual  deverá  conter:  manual,  catálogo  ou  prospecto  com  SERVIÇO  imagem  do
produto  ofertado  e  especificação  técnica  detalhada,  certificação  de  garantia  que  atenda  ao
solicitado para o item no edital.
2.5 Quanto a mão de obra para instalação, os prestadores de serviços deverão estar devidamente
uniformizados com identificação da empresa fornecedora do  serviço  além de equipadas  com
Equipamentos de Proteção Individuais -EPI de acordo com a norma regulamentadora NR6.
2.6 Após a emissão da Ordem de Serviço, a contratada terá o prazo de 24h para agendamento do
início da instalação e terá o prazo de até 48h para término das instalações conforme projeto
luminotécnico oferecido pelo CAU/GO.

2.7 Deverá realizar  as instalações de acordo com projeto luminotécnico Anexo1 e localização
Anexo2, a instalação deverá ser acompanhada por um representante do CAU/GO

3.0 INSTALAÇÃO

3.1 Os serviços de instalação serão prestados e executados na sede do CAU/GO, fora do horário
de expediente, conforme orientação do Condomínio.
3.2 Após o recebimento da ordem de serviço a empresa terá o prazo de até 48h para se apresentar 
para início dos trabalhos de instalação.
3.3 O prazo para instalações não poderá ultrapassar 48h para serviços de instalação de luminárias e 
72h para serviços de instalação da rede elétrica e lógica, cabendo a contratada disponibilizar mão de
obra suficiente para o cumprimento do prazo de entrega do serviço;

4.0 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 Os itens deste termo deverão ser entregues na sede do CAU/GO no endereço Av do Comércio
n° 35 Qd 04 Lote 1,2,7,12,13,14 Vila Maria José, Ed Concept Office 3° andar – Goiânia-GO, de
acordo  com  as  quantidades  demandadas  e  com  horário  pré  agendado  na  Gerência  de
Planejamento Administração e Finanças.
4.2 O prazo para entrega dos materiais é de até 20 (vinte) dias corridos, após a requisição dos
produtos através de Ordem de Compra.

5.0 – GARANTIA

5.1 – O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Produtos (Lâmpadas)  contra
defeitos  originais  do  mesmo,  por  um  período  mínimo  de  garantia  de  60  (sessenta)  meses,
contados a partir da data de instalação dos equipamentos, os quais devem estar de acordo com
as normas da ABNT/INMETRO.
5.1.1 – Ao longo do período de garantia,  a intensidade luminosa do produto (Lâmpadas) não



deverá resultar em uma degradação superior a 15%.
5.1.2 – As luminárias deverão estar em perfeito estado de uso e conservação, montada com fio e
bocal.
51.3  –  O  Fornecedor  deverá  assegurar  o  perfeito  funcionamento  das  Luminárias,  garantindo
contra defeitos de fábrica por um período mínimo de 12 meses.

6.0 – AMOSTRAS

6.1.0 – As amostras de cada um dos produtos deverão ser  entregues em até 2 dias após a
licitação,  antes da assinatura do contrato,  os materiais  serão aprovados pelo GT da sede do
CAU/GO.
6.1.2 – Será desclassificada a LICITANTE que não entregar as amostras solicitadas ou caso as
apresente em desacordo com as exigências contates do Edital e seus Anexos. Sendo convocada
a 2° colocada, e assim sucessivamente.
6.1.3 – As amostras apresentadas poderão ser retiradas pela(s) LICITANTE(S) após a assinatura
do contrato.
6.1.4 – O CAU/GO não se responsabiliza por danos causados às amostras.

7.0 –  DOS RECURSOS FINANCEIROS

7.1 Os recursos para a cobertura das despesas dos serviços de que trata o objeto serão oriundos
das  dotações  orçamentárias  constantes  no  vigente  orçamento  do CAU/GO,  Exercício  2014 –
Conta 6.2.2.1.1.01.02.01.007 Materiais Elétricos e de Telefonia
Conta 6.2.2.1.1.01.04.04.006 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Conta 6.2.2.1.1.02.01.03.001 Móveis e Utensílios 

8.0 – DOS PAGAMENTOS
8.1 – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da Proposta Comercial
apresentada pela licitante vencedora.
8.2 – O pagamento fica condicionado ao recebimento do produto e será realizado em até  (dez)
dias, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal/Fatura, depois de conferida e atestado
pela Gerência  de Planejamento Administração e Finanças.
8.3 O pagamento será efetuado  até o 10 dias úteis a contar da apresentação da nota fiscal/fatura,
acompanhada  da  comprovação  de  recolhimento  dos  encargos  sociais  e  dos  demonstrativos,
devidamente atestada pelo setor competente, de acordo com as condições estabelecidas neste
Termo de Referência.
8.4  Juntamente  à  nota  fiscal/fatura,  deverão  ser  protocoladas  as  seguintes  certidões  de
regularidade:

a)  prova de situação regular perante a Fazenda Federal;
b) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás;

            c) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio;
            d) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho;

8.4.1 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás é Substituto Tributário, de tal sorte que
empresa sofrerá as seguintes retenções:

a) Retenção na Fonte (IRRF IN 1234/2012), em caso de não optante do SIMPLES 
b) para  prestador  de  serviços  serão  retidos  o  ISSQN  (Lei  complementar  128/2003  e

Decreto 3366/2003)



8.4.2 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

Goiânia, 29 de agosto de 2014

Natalliê Mundim
Gerente de Planejamento Administração e Finanças



ANEXO 1

MODELO DAS PEÇAS

grupo item modelo

1 1 Luminárias para  2 lâmpadas 
T5- conforme descrição

grupo item modelo

1 3 e 4 Pendente de 45cm e 60cm
conforme descrição

grupo item modelo

1 2 Luminária redonda de embutir
fixa em chapa de aço conforme

descrição



grupo item modelo

1 5 Luminária quadrada de
sobrepor 25x25- conforme

descrição

Grupo Item Modelo

2 7 Tomada de piso 2P+T  10 A -
250 V~ corpo branco com

fundo branco, redondo, Furo
Mínimo 36,5 mm



ANEXO 2

LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

GRUPO ITEM QUANTIDADE TOTAL QUANTIDADE 
POR ÁREA

LOCALIZAÇÃO

1 1 40 unidades 5  Sala 1 - Presidência

4 Sala 2 - Diretoria

4 Sala 3 - Atendimento

5 Sala 4 - Gerência de 
Fiscalização

5 Sala 5- Gerência de 
Planejamento Adm e 
Finanças

5 Sala 6- Sala de 
Expansão

4 Sala 8- Sala das 
Comissões

8 Sala 9- Plenário

2 9 unidades 8 Banheiros

1 Vestiário

3 4 unidades 4 Copa sobre as mesas

4 2 unidades 2 Recepção

5 10 unidades 3 Circulação sala 8- 
Comissões

3 Almoxarifado

2 Copa sobre bancada

1 CPD



ANEXO 3

PROJETO LUMINOTÉCNICO/ ELETRICO




