EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 053/2019.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2019.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
1 - PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, através da Comissão Permanente de Licitação, situada na
Praça Barão de Ayuruoca, 53 – Centro, em Mar de Espanha, inscrita no CNPJ: 18.535.658/000163 torna público a instauração de procedimento licitatório, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”,
tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, tendo por objeto a Contratação de empresa de engenharia
especializada para realizar os Serviços de Medição e Verificação, Engenharia, Projeto,
Consultoria
e
Assessoria
técnica,
Administração,
Gerenciamento,
Supervisão,
Acompanhamento e Fiscalização das obras e demais serviços referentes ao Projeto de
Eficiência Energética em Iluminação Pública, estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica
TCT – PRF – 016/2018, firmado com o Município de Mar de Espanha/MG, referente ao Edital de
Chamada Pública, conforme especificado no OBJETO do presente Edital, regida pela Lei Federal
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e pelas disposições constantes, a
seguir:
1.2 – A abertura dos envelopes de habilitação e proposta comercial ocorrerá dia 08/04/2019 às 10:00
hs no Setor de Licitações localizado na Praça Barão de Ayuruoca, nº 53 – Centro – Mar de Espanha.
2 – OBJETO
2.1 - Contratação de empresa de engenharia especializada para realizar os Serviços de Medição e
Verificação, Engenharia, Projeto, Consultoria e Assessoria técnica, Administração, Gerenciamento,
Supervisão, Acompanhamento e Fiscalização das obras e demais serviços referentes ao Projeto de
Eficiência Energética em Iluminação Pública, estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica TCT –
PRF – 016/2018, firmado com o Município de Mar de Espanha/MG.
3 – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Restrições.
3.1.1. Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e que não tem a sua idoneidade restabelecida;
3.1.2. Empresa com falência decretada;
3.1.3. Empresas em consórcio.
3.2. Das Condições.
3.2.1. Poderão participar da presente Tomada de Preços, empresas cadastradas no município de Mar
de Espanha, ou as que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior ao do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação, observada a necessária
qualificação;
3.2.2. Para consulta e conhecimento dos interessados, o aviso do Edital permanecerá afixado no
quadro de avisos localizado no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, cuja
cópia poderá ser obtida na Comissão Permanente de Licitação, no horário de 09:00 às 11:00 e de
12:00 às 16:00 horas;
3.2.3. A cópia do Edital e seus anexos, inclusive memorial descritivo, e mapas serão fornecidos aos
interessados em conformidade com item 19.1 do presente Edital;
3.2.4. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações, não serão
consideradas para reclamações futuras, nem desobrigam a sua execução.
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3.2.5 - As empresas terão que se cadastrar no MUNICÍPIO até a data de 05/04/2019, desde que
apresentem toda a documentação solicitada no ANEXO IX.
4 – DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES

Envelope nº 01:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITANTE:
PROCESSO Nº 053/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO
PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53- CENTRO
MAR DE ESPANHA – MG
Envelope nº 02
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITANTE:
PROCESSO Nº 053/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO
PRAÇA BARÃO DE AYURUOCA, 53 - CENTRO
MAR DE ESPANHA – MG
5 – ENVELOPE Nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO”
5.1. Deverá conter neste envelope o CRC – Certificado de Registro Cadastral em original ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão,
mediante apresentação do original para confronto.
5.1.1. Somente será aceito pela unidade administrativa o CRC emitido por este Município, conforme
faculta o § 2º do Art. 24 da Lei 8.666/93.
5.1.2. Caso tenha vencida alguma certidão no período relativo aos três dias que antecedem à abertura
do Processo Licitatório, poderá o licitante anexá-la ao envelope nº01 – “Documentação”, em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão,
mediante apresentação do original para confronto.
5.1.3. Alem do CRC – Certificado de Registro Cadastral DEVERÁ conter no envelope 01 –
HABILITAÇÃO FISCAL todos os documentos de habilitação jurídica relacionados nos itens 5.2.1 até
5.2.4.
5.2. O licitante não sendo possuidor do Certificado de Registro Cadastral, deverá providenciá-lo até o
3º dia anterior a data aprazada para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta,
apresentando a seguinte documentação:
5.2.1. DA HABILITAÇÃO JÚRIDICA:
a) Certidão de Cadastramento, emitida pela Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, válida na
data determinada para abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO;
b) Cédula de Identidade dos sócios da empresa;
c) Registro Comercial, no caso de firma individual;
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d) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em de tratando de
sociedades comerciais, e, no caso, de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
e) Última alteração contratual, caso tenha.
f) Declaração de Idoneidade;
g ) Declaração de inexistência de Fato Impeditivo;
h) Declaração, conforme modelo, em cumprimento à Lei Federal 9854/99, de que não emprega mãode-obra de menores, ou empregando-a, cumpre a disposição expressada no inciso I § 3º do Artigo 227,
com observância na norma estatuída no inciso XXXIII do Artigo 7º, tudo na Constituição Federal
i) Apresentar Atestado de vistoria técnica, fornecida pela Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG,
de que a empresa licitante vistoriou os locais onde serão executados os serviços, indicando, com isso,
para todos os efeitos, ter tomado conhecimento de todos os dados e elementos que possam vir a influir
no valor proposto e na execução dos trabalhos pertinentes.
5.2.2. DA HABILITAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
c) Certidão de Regularidade de situação junto a Fazenda Federal inclusive Dívida Ativa da União;
d) Certidão de Regularidade de situação junto a Fazenda Estadual;
e) Certidão de Regularidade de situação junto a Fazenda Municipal, da localidade onde está sediada a
Empresa.
f) Certidão trabalhista
g) Alvará de Localização.
5.2.3. DA HABILITAÇÃO RELATIVA Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente –
CREA;
b) Um ou mais atestado(s) registrado(s) no CREA que comprove(m) que o licitante tenha
executado, de forma efetiva e satisfatória, serviços com características compatíveis às do objeto
desta licitação, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, de modo que
ateste ter atuado na execução dos serviços especificados a seguir:

c) Projeto(s) de Iluminação Pública.

c-1) A comprovação deste item será feita por meio de atestado registrado no CREA, emitido por
prefeitura ou concessionária / permissionárias de distribuição de energia elétrica, indicando que o
licitante elaborou projeto(s) de sistema(s) de iluminação pública de forma satisfatória. Também será
aceita, para fins de comprovação de qualificação técnico-operacional, em projeto(s) de iluminação
pública, certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA de origem.
d)

Para fins de qualificação técnico-profissional, a licitante deverá apresentar:

d-1) Na data de apresentação das propostas, uma declaração que irá dispor, na data de assinatura do
contrato, das duas categorias de profissionais especificado a seguir, em quantidade compatível para a
execução do objeto:
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d.1.1) Coordenador Geral: Profissional com experiência em atividade(s) de projeto(s) de
sistema(s) de iluminação pública, que será o responsável pela coordenação do projeto.
d.1.2) Requisito: possuir cópia autenticada da Certidão de Registro e Quitação (CRQ) emitida
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de origem.
d.1.3 ) A experiência deste profissional deverá ser comprovada em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato, por meio cópia autenticada da Certidão de Acervo Técnico (CAT)emitidas
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de origem e atestado registrado
no CREA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando que o profissional
tenha desempenhado, satisfatoriamente, atividade(s) de projeto(s) de sistema(s) de iluminação
pública.

d.1.4) Profissional especializado em Medição e Verificação: Profissional com experiência em
atividade(s) de medição e verificação em projeto(s) de eficiência energética, elaborado(s) em
conformidade ao estabelecido pelo Protocolo Internacional de Medição e Verificação de
Performance - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br);.
d.1.5) Requisito: possuir cópia autenticada do Certificado CMVP-EVO – PIMVP, ou documento
similar, que comprove que o profissional é detentor de Certificado CMVP-EVO – PIMVP,
independente do prazo de validade do certificado estar vigente.
d.1.6) A experiência deste profissional deverá ser comprovada em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato, por meio de atestado registrado no CREA, expedido por pessoa jurídica
de

direito

público

ou

privado,

indicando

que

o

profissional

tenha

desempenhado,

satisfatoriamente, atividade(s) de medição e verificação, em projeto(s) de eficiência energética,
elaborado(s) em conformidade ao estabelecido pelo Protocolo Internacional de Medição e
Verificação de Performance - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br).
d.1.7 ) A comprovação poderá ser feita através de um ou mais atestados, de maneira que no
conjunto dos atestados o licitante comprove a execução dos serviços especificados.
d.1.8 ) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser registrado(s) no CREA e entregues em papel timbrado,
contendo o nome, o endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outra
forma de que o Contratante possa valer-se para manter contato com a(s) empresa(s)
declarante(s).
d.1.9 ) Caso 1 único profissional atenda aos requisitos estabelecidos acima para os 2
profissionais, poderá ser apresentada a documentação pertinente apenas deste.
e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.
5.2.4. DA HABILITAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:
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a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou seja, esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria certidão;

b)
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo
de fotocópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que
perfeitamente legíveis, preferencialmente para agilizar os procedimentos que estejam numerados e na
ordem prevista neste Edital, a licitante poderá ainda autenticar as fotocópias dos documentos na
Secretaria Municipal de Administração no 2.º andar do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Mar de
Espanha-MG, Praça Barão de Ayuruoca, n.º 53, Centro, CEP: 36.640-000, Município de Mar de
Espanha, Estado de Minas Gerais., desde que observado o prazo de vinte e quatro horas de
antecedência da data de abertura do processo
c)
Toda documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ apresentado, não sendo
permitido mixagem de documentos.
d)
O atestado de capacidade técnico-profissional deverá, obrigatoriamente, estar acompanhado da
respectiva certidão emitida pelo CREA.
e)
A comprovação da inscrição do Responsável Técnico – RT, no CREA, se fará exclusivamente
pela apresentação de cópia de Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica, em dia, emitida
por aquele Conselho.
f)
Os documentos retirados da internet terão sua autenticidade certificada junto aos “sites” dos
órgãos emissores.
g)
Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados ou encadernados e
numerados, na ordem prevista neste Título.
h)
Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em originais, por cópia
autenticada por cartório competente ou pelo Setor de Compras desta Prefeitura ou publicado em órgão
da imprensa oficial.
i)
Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo, se original a
ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes
desqualificadas.
j)
Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo.
k)
Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão.
l)
Para efeito deste item considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu
resultado.
5.3 DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
5.3.1. A Adjudicatária será também responsável, na forma do contrato da mão de obra e serviços, pela
qualidade da mão de obra e serviços executados e dos equipamentos e maquinários empregados, em
conformidade com as especificações do projeto, com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, com o estabelecido no caderno de encargos da SUDECAP e demais normas
técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Engenheiro do Município. A ocorrência de desconformidade
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implicará no refazimento do serviço e na substituição dos equipamentos e maquinários recusados, sem
ônus para o Município e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
5.3.2. Apresentar juntamente com a proposta declaração que detém todos os equipamentos e
maquinários necessários para a execução da mão de obra, juntamente com a relação dos profissionais
(por função) que farão parte da execução dos serviços.
5.4 DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
5.4.1 – A CONTRATANTE será responsável, pelo fiscalização de todos os materiais empregados, em
conformidade com as especificações do projeto, com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, com o estabelecido no caderno de encargos da SUDECAP e demais normas
técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Engenheiro do Município.
6 – ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA”
6.1. No envelope nº 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, deverá constar a proposta
propriamente dita, datilografada, redigida em idioma nacional de forma clara e detalhada, isenta de
emendas ou rasuras, devendo constar:
6.1.1. indicação da empresa: razão social, endereço completo, inclusive número de fax para fins de
intimação, e CNPJ.
6.1.2. número da Tomada de Preços;
6.1.3. descrição dos serviços cotados.
6.1.4.1. No preço deverá estar incluso todos os tributos incidentes ou quem venham a incidir sobre os
serviços inclusive maquinários e equipamentos que serão utilizados, sem inclusão de expectativa
inflacionária, ou encargos financeiros.
6.1.5. Validade da proposta deverá ser até 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto para
recebimento dos envelopes “Proposta”.
6.1.6. Condições de pagamento: os pagamentos dos serviços serão efetuados em 60 dias após
protocolo da medição junto ao engenheiro da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha e sua posterior
autorização de pagamento.
6.1.7. Ao seu final, a assinatura e abaixo, o nome e o cargo de forma legível de quem assinou, sendo
as demais folhas rubricadas.
6.1.8. A Comissão, ao proceder o exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que
apresentem qualquer preço unitário que acima dos preços praticados através da tabela Setop vigente;
6.1.9. Casos de caso fortuito e força maior deverão constar no livro de serviços e ser comunicados por
escrito:
6.1.9.1.Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil
Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, ao Município a ocorrência do evento,
suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação, devendo estar devidamente
formalizada no livro de serviços.
6.1.9.2. Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-á
por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de
dias que foram paralisados, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
7.1. A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.1.1. Após a entrega dos envelopes pelos Licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos,
acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.
7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados para Comissão, constarão
obrigatoriamente da respectiva ata.
7.1.3. Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á necessário o
credenciamento, na obrigação legal, de serem apresentados os seguintes documentos:
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a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
7.1.4. A não apresentação da procuração não implica a inabilitação do Licitante, mas o impede de
discordar das decisões tomadas pela Comissão, durante a sessão de abertura dos envelopes
“Documentação” e “Proposta”.
7.1.5. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da Tomada
de Preços, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
7.1.6. Após o prazo final estabelecido para a apresentação e protocolo dos envelopes das licitantes,
estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame, sendo assim Iniciada a abertura do primeiro envelope de DOCUMENTAÇÃO.
7.2. Abertura dos envelopes “Documentação”
7.2.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos Licitantes ou seus
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão iniciará
os trabalhos, examinando os envelopes “Documentos” e “Propostas”, os quais serão rubricados pelos
seus componentes e representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do envelope
“Documentação”.
7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes nº 01 serão examinados e rubricados pelos participantes
da Comissão, bem como pelos proponentes ou seus representantes.
7.2.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros
da Comissão e pelos representantes presentes, devendo toda e qualquer declaração constar
obrigatoriamente da mesma.
7.2.4. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no dia,
será marcada a data da divulgação do resultado pela Comissão, sendo o resultado publicado no Q.A.P.
para conhecimento de todos os participantes, bem como a data de abertura do envelope “Proposta”.
7.2.5. Os envelopes “Proposta” das proponentes “inabilitadas”, ficarão à disposição dos licitantes, pelo
prazo de 3 (três) dias, após a publicação no Q.A.P., junto à Comissão, as quais devolverá contrarecibo.
7.3. Critérios para fins de julgamento da documentação:
7.3.1. Será inabilitada da presente licitação a Proponente que deixar de atender o solicitado ou não
preencher os requisitos do item 5 e seguintes.
7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias
úteis para apresentação de nova documentação, escoimadas da causa que ensejou a inabilitação.
7.4. Abertura dos Envelopes “Proposta”
7.4.1. Os envelopes “Propostas” das proponentes habilitadas serão abertos, a seguir, no mesmo local,
se houver renúncia expressa para todos os proponentes de interposição de recursos de que se trata o
art. 109, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93. Em não ocorrendo renúncia, a abertura das propostas será
comunicada às proponentes através de publicação no Q.A.P., depois de julgado o recurso interposto ou
decorrido o prazo de interposição deste.
7.4.2. Uma vez abertas as Propostas, serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas
quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem
em relação às exigências e formalidades previstas neste edital.
7.4.3. As propostas serão rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissão, e a seguir
colocadas à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.
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7.4.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros
da Comissão e dos representantes presentes, devendo toda e qualquer declaração constar
obrigatoriamente da mesma.
7.4.5. Se o julgamento não ocorrer logo após a abertura dos envelopes, a Comissão divulgará o
resultado da presente licitação, através do Q.A.P.
7.5. Critério para fins de julgamento da Proposta
7.5.1. Desclassificação
7.5.1.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não obedecerem as condições estabelecidas no edital.
b) Forem manifestamente inexeqüíveis ou com preços excessivos;
b.1) Será considerado preço excessivo aquele que for superior aos preços praticados na tabela Setop.
7.5.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos Licitantes o
prazo de 8 (oito) dias úteis para reapresentação de outra escoimada da causa que ensejou a
desclassificação.
7.5.2. Classificação
7.5.2.1. Após o exame das Propostas, a Comissão fará classificação das mesmas, levando-se em
conta o MENOR PREÇO GLOBAL.
a) A classificação se fará pela ordem crescente dos valores apresentados.
b) No caso de empate entre dois ou mais licitantes, como critério de desempate, haverá o sorteio, em
ato público, no mesmo dia e hora.
7.5.3. Da adjudicação e homologação
7.5.3.1. O ordenador da despesa fará a adjudicação ao licitante que ofertar menor preço global.
7.5.3.2. Caberá à autoridade que determinou a abertura do processo licitatório a decisão de homologar
o resultado final.
7.5.4. Da publicidade dos atos.
7.5.4.1. Da habilitação ou inabilitação, classificação, adjudicação e da homologação dos vencedores,
dar-se-á conhecimento aos licitantes através de publicação no Q.A.P., situado no prédio da prefeitura.
8- PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
8.1. O adjudicatário deverá assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos mediante
a apresentação do depósito da Garantia, a partir do comunicado expedido pela Comissão de Licitação.
8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sala de reuniões da CPL, no endereço
já mencionado no preâmbulo deste edital.
8.1.2. O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administração.
8.2.Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderá a Administração, quando o
convocado não aceitar ou não assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, pra fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação
independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada.
9 – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9.1.
O convocado deverá até o início dos trabalhos providenciar:
9.1.1. Carta de apresentação do encarregado de pessoal, responderá também, perante a
Administração, por todos os atos e comunicações formais.
9.1.2. Os equipamentos e maquinários que serão utilizados na serviços deverão ser de primeira
qualidade, bem como seu quantitativo.
9.2. Do prazo para realização da mão de serviços: a contar da Ordem de Serviço pelas partes até o
prazo apresentado pela empresa no cronograma físico-financeiro.
8

10 – DO VALOR
10.1. O valor a ser pago será o constante da proposta comercial, apresentada pelo Licitante vencedor,
que deverá ser de acordo com a planilha de custos apresentada pela Prefeitura Municipal e de acordo
com as exigências do presente edital.
10.2. Deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre os equipamentos e
maquinários a serem utilizados e sobre os serviços a serem realizados, bem como o custo do
transporte a ser executado, em razão do transporte de equipamentos e máquinas, inclusive carga e
descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da
Empresa vencedora.
10.3. Não haverá reajuste nos preços propostos pelos licitantes vencedores, por força da lei 8.880/94
que introduziu o Plano Real, porém, a fim de manter o equilíbrio financeiro do futuro contrato, por
motivos supervenientes que possam afetá-lo, será permitido reajuste nos preços dos serviços cujo
preço é considerado extremamente instável.
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal para empenho.
A contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes, que serão atestadas pelo setor
Contábil.
a) – O programa de reembolso máximo por períido de pagamento, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;
b) – O critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a datya do efetivo pagamento;
c) – As compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais
antecipações de pagamentos;
d) – O critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a
adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou
do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.
12 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1. As despesas inerentes à execução do objeto da presente licitação correrão por conta da dotação:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0010.1.0018
13 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
13.1. A Contratada deverá solicitar através de correspondência, em duas vias protocoladas junto à
Secretaria de Obras, o recebimento dos serviços, tendo a Administração o prazo de até dez dias para
lavrar o Termo de Recebimento Provisório.
13.2. O Termo do Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem
concluídos e aceitos pela Administração e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não
Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a Contratada, depois de atendidas
todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.
13.3. Decorridos trinta dias do Termo de Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais
defeitos surgidos neste período, a Prefeitura lavrará o Termo de Recebimento Definitivo, cuja data será
o referencial para análise do prazo contratual.
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13.4. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e de Encerramento de Obrigações Contratuais
não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislação em vigor.
14 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
14.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, §1º, da Lei Federal n. 8.666/93.
15 – DAS SANÇOES
15.1.
Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a
adjudicatária/contratada ficará sujeita às penalidades previstas na da Lei Federal nº 8.666/93, arts. 81 e
86 a 88.
15.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com o município de Mar de Espanha/MG,
serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
15.3. Multa, nas seguintes condições:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento
ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de serviços não cumpridos;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio
ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
15.4. Ao contratado que restar total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas às sanções legais
abaixo discriminadas, e as estipuladas no Decreto que regulamenta as multas a serem aplicadas nos
contratos de acordo com a lei 8.666/93, fica fazendo parte integrante do presente EDITAL.
a - advertência;
a) suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a administração, pôr prazo
não superior a dois anos;
b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante
autoridade que aplicou a penalidade.
c) Rescisão do contrato, pelos motivos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, quando pertinentes.
15.2. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer á contratada,
após a sua imposição.
15.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
15.4. Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária / contratada a ampla defesa.
16 – DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1.A rescisão contratual poderá ser:
16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a IX e XVII do art. 78 da lei n. 8.666/93;
16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da
Administração.
16.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as
conseqüências previstas no item 15.
16.3. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal 8.666/93.
16.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da lei 8.666/93, sem que haja
culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
16.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da lei 8.666/93.
17 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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17.1. Somente serão aceitos recursos previstos na lei. 8.666/93, os quais deverão ser protocolados na
sala de reuniões da CPL, no horário de 9:00 às 11:00 e das 12:00 as 16:00 horas e dirigidos a
Presidente da Comissão.
17.2. Os recursos contra o julgamento da habilitação ou das propostas terão efeito suspensivo e
deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do resultado
impugnado no Quadro de Avisos da Prefeitura.
17.3. Aplicar-se-á o disposto neste item aos recursos interpostos contra a anulação ou revogação.
17.4. Os recursos deverão ser dirigidos a Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou manter a decisão impugnada, mediante
parecer fundamentado. Caberá recurso ao Prefeito Municipal, a menos que a Presidente da CPL, por
ocasião da interposição do mesmo, deixe a decisão para o Prefeito Municipal.
17.5. Uma vez interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, por meio de fax ou Carta
Registrada, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do fax
(comprovante de envio) ou do carimbo de recepção do Correio.
17.6. Os autos do processo de licitação estarão com “vista” franqueada aos interessados após a
intimação/divulgação das decisões recorríveis, na repartição incumbida do procedimento.
17.7. A administração pública dará ciência aos interessados do resultado dos recursos pelo Q.A.P., por
via fax ou carta registrada.
18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1.

As condições estabelecidas no presente Edital, independentemente de sua transcrição no
contrato, fará parte do mesmo.
18.2. A Administração Municipal se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério,
por despacho motivado, adiar, desistir ou revogar a presente licitação, sem que isso represente
motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização.
18.4 . Compõem o presente Edital:
18.4.1. Minuta de Contrato;
18.4.2. Modelo de Proposta;
18.4.3. Termo de Referencia
18.4.4. Os anexos também integram o edital.
19 – DA OBTENÇÃO DO EDITAL E DE ESCLARECIMENTOS
19.1. O Edital poderá ser obtido na sede da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha ou no site da
prefeitura no portal da Transparência.
19.2 As informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas como segue:
19.3 QUESTÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS: deverão ser formuladas por escrito à Comissão
Permanente de Licitações e apresentadas, até 03 (três) dias úteis daquele marcado para a abertura do
certame.
19.4 Com base no parágrafo 3º do artigo 43, da Lei Federal n. º 8.666/93 é facultada à Comissão
Julgadora ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
Mar de Espanha – MG, 19 de março de 2019.
Rafael de Souza Lanini
Presidente da CPL
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Anexo I
MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA E A EMPRESA
_____________________, TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO.
A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Praça
Barão de Ayuruoca, 53 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº: ......................, neste ato representado pelo
seu Prefeito, Sr. ...................................., residente neste município de Mar de Espanha – MG,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE,
e
a
empresa
___________________________, estabelecida ___________, na cidade de __________, Estado
___________, inscrita no CNPJ nº _______________ representada neste ato por
__________________________,
portador
do
CPF:
____________________,
RG:
_____________________, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem
firmar o presente Contrato decorrente do Processo Licitatório nº xxx/2019 Tomada de Preços nº
0xx/2019, regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante cláusulas e condições a
seguir estabelecidas e enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE E OBJETO: Contratação de empresa de engenharia
especializada para realizar os Serviços de Medição e Verificação, Engenharia, Projeto, Consultoria e
Assessoria técnica, Administração, Gerenciamento, Supervisão, Acompanhamento e Fiscalização das
obras e demais serviços referentes ao Projeto de Eficiência Energética em Iluminação Pública,
estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica TCT , firmado com o Município de Mar de
Espanha/MG, referente ao Edital de Chamada Pública Procel Reluz 01/2017 – Eletrobrás.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução será o de empreitada por
menor valor global, em conformidade com as disposições deste edital e seus anexos.
O início e término dos serviços se darão nos prazos mencionados no Cronograma Físico-Financeiro
apresentado e aprovado pela Administração.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pelo serviço contratada, a
CONTRATANTE
compromete-se
a
pagar
a
importância
total
de
R$:_________
(__________________________). A liberação das parcelas do pagamento ficará sujeita à solicitação
fundamentada e comprovação da efetiva execução do projeto e dos gastos realizados de acordo com o
respectivo cronograma físico. Os serviços serão executados, sob medição e aceite e pagamento em 4
(quatro) etapas, conforme Edital Procel Reluz, sendo 10%, 40%, 40% e 10%, respectivamente
conforme medições e o cronograma físico-financeiro em até 60 (sessenta) dias após a realização dos
serviços. As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato ocorrerá por conta da
seguinte dotação:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0010.1.0018
CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE - Não haverá qualquer reajuste até o término do contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS - O presente Contrato passa a vigorar a partir da data de sua
assinatura tendo vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado através de termo aditivo.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PARA DESPESA: As despesas com a execução do presente
Contrato correrão à conta de recursos alocados nos orçamentos do Município de Mar de Espanha.
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CLÁUSULA SETIMA - DIREITO/ RESPONSABILIDADES: A CONTRATANTE tem direito de fiscalizar
amplamente e sem nenhuma restrição a execução dos serviços executados, em todas as suas etapas,
devendo a CONTRATADA fazer-se representar por preposto que acompanhará as inspeções e
prestará os esclarecimentos solicitados. A CONTRATANTE deverá ser prontamente atendida na
requisição de substituição de empregado ou preposto.
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários ou de qualquer
outra natureza, resultantes da execução do presente contrato, ficando a CONTRATANTE
expressamente autorizada a reter ou descontar eventuais créditos para pagar encargos que sobre si
venham a reverter de forma solidária ou subsidiária, ainda quando existente garantia contratual, desde
que essa seja insuficiente. A CONTRATADA não poderá assumir quaisquer compromissos em nome
da CONTRATANTE, a não ser os expressamente definidos no instrumento do contrato, nem fazer
cessão parcial ou total do presente contrato sem a expressa autorização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E VALORES DE MULTA: A CONTRATADA ficará
sujeita às seguintes penalidades, no caso de infringir as disposições ora firmadas:
a) advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja
concorrido, ou reclamações dos consumidores dos bens, desde que bem fundamentadas;
b) multa administrativa, de 5% a 10% sobre o valor do contrato, conforme seja a gravidade da infração
considerada média ou alta;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois (02) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
e) Rescisão do contrato, pelos motivos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, quando pertinentes.
CLÁUSULA NONA – DO RECONHECIMENTO DE DIREITO EM CASO DE RESCISÃO
CONTRATUAL: Os casos de rescisão contratual e as implicações advindas da rescisão contratual são
os que estão discriminados na Lei n. 8666/93, artigos 77, 78,79 e 80. O presente Contrato fica
expressamente vinculado à planilha que o originou e à proposta apresentada pela CONTRATADA,
para o caso de haver desconformidade com o mesmo.
CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Ao presente contrato se aplicam as normas
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações e, no que couber, o disposto na
Lei Orgânica Municipal.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: Como Garantia de Execução
dos serviços, a adjudicatária deverá depositar na Conta Corrente a ser informada pelo município
nº xxxxxx, Agencia nº xxxxxxxx, Banco do xxxxxxxxx, até o ato da assinatura do contrato, a
quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual;
A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das
multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato;
A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato;
A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, do Termo de Recebimento
Definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÃO FINAL: Obriga-se, finalmente, a CONTRATADA a
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
13

as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato ou espontaneamente informadas pelo
então CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO CONTRATUAL: As partes elegem o Foro da Comarca
de Ipatinga, a qual pertence o Município de Mar de Espanha - MG, para dirimir eventuais dúvidas
oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que for.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em três (03) vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo.
Mar de Espanha - MG, ____ de ________ de 2019.
__________________________
_______________________
Prefeito - Contratante
Contratada
Testemunhas:
Nome:_____________________________________________
CPF:______________________________________________
Nome:___________________________________________
CPF:____________________________________________
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Anexo II
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
LOCAL E DATA
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha
Ref.: Processo Licitatório nº 053/2019
Tomada de Preços nº: 002/2019
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa proposta relativa à
Tomada de Preços em epígrafe, cujo valor total é de R$___________
(______________________), sendo os valores dos itens descriminados abaixo.
Item

01

Quant

Unid

Especificação dos serviços

01

Serviço Contratação de empresa de engenharia
especializada para realizar os Serviços
de Medição e Verificação, Engenharia,
Projeto, Consultoria e Assessoria técnica,
Administração,
Gerenciamento,
Supervisão,
Acompanhamento
e
Fiscalização das obras e demais serviços
referentes ao Projeto de Eficiência
Energética em Iluminação Pública,
estabelecidos no Termo de Cooperação
Técnica TCT – PRF – 001/2018, firmado
com o Município de Mar de Espanha/MG,
referente ao Edital de Chamada Pública
Procel Reluz 01/2017 – Eletrobrás
Valor Total estimado dos serviços

Valor estimado
conforme planilha
orçamentária
78.965,69

78.965,69

Caso nossa proposta seja vencedora, DECLARAMOS executar os serviços pelo preço
por nós apresentado.
O prazo de execução é de ___________ dias corridos, a partir da Ordem de Serviço
expedida pelo Município.
A validade desta proposta é de _______ dias corridos, contados a partir da data de
sua apresentação.
Utilizaremos, equipes técnica e administrativa que forem necessárias à perfeita
execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do
pessoal, desde de que assim exija a Fiscalização da Prefeitura.
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Da execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das
Normas Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde
já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os
projetos e as especificações, normas e padrões desse Edital.
Declaramos que visitamos e temos conhecimento das condições onde serão
executados os serviços.
Atenciosamente,
__________________________________________
Representante Legal
Carimbo CNPJ
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Anexo III

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

DECLARAÇÃO

Eu ________________________, nacionalidade, profissão, CPF: ____________, Residente
na Rua ______________, nº: _____________, na cidade de _________________, Estado de
______________, representante legal da empresa __________________________________,
CNPJ:________________________, DECLARO, para os devidos fins de prova junto ao
Processo Licitatório nº: 220/2019 e para fins do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal, Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº:9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de
aprendiz.

Por ser verdade firmo a presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

______________, __ de _________________ de 2019.

_______________________________
Representante Legal
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Anexo IV
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

Modelo da Declaração de Inidoneidade

O licitante ___________________________________________________________________
CNPJ/MF _________________________________, por seu representante legal, declara, sob
as penas da lei que, atualmente, não está cumprindo pena de INIDONEIDADE PARA LICITAR
E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas Federal,
Estadual, Municipal e no Distrito Federal.

Local __________/MG,

de

de 2019.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo (s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado,
caso o proponente não possua papel timbrado poderá preenchê-lo de em papel A4 branco,
sem qualquer rasura que impossibilite seu fiel entendimento.
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Anexo V

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

Modelo da declaração de fato impeditivo

A
licitante
____________________________________________________________________
CNPJ
(MF) nº _______________________________________________, por seu representante
legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que até a presente data não existe fato
que invalide o seu Cadastramento, ora apresentado para fins de habilitação à Licitação,
efetuada pela Prefeitura do Município de Mar de Espanha.

____________________________ de __________________________ de 2019.

Mar de Espanha/MG,

de

de 2019.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo (s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado,
caso o proponente não possua papel timbrado poderá preenchê-lo de em papel A4 branco,
sem qualquer rasura que impossibilite seu fiel entendimento.
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Anexo VI
TERMO DE REFERÊNCIA
1. JUSTIFICATIVA
O Município de Mar de Espanha aprovou no ano de 2018 diagnóstico energético, através da
Chamada Pública de Projetos 01/2018 – Cemig e a partir da data de assinatura do Termo de
Cooperação Técnica, entre o Município e a concessionária de energia, surge como necessária
a contratação de empresa de engenharia especializada na implementações das ações
relacionadas ao diagnóstico energético aprovado, haja vista que as concessionárias de
energia elétrica devem aplicar, anualmente, 0,5% de sua Receita Operacional Líquida (ROL)
no desenvolvimento de programas para incremento de eficiência energética no uso final de
energia elétrica, através de projetos executados em instalações de consumidores de energia
elétrica.
Os critérios para aplicação dos recursos e procedimentos necessários para apresentação do
Programa a ANEEL estão estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL n° 556, de 18 de
junho de 2013, e nas normas que porventura venham a substituí-la.
Para a aplicação de tal recurso cada concessionária abre, anualmente, Chamadas Públicas,
onde o objetivo é selecionar propostas de projetos de eficiência energética para unidades
consumidoras pertencentes à área de concessão da concessionária de energia elétrica,
visando o cumprimento das obrigações legais das mesmas com a ANEEL, ditados pelas Leis
n° 9.991/2000, n° 11.465/2007 e n° 12.212/2010, que tem por objetivo incentivar o
desenvolvimento de medidas que promovam a eficiência energética e o combate ao
desperdício de energia elétrica.
Os recursos financeiros disponibilizados pela concessionária/permissionária são estabelecidos
ano a ano e considera-se como projetos propostas de melhoria de instalação, que, no âmbito
do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, são ações de eficiência energética
realizadas em instalações de uso final de energia elétrica, envolvendo a troca ou
melhoramento do desempenho energético de equipamentos e sistema de uso da energia
elétrica.
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O diagnóstico energético do Município refere-se a substituição da iluminação de prédios
públicos.
As propostas de projetos sempre devem obedecer todas as disposições constantes no
documento “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE”, elaborado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, conforme a versão vigente à época da
disponibilização da Chamada Pública.
Deve-se seguir todas as regras e disposições, além das normativas citadas, do Edital de
Chamada Pública disponibilizado pela concessionária de energia elétrica anualmente.
2. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada para realizar os Serviços de
implementação das ações de eficiência energética, estabelecidos no Termo de Cooperação
Técnica TCT – Cemig 001/2018, firmado com o Município de Mar de Espanha/MG, referente
ao Edital de Chamada Pública Cemig 01/2018.
3. REQUISITOS

3.1. Para fins de qualificação técnico-operacional, a licitante deverá apresentar:
Um ou mais atestado(s) registrado(s) no CREA que comprove(m) que o licitante tenha
executado, de forma efetiva e satisfatória, serviços com características compatíveis às do
objeto desta licitação, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, de modo
que ateste ter atuado na execução dos serviços especificados a seguir:
3.1.1. Execução(ões) de Projeto (s) de Eficiência Energética.

A comprovação deste item será feita por meio de atestado registrado no CREA, emitido por
prefeitura ou concessionária / permissionárias de distribuição de energia elétrica, bem como
apresentação da certidão de acervo técnico (CAT) respectiva, emitida pelo CREA de origem,
indicando que o licitante executou projeto(s) de eficiência energética(s) de forma satisfatória.
3.2. Para fins de qualificação técnico-profissional, a licitante deverá apresentar:
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Na data de apresentação das propostas, comprovação de que possui em seu quadro, os
seguintes profissionais especificados a seguir, em quantidade compatível para a execução do
objeto:
3.2.1. Coordenador Geral: Profissional com experiência comprovada através da apresentação
de atestado (s) registrado (s), bem como de sua respectiva certidão de acervo técnico (CAT),
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando que o profissional tenha
desempenhado, satisfatoriamente Execução de projeto(s) de eficiência energética, que será o
responsável pela coordenação do projeto. Além disso, deverá apresentar cópia autenticada da
Certidão de Registro e Quitação (CRQ) emitida junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA de origem, bem como a Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) do
profissional, comprovando que o mesmo é responsável técnico pela licitante. No (s) atestado
(s) deverão conter os itens de maior relevância do objeto do certame, a saber:


Elaboração de diagnóstico energético de instalação (ões), de acordo com as regras das
Chamadas

Públicas

de

Projetos

de

Eficiência

Energética

e

de

acordo

com

o

PROPEE/PEE/Aneel;


Elaboração de projeto de eficiência energética no âmbito PEE-ANEEL (Programa de Eficiência
Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica);



Implementação das ações de eficiência energética - Execução da obra/ ações de eficiência
energética - serviços de retrofit/instalação de no mínimo 688 lâmpadas/luminárias LED;



Descarte de materiais e equipamentos substituídos, que esteja de acordo com a PNRS/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos e regras do CONAMA e que tenha emitido certificado de
destinação final de resíduos;



Treinamento e Capacitação, nos moldes PEE-ANEEL, de no mínimo 8 horas, destacando os
novos sistemas instalados, as vantagens e o uso racional de energia;



Elaboração de no mínimo 1 Relatório Final do projeto, conforme moldes do Programa de
Eficiência Energética - PEE-ANEEL.
3.2.2. Profissional especializado em Medição e Verificação: Profissional com experiência
comprovada, através da apresentação de atestado (s) registrado (s), bem como de sua
respectiva certidão de acervo técnico (CAT), expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, indicando que o profissional tenha desempenhado, satisfatoriamente: a) Medições do
período de linha de base - Medição e Verificação (M&V), elaborado em conformidade com o
estabelecido pelo Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance – PIMVPEVO e elaboração de Plano de M&V; b) Medições do período de determinação da economia 22

Medição e Verificação (M&V), elaborado em conformidade com o estabelecido pelo Protocolo
Internacional de Medição e Verificação de Performance – PIMVP-EVO e elaboração de
Relatório de M&V, o qual será o responsável pela Medição e Verificação do objeto. Além disso,
deverá apresentar original e cópia autenticada do Certificado CMVP-EVO – PIMVP, que
comprove que o profissional é detentor de Certificado CMVP-EVO – PIMVP, com prazo de
validade do certificado devendo estar vigente.
3.3. Comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa, o que poderá ser
realizado por meio da apresentação de:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, ou
b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou
c) Cópia do Contrato Social ou Ato Constitutivo em vigor, em caso de sócio ou diretor, ou
d) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, registrado em Cartório.
3.4. Declaração de compromisso em manter na administração dos serviços, durante o período
de vigência do contrato, o RT – Responsável Técnico indicado detentor dos atestados
apresentados no atendimento à capacidade técnico-profissional, fazendo constar que, caso
mude o Responsável Técnico, este será substituído por outro de igual, ou maior experiência, o
que deverá ser submetido anteriormente a análise da Administração Pública contratante. Essa
Declaração deverá ser assinada pelo representante legal da Proponente.
3.5. A comprovação poderá ser feita através de um ou mais atestados, de maneira que no
conjunto dos atestados o licitante comprove a execução dos serviços especificados.
3.5.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser registrado(s) no CREA e entregues em papel timbrado,
contendo o nome, o endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outra
forma de que o Contratante possa valer-se para manter contato com a(s) empresa(s)
declarante(s).
3.6. Caso 1 único profissional atenda aos requisitos estabelecidos acima para os 2
profissionais, poderá ser apresentada a documentação pertinente apenas deste.
4. VISITA TÉCNICA
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A visita técnica é obrigatória e deverá ser previamente agendada. Os interessados no certame
deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovante de realização de visita técnica, para
participar da licitação, de acordo com a seguinte regra:
Solicitar com a devida antecedência a visita técnica através do e-mail, telefone ou endereço
informados no instrumento de chamamento, até as 16h da data informada, oportunidade em
que serão informados o exato local e horário do início da referida visita.
O início da visita técnica agendada e realizada com a devida antecedência, terá o último dia
para a sua realização, o dia 05/04./19 Poderão participar da visita técnica representante
designado com credencial assinada pelo responsável da empresa (Diretor, Gerente ou
Procurador), conferindo-lhe poderes para vistoriar as localidades onde serão executados os
serviços, objeto deste certame.
5. DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS
I.

Materiais e Equipamentos.

a)

Materiais e Equipamentos: adquirir os materiais e equipamentos que serão utilizados na

eficientização energética
 Fornecer os seguintes itens abaixo:
Item

1

2

4

7

9

10

Equipamento

Quantidade

LED Bulbo, com potência máxima de 9,5W, com fluxo luminoso mínimo de 800 lumens, bivolt, eficiência
energética mínima de 80 lm/W, IRC mínimo de 80 e vida útil de no mínimo 25000 horas. Deverá,
obrigatoriamente, possuir selo Procel e possuir código da lâmpada incluso na tabela Procel mais recente
disponibilizada no site do Procel e garantia mínima de fornecedor de 2 anos.
LED Bulbo, com potência máxima de 15W, com fluxo luminoso mínimo de 1300 lumens, bivolt, eficiência
energética mínima de 80 lm/W, IRC mínimo de 80 e vida útil de no mínimo 25000 horas. Deverá,
obrigatoriamente, possuir selo Procel e possuir código da lâmpada incluso na tabela Procel mais recente
disponibilizada no site do Procel e garantia mínima de fornecedor de 2 anos.
LED Bulbo, com potência máxima de 30W, com fluxo luminoso mínimo de 2500 lumens, bivolt, eficiência
energética mínima de 80 lm/W, IRC mínimo de 80 e vida útil de no mínimo 25000 horas. Deverá,
obrigatoriamente, possuir selo Procel e possuir código da lâmpada incluso na tabela Procel mais recente
disponibilizada no site do Procel e garantia mínima de fornecedor de 2 anos.
LED Tubular, com potência máxima de 20W, com fluxo luminoso mínimo de 1800 lumens, bivolt, eficiência
energética mínima de 85 lm/W, IRC mínimo de 80 e vida útil de no mínimo 25000 horas. Deverá,
obrigatoriamente, possuir selo Procel e possuir código da lâmpada incluso na tabela Procel mais recente
disponibilizada no site do Procel e garantia mínima de fornecedor de 2 anos.
Refletor/projetor LED, com potência máxima de 100W, com fluxo luminoso mínimo de 8000 lumens, bivolt,
eficiência energética mínima de 80 lm/W, IRC mínimo de 80, fator de potência maior ou igual a 0,92, grau de IP
mínimo IP65, driver integrado, e vida útil de no mínimo 25000 horas. Deverá, obrigatoriamente, apresentar
ensaios / certificado de laboratório creditado e garantia mínima de fornecedor de 2 anos.
Refletor/projetor LED, com potência máxima de 200W, com fluxo luminoso mínimo de 16000 lumens, bivolt,
eficiência energética mínima de 80 lm/W, IRC mínimo de 80, fator de potência maior ou igual a 0,92, grau de IP
mínimo IP65, driver integrado, e vida útil de no mínimo 25000 horas. Deverá, obrigatoriamente, apresentar
ensaios / certificado de laboratório creditado e garantia mínima de fornecedor de 2 anos.
Total

18

224

15

346

3

82

688
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- Entregar todos os itens acima no almoxarifado da Prefeitura, que encarregará de realizar a
guarda dos mesmos até o uso total dos itens. O transporte dos itens do almoxarifado até as
unidades eficientizadas fica a cargo da Contratada. As unidades eficientizadas são:
SEDE MUNICIPAL

Nome ou razão social:

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

MAR

DE

ESPANHA – SEDE MUNICIPAL
Número

(Cemig)

da 3003271973

instalação
Nível de tensão:
Horário

BAIXA TENSÃO
de 7 ÀS 18H

Funcionamento:
Endereço:

PCA SANTOS DUMONT,53

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

DESTACEMENTO DE POLICIA FLORESTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

DESTACEMENTO DE POLICIA FLORESTAL
Número

(Cemig)

da 3005985713

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

24 HORAS
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Endereço:

LAD MATRIZ, 20

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

GE S GERALDO MAR ESPANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

GE S GERALDO MAR ESPANHA
Número

(Cemig)

da 3003271979

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 18H

Endereço:

RUA BENJAMIN BUGAMASSO, 3

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

QUADRA POLIESPORTIVA

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –
QUADRA POLIESPORTIVA

Número

(Cemig)

da 3006232748

instalação
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Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 22H

Endereço:

AV CLODSMITH RIANI, 120

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS
POSTO SE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

POSTO DE SAUDE
Número

(Cemig)

da 3003271981

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 18H

Endereço:

RUA DOM LUIZ ORIONE, 76

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

ESCOLA MUNICIPAL

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –
ESCOLA MUNICIPAL

Número

(Cemig)

da 3006295611
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instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 18H

Endereço:

VIL ENGENHO NOVO, 1

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA PMME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA PMME
Número

(Cemig)

da 3003271984

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

24 HORAS

Endereço:

PCA GOVERNADOR VALADARES, 3

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

QUADRA POLIESPORTIVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

QUADRA POLIESPORTIVA
Número

(Cemig)

da 3006464314

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 22H

Endereço:

RUA LUIZ RODRIGUES MARTINS, 275

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

DESTACAMENTO POLICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

DESTACAMENTO POLICIAL
Número

(Cemig)

da 3003271988

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

24 HORAS

Endereço:

PCA SANTOS DUMONT, 2

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS
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QUARTEL POLICIA MILITAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

QUARTEL POLICIA MILITAR
Número

(Cemig)

da 3006483809

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

24 HORAS

Endereço:

RUA ALFREDO LAGROTA, 3

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

FUND MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

FUND MUNICIPAL DE SAÚDE
Número

(Cemig)

da 3003271989

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 18H

Endereço:

RUA MIRANDA MANSO, 305

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
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Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

E.M ELVIRA M MANNARINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

E.M ELVIRA M MANNARINO
Número

(Cemig)

da 3006599947

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

8 ÀS 18H

Endereço:

RUA JOSE FERREIRA PINTO, 250

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

E.M PROF A ELZI M MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

E.M PROF A ELZI M MARTINS
Número

(Cemig)

da 3004296373

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 22H

Endereço:

LAD MATRIZ, 72
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Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS
UBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

UBS
Número

(Cemig)

da 3006820280

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 18H

Endereço:

RUA RAQUEL MARQUES , 110

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

E.M ELZIA M MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

E.M PROF A ELZI M MARTINS
Número

(Cemig)

da 3005263333

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

8H ÀS 18H
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Endereço:

RUA NAIR G OLIVEIRA, 51

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

CAMPO DE FUTEBOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

CAMPO DE FUTEBOL
Número

(Cemig)

da 3007597559

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

8 ÀS 18H

Endereço:

PCA FRANCISCO A BARBOSA, 3

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

POSTO DE SAÚDE

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –
POSTO DE SAÚDE

Número

(Cemig)

da 3005887741

instalação
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Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 18H

Endereço:

RUA ADILIO TASSI, 140

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –

Nome ou razão social:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Número

(Cemig)

da 3011455525

instalação
Nível de tensão:

BAIXA TENSÃO

Horário de Funcionamento:

7 ÀS 18H

Endereço:

RUA EXPEDICIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO,
41

Telefone de contato:

(32) 3276-1225

e-mail:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR

Ramo de atividade:

PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS
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II.

Marketing

a) Marketing: ações relacionadas a divulgação e publicidade do projeto

- Elaborar, confeccionar e instalar, no prédio da Prefeitura, em área de grande circulação, 1
placa informativa de obra com as principais informações do projeto, como o objetivo, valor
investido no projeto, previsão de energia economizada e redução de demanda na ponta,
relação custo-benefício, unidades eficientizadas e prazo de execução, que deverão
permanecer afixadas durante toda a execução do projeto. A placa deverá ter, no mínimo, 03
(três) metros de largura e 01 (um) metro e 50 (cinquenta) centímetros de altura;
- Confeccionar adesivos em vinil que serão utilizados em interruptores, próximo aos
equipamentos de iluminação, ar condicionado, dentre outros, e também em monitores,
conscientizando sobre o uso racional de energia elétrica. Estes adesivos serão utilizados nas
edificações beneficiadas pelo projeto, podendo também ser distribuídos entre as pessoas
beneficiadas diretamente ou indiretamente pelas ações de eficiência executadas. Serão
confeccionados no mínimo um adesivo para cada interruptor da edificação eficientizada – 150
no total;
- Elaborar, confeccionar e instalar em área de grande circulação placa de inauguração do
projeto informando os usos finais eficientizados, unidades eficientizadas, a energia
economizada e a demanda reduzida na ponta. A placa será afixada após a conclusão do
projeto devendo ser construída chapa de aço inox escovado nas dimensões de 50x70cm.
Ficará a critério da CEMIG D a realização de solenidade simples de inauguração da obra, na
qual deverão estar presentes representantes da Cemig e do Consumidor em data e horário
acordados entre as partes.
Obs: Toda e qualquer ação de marketing e divulgação deste projeto seguirá as regras
estabelecidas pelos “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE”,
observando especialmente o uso das logomarcas do “Programa de Eficiência Energética PEE” e da “Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”, bem como o manual de uso da
marca da Cemig e Estado de MG. Tanto a Contratada quanto a Contratante ficam cientes que
toda e qualquer divulgação deve ser previamente aprovada pela Cemig, devendo
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obrigatoriamente fazer menção ao “Programa de Eficiência Energética - PEE”, executado pela
Cemig e regulado pela ANEEL.
- Além disso, ações nas redes sociais da Contratada, ao longo da execução do projeto, serão
realizadas disseminando as ações de eficiência energética destacando a o PEE, ANEEL,
Cemig, Estado de MG, e Município.
III.

Implementação das ações

a) Implementação das ações: Substituição e/ou instalação, propriamente dita, dos sistemas
eficientizados
- Substituir 688 lâmpadas, conforme especificações descritas no item I, atendendo ao
cronograma estabelecido pela Contratante;
- Obedecer e pratica a contento todas as Normas Técnicas de engenharia, CREA, Confea,
NR´s, normas de segurança, e demais regulamentações de engenharia vigentes no país;
- Deverá utilizar todos os EPI´s necessários para execução dos serviços e utilizar de mão-deobra especializada para tais ações.
- Deverá fornecer todo o ferramental de trabalho (ferramentas manuais, escadas, etc.) para
consecução plena dos serviços.
- Os horários de trabalho deverão ser acordados entre as Partes para melhor atender as
unidades eficientizadas, sem prejudicar a rotina diária das mesmas, bem como o planejamento
de obra adequado da Contratada.
IV.

Gerenciamento do Projeto

a) Gerenciamento do projeto: acompanhar as ações e fiscalização dos serviços visando à plena
execução física-financeira dos recursos aplicados no projeto
- Emitir, até o 5º dia útil do mês subsequente a prestação de serviços, Relatório de
Acompanhamento, em modelo a ser disponibilizado pela Contratante, contendo todos os
dados referentes a execução do objeto no mês anterior, destacando a evolução físicafinanceira do mesmo, sendo o Relatório entregue à Contratante no prazo estabelecido.
- Emitir, sempre que necessário, Relatório de Desembolso, destacando as etapas concluídas,
e anexando ao mesmo Nota Fiscal de Prestação de Serviços, bem como documentos e
certificações pertinentes a etapa concluída, sendo o Relatório entregue à Contratante, no
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máximo 5 dias após a emissão de Nota Fiscal, para posterior entrega da Contratante à
concessionária de energia.

 Acompanhar todas as etapas da execução do objeto, visando dirimir eventuais dúvidas da
Contratante ao longo do processo;
 Promover intervenções para, eventualmente, realizar adequações de natureza técnica e
administrativa dos tramites referentes a consecução do objeto, principalmente no que se refere
ao relacionamento e obrigações para/com a concessionária de energia.
 Participar de reuniões com o corpo técnico do Município na sede da Prefeitura, sempre que
solicitado;
 Levantar pendências existentes;
 Propor soluções que atenda a melhor economicidade financeira, técnica e cronológica do
projeto;
 Analisar formas de solucionar as pendências e implantar ações corretivas;
 Acompanhar a aprovação de todos os documentos técnicos de engenharia, de prestações de
contas parciais e finais (Físico e Financeiro) junto ao Município e/ou Cemig, prestando os
devidos esclarecimentos técnicos e atendendo as eventuais pendências, quando houver.
V.

Relatório Final

a) Relatório Final: Documento contendo todas as informações referentes ao projeto
- Elaborar Relatório Final, nos moldes do PROPEE-Aneel, contendo todas as informações do
projeto executado, sendo entregue até 15 dias antes da data final do cronograma físico.
VI.

Treinamento e Capacitação

a) Treinamento e Capacitação: Realização de treinamento e capacitação com o objetivo de
orientar os técnicos e profissionais administrativos sobre os novos sistemas a serem
instalados, destacando o uso racional da energia e as vantagens das substituições
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- Deverá ser ministrado, conforme PROPEE – Módulo 4 – Seção 4.3, Treinamento e
Capacitação, estimulando e consolidando as ações de eficiência energética realizadas nas
unidades consumidoras, difundindo os conceitos do uso consciente da energia. Os
treinamentos deverão ser da maior parte dos colaboradores das unidades contempladas,
dentre outros envolvidos para que as ações sejam difundidas da melhor forma possível e
garanta a permanência dos conceitos em relação à energia, sendo definidos o número de
envolvidos total pela Contratante.
- O conteúdo programático dos treinamentos deverá ser apresentado preliminarmente à
Cemig, bem como ao Município para aprovação, contendo no mínimo:
a. Objetivos do Programa de Eficiência Energética, executado pela CEMIG e
regulado pela ANEEL (observar uso das logomarcas).
b. Objetivos do projeto de eficiência energética executado.
c. Dicas de economia de energia elétrica no ambiente de trabalho.
d. Operação e manutenção eficiente dos novos equipamentos.
e. Dicas de economia de energia elétrica na residência., .
- Deverão ser aplicadas, após as capacitações, avaliações do aprendizado (teste) e do
treinamento (questionário) para os colaboradores.
- A carga horária deverá ser de 1 hora cada treinamento, no total de 8 treinamentos (o nº de
treinamentos, bem como a carga horária de cada e os horários do treinamento poderão ser
modificados em comum acordo entre as Partes).
- Será considerado 4 horas para elaboração de material para o Treinamento.
- O local para os treinamentos será disponibilizado pela Contratante, a definir, sendo que
deverá ser em uma ou mais unidades contempladas, para demonstrar as ações de eficiência
energética e os impactos positivos que as mesmas trouxeram à mesma.
Obs: Somente poderá ser realizado esta etapa após a execução das ações de eficiência
energética.
Obs 2: Todo material didático e de divulgação do treinamento deverá ser destacada a
logomarca do PEE, do Município, bem como da CEMIG.
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VII.

Descarte de Materiais

a) Descarte de materiais: Descarte, conforme normatização vigente no país, dos materiais e
equipamentos substituídos dos sistemas eficientizados
- Deverá ser descrito, antes da execução dessa etapa, como se procederá o descarte de
materiais, sendo entregue documento contendo essa ação.
- Após o descarte correto dos materiais deverá ser entregue o certificado de destinação final,
conforme regras do PROPEE e Edital de Chamada Pública Cemig 01/2018.

VIII.

Medição e Verificação

a) Medição e Verificação:
- Medição do período de linha de base – Plano de M&V – realizar medições e elaboração de
plano contendo todas as informações necessárias em relação às potências instaladas em cada
sistema demonstrado no projeto e as condições estabelecidas para estas medições. - Deverá
ser elaborado, antes da implementação das ações de EE o Plano de M&V, conforme Capítulo
5 do PIMVP e Guia de M&V da ANEEL.;
- Deverá observar se a RCB estiver muito próxima do limite (0,75) e intervir para não incorrer
em atrasos ou glosas por parte do Muncípio.
- Medição período de determinação da economia – Relatório de M&V – realizar medições, bem
como elaboração do relatório, dos resultados de economia gerada pelas ações de eficiência
energética realizando a comparação entre os sistemas atuais e os sistemas a serem
implementados, com as condições de linha de base estabelecidas e fatores determinantes
para a economia. Após a implementação das ações será elaborado o Relatório de M&V
conforme capítulo 6 do PIMVP e Módulo 8 do PROPEE;
- Deverá ter como base para elaboração das medições, Plano de M&V e Relatório de M&V, a
Estratégia de M&V definida pela Contratante e aprovada pela Cemig. Seguir Guia de M&V da
(ANEEL, 2013) e PIMVP (EVO, 2012) para tratar todos os parâmetros para os cálculos da
RDP e EE, sendo obrigatório, principalmente:
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a) a Potência deverá ser medida por um wattímetro, com certificado de calibração de no
máximo 1 ano;
b) Tempo – deverá ser medido através de um horímetro por 7 (sete) dias para medição de
tempo no período de linha base e 7 (sete) dias no período de determinação da economia em
cada subsistema.
6. PRODUTOS
6.1.

Produtos:

Conforme especificado Diagnostico Energético ANEXO VIII

7. FORMA DE PAGAMENTO:
7.1. O efetivo repasse de recurso financeiro por parte da Concessionária, somente ocorrerá
após a conclusão da respectiva etapa pelo Contratado e após a devida aprovação por parte da
Concessionária. Sendo assim, as Notas Fiscais geradas pelo Contratado em cada etapa do
projeto, somente serão pagas após a liberação do recurso referente a esta etapa e conforme
cronograma de pagamento da Cemig.
7.2. A Contratante deverá permanecer adimplente perante à concessionária e com todos os
documentos habilitatórios em dia para recebimento dos recursos por rubrica.
7.2.1. Caso o Município venha a ficar inadimplente com a Cemig deverá ressarcir a Contratada
de quaisquer danos materiais, morais e financeiros em relação a execução do objeto.

8. PRAZOS
8.1. Todos os serviços relacionados ao projeto deverão ser executados e aprovados no prazo
máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Cooperação
Técnica, sendo que o cronograma para execução de acordo com cada serviço é o que se
segue abaixo.
40

8.2. Os serviços terão início imediatamente após a data de assinatura do contrato, com
duração de 12 meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.
9. RECURSOS
O valor máximo disponível para a realização de todos os serviços anteriormente citados será
de R$ 78.965,69 (Setenta e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e
nove centavos).
A liberação das parcelas do pagamento ficará sujeita à solicitação fundamentada e
comprovação da efetiva execução do projeto e dos gastos realizados de acordo com o
respectivo cronograma físico. Os serviços serão executados, sob medição e aceite e
pagamento conforme TCT firmado entre Município e Cemig.

Já realizado

Diagnóstico Energético

pelo Município

Materiais e Equipamentos

R$57.607,59

Medição do período de linha de base e Plano de M&V

R$1.980,00

Execução das ações de eficiência energética

R$9.756,00

Descarte de materiais e equipamentos

R$2.538,60

Ações de Marketing

R$1.648,50

Ações de Treinamento e Capacitação

R$2.640,00

Medição do período de determinação da economia e relatorio M&V

R$1.795,00

Avaliação dos resultados do projeto e relatório Final

R$1.000,00

TOTAL GERAL

R$ 78.965,69
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10. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
10.1. A execução terá o acompanhamento do gestor do Contrato, para garantia de execução
nos termos exigidos pela fiscalização dos técnicos da Cemig e do município e obedecerá ao
disposto no Edital de Chamada Pública Cemig 01/2018 e demais condições do TCT-Cemig
firmado entre Cemig e Município e Contrato com vencedor da licitação.
10.2. A contratante terá como obrigações fiscalizar, acompanhar a execução e efetuar os
pagamentos relativos aos Serviços prestados. As obrigações da contratada seguem os
requisitos apresentados no início deste Termo.
10.3. Demais condições previstas em contrato.
10.4. Legislações e normativas observadas:
 Edital de CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA da Cemig
01/2018;
 Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE, da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL;
 Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance - PIMVP - Janeiro de 2012 –
EVO 10000 – 1:2012 (Br);
 Normativos ABNT NBR e outras normas técnicas correlacionadas à execução do serviço.
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Anexo VII
Guia orientativo para Medição e Verificação (M&V) dos projetos de Substituição de
Iluminação Pública

1. Considerações Iniciais
Conforme previsto no edital da chamada pública do Procel Reluz de 2017, os municípios
vencedores deverão licitar serviços de M&V para seus projetos de substituição do sistema de
iluminação pública. Esses serviços de M&V corresponderão à medição do consumo de energia
e a simulação luminotécnica em software (Dialux EVO ou similares)em um período de
referência antes das substituições das luminárias, com a formação da linha de base; e à
medição do consumo de energia e às medições fotométricas após a implementação do projeto
(pós-retrofit ou período de determinação da economia).
O Procel Reluz tratará pontualmente, em conjunto com os municípios, o caso em que a
prefeitura não possua informações necessárias para realização da simulação luminotécnica
em seu sistema de iluminação no período de referência pré-retrofit.
As medições fotométricas pós-retrofit destinam-se a verificar se os níveis de iluminamento
alcançados atendem à norma NBR 5101/2012.
Cabe destacar que este guia visa apresentar algumas questões específicas do M&V em
iluminação pública desta chamada pública, porém o documento base continua sendo o PIMVP.

2. Estratégia de Medição e Verificação
A estratégia deverá ser elaborada de forma preliminar na fase de diagnóstico energético,
quando se dispõe do conhecimento obtido sobre a estrutura (materiais e equipamentos) e o
funcionamento da instalação, onde se conhece o uso da energia e sua relação com a rotina da
instalação.
Conforme orientado na chamada pública, os municípios deverão utilizar as opções A ou B do
PIMVP para realização da M&V, conforme sua escolha na fase de inscrições de projeto, sendo
vedada a troca dessa opção pré-selecionada. Dessa forma, serão observados os seguintes
definições:
- Opção A (medição isolada do parâmetro chave de consumo): Medição dos parâmetros
chaves, usando uma combinação de medições de alguns parâmetros e estimativas de
outros, conforme item 4.7.1 do PIMVP.
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Considere-se o exemplo de utilização da Opção A do PIMVP em um projeto de
iluminação onde a potência instantânea da luminária é medida e para estimar o
consumo de energia da linha de base, será considerado o tempo médio de utilização
diário da luminária de 11horas e 52minutos, conforme Artigo 24 da resolução Aneel
414/2010.
- Opção B (medição isolada de todos os parâmetros que influenciam no consumo de
energia): Medição dos parâmetros necessários para calcular a economia de energia,
conforme item 4.7.2 do PIMVP.
- Fronteira de medição: determinar o limite, dentro da instalação, onde serão
observados os efeitos da ação de eficiência energética, isolado por medidores.
- Período da linha de base: Representa todos os modos de funcionamento da
instalação. Este período deve cobrir um ciclo de funcionamento completo, desde o
consumo máximo de energia ao mínimo. Para efeito dessa chamada pública fica
definido 24h para Opção B. Para a opção A é suficiente uma medição pontual de
potência elétrica.
- Período de determinação da economia: deve englobar pelo menos umciclo de
funcionamento normal dos equipamentos ou instalação, para caracterizar
completamente a eficácia da economia em todos os modos de funcionamento normais.
Para efeito dessa chamada pública fica definido 24h para Opção B. Para a Opção A é
suficiente uma medição pontual de potência elétrica e para se estimar o consumo
energético será considerado o período de utilização diário da luminária de 11horas e
52minutos.
- Medições elétricas e luminotécnicas pós-retrofit: devem ser realizadas nos mesmos
pontos medidos e vãos simulados para a formação da linha de base.
- Ajustes de rotina: para quaisquer fatores que influenciem no consumo de energia, em
relação aos quais se espera que mudem periodicamente durante o período de
determinação da economia.
- Ajustes não de rotina: para aqueles fatores que regem o uso da energia, em relação
aos quais não há expectativa de que mudem habitualmente.
3. Seleção dos Pontos de Medição Elétrica
Técnicas de amostragem poderão ser utilizadas para projetos com trocas de muitos
equipamentos, por isso cuidados devem ser tomados com a incerteza introduzida, pois o
processo de amostragem pode introduzir erros no modelo, uma vez que nem todas as
unidades em estudo são medidas.
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Assim, conforme preconizados pelo PIMVP no Apêndice B-3 – Amostragem. Deverão ser
adotados os seguintes procedimentos na determinação do tamanho das amostras nos projetos
da Chamada Pública do Procel Reluz 2017:
- Selecionar uma população homogênea de pontos de iluminação: estratificar a
população em subconjuntos homogêneos, agrupando os pontos de luminárias por tipo
de substituição, levando-se em consideração as potências e os tipos das lâmpadas;
- Determinar os níveis desejados de precisão e de confiança: adotar ±20% (vinte por
cento) de precisão com 95% (noventa e cinco por cento) de confiança;
- Calcular o tamanho da amostra inicial: deverão ser usados coeficientes de variação
típicos. O tamanho inicial da amostra deverá ser calculado conforme a equação a
seguir.

Onde:
n0: Tamanho inicial da amostra;
Z: Valor padrão da distribuição normal;
cv: Coeficiente de variação das medidas (desvio padrão dividido pela média de uma
determinada amostra);
e: Precisão desejada.
A estimativa inicial do tamanho da amostra (n0) deverá ser ajustada com a utilização da
seguinte fórmula:

Onde:
n: Tamanho reduzido da amostra (ajustado para pequenas populações);
N: Tamanho da população.
Segue exemplo para facilitar o entendimento do método de amostragem proposto:
Um município irá substituir um total de 1.000 luminárias. Dessas, o município pretende
substituir 700 luminárias de VS 250 W por 700 luminárias LED 100 W e 300 luminárias de VS
100 W por 300 luminárias LED 50 W. Para esse caso, teríamos 2 subconjuntos que deverão
ser tratados independentemente, como mostrado abaixo:

Observações:
a) Até que a média real e o desvio padrão da população possam ser estimados a partir de

amostras reais, 0,5 poderá ser usado como estimativa inicial para o cv;
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b) Em alguns casos (por exemplo, medição das horas de iluminação ou utilização), pode

ser desejável conduzir inicialmente uma pequena amostra com o único objetivo de
estimar um valor do cvpara ajudar a planejar o programa de amostragem. Além disso,
valores de trabalho anterior de M&V podem ser usados como estimativas iniciais
adequadas de cv;
c) Adotar 20% de precisão (e=0,2);
d) Valor padrão da distribuição normal é obtido na Tabela b1, Apêndice B do PIMVP,com

segue:

Passos para determinação das amostras:
1º Passo – Cálculo do tamanho inicial da amostra (

:

2º Passo – Cálculo do tamanho da amostra ajustado ( :

3º Passo – Cálculo do tamanho da amostra por subconjunto:
N = 1000; N1=700; N2=300
Onde:
N: Tamanho da população;
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N1: Quantidade de pontos do subconjunto 1;
N2: Quantidade de pontos do subconjunto 2.
Proporcionalmente tem-se:

Onde:
: Quantidade de pontos a serem medidos no subconjunto 1;
: Quantidade de pontos a serem medidos no subconjunto 2;
Observação: os níveis de precisão (±20%) e de confiança (95%) são os níveis almejados.
Deve-se prever a situação em que serão necessárias mais medições, caso esses níveis não
sejam obtidos com a quantidade de medições inicialmente prevista.
Para maiores detalhes, consultar Apêndice B do PIMVP.
4. Seleção dos Vãos para Simulação e Medição Luminotécnica
Da mesma forma que se selecionou uma amostra de pontos de iluminação (luminárias) para
execução das medições elétricas, serão selecionados vãos entre postes nos logradouros do
projeto para as simulações e medições luminotécnicas.
Conforme informado no parágrafo introdutório desse documento, o Procel Reluz tratará
pontualmente, em conjunto com os municípios, o caso em que a prefeitura não possua
informações necessárias para realização da simulação luminotécnica em seu sistema de
iluminação no período de referência pré-retrofit.
As técnicas de amostragem para determinação dos vãos deverão seguir as mesmas
instruções adotadas no item 03 deste documento. Cuidados devem ser tomados com a
incerteza introduzida, pois o processo de amostragem pode introduzir erros no modelo, uma
vez que nem todas as unidades em estudo são medidas.
Recomenda-se seguir os passos preconizados pelo PIMVP no apêndice B-3 – Amostragem
para se determinar o tamanho da amostra, objetivando atender aos níveis de precisão e de
confiança almejados.
Assim, deverão ser adotados os seguintes procedimentos na determinação do tamanho das
amostras nos projetos da Chamada Pública do Procel Reluz 2017:
- Selecionar uma população homogênea de vãos entre postes de iluminação: estratificar
a população em subconjuntos homogêneos, agrupando os vãos por tipo de substituição,
levando-se em consideração as potências e os tipos das lâmpadas;
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- Determinar os níveis desejados de precisão e de confiança: adotar ±20% (vinte por
cento) de precisão com 95% (noventa e cinco por cento) de confiança;
- Calcular o tamanho da amostra inicial: deverão ser usados coeficientes de variação
típicos. O tamanho da amostra inicial deverá ser calculado conforme a equação a
seguir.

Onde:
n0: Tamanho inicial da amostra de vãos;
Z: Valor padrão da distribuição normal;
cv: Coeficiente de variação das medidas (desvio padrão dividido pela média de uma
determinada amostra);
e: Precisão desejada.
A estimativa inicial do tamanho da amostra (
seguinte fórmula:

) deverá ser ajustada com a utilização da

onde:
n0: tamanho inicial da amostra, calculado anteriormente;
N: tamanho da população de pontos;
N-1: Quantidade de vãos entre postes.
Segue exemplo para facilitar o entendimento do método de amostragem proposto:
Um município irá substituir um total de 1.000 luminárias. Dessas, o município pretende
substituir 600 luminárias de VS 250 W por 700 luminárias LED 100 W e 300 luminárias de VS
100 W por 400 luminárias LED 50 W. Para esse caso, teríamos 2 subconjuntos que deverão
ser tratados independentemente, como mostrado abaixo:
1º Passo – Cálculo do tamanho inicial da amostra (

2º Passo – Cálculo do tamanho da amostra ajustado (
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:

:

3º Passo – Cálculo do tamanho da amostra por subconjunto:
N = 1000; N1=600; N2=400
Onde:
N: Tamanho da população;
N1: Quantidade de pontos do subconjunto 1;
N2: Quantidade de pontos do subconjunto 2.
Proporcionalmente tem-se:

Onde:
: Quantidade de vãos a serem medidos no subconjunto 1;
: Quantidade de vãos a serem medidos no subconjunto 2;
Observação: os níveis de precisão (±20%) e de confiança (95%) são os níveis almejados.
Deve-se prever a situação em que serão necessárias mais medições, caso esses níveis não
sejam obtidos com a quantidade de medições inicialmente prevista.
5. Plano de Medição e Verificação (M&V)
Após as mediçõeselétricase simulações fotométricas do período de referência (período da
linha de base) e o estabelecimento completo do modelo do consumo e demanda da linha de
base, deve-se elaborar o Plano de M&V, contendo todos os procedimentos e considerações
para o cálculo das economias, conforme o Capítulo 5 do PIMVP.
Em resumo, o Plano de M&V deve ser estabelecido após a realização das medições dos
equipamentos existentes, no período da linha de base, nas instalações beneficiadas pelas
propostas de projetos, seguindo os procedimentos estabelecidos na estratégia de M&V,
devendo incluir a discussão dos seguintes tópicos, os quais estão descritos com maior
profundidade no PIMVP:
-

Objetivo das ações de eficiência energética;
Linha de base, período, energia e condições;
Período de determinação da economia;
Bases para o ajuste;
Simulação realizada para o ajuste;
Procedimento de análise;
Especificações dos medidores;
Responsabilidades de monitoramento;
Precisão esperada. Neste caso deverá ser perseguida uma meta “20/95”, ou seja, 20%
(vinte por cento) de precisão com 95% (noventa e cinco por cento) de confiabilidade;
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- Orçamento;
- Formato de relatório; e
- Procedimentos de garantia de qualidade que serão utilizados para apresentação dos
resultados nos relatórios de economia.

6. Medição Luminotécnica
Essas medições deverão ser realizadas obrigatoriamente no período pós-retrofit para
verificação do atendimento aos índices luminotécnicos propostos na norma NBR 5101/2012.
Conforme informado no item 04 desse documento, essas medições deverão ser realizadas,
nos mesmos vãos simulados no período de referência antes das substituições das luminárias,
em uma amostra (nlum) de vãos entre postes, conforme equação abaixo:

onde:
n0: tamanho inicial da amostra, calculado anteriormente;
N:tamanho da população de pontos.
Os parâmetros a serem levantados nos vãos são a iluminância média (Emed) e o fator de
uniformidade (U). A malha de medição a ser utilizada na determinação dos parâmetros
luminotécnicos da via deve ser definida conforme prevista no Item 7.2 da NBR 5101/2012.
Os pontos da malha de medição devem ser definidos pelas interseções das seguintes linhas
longitudinais e transversais para o vão considerado:
- Linhas transversais
a) Linhas que passam pelas luminárias (extremidades do vão);
b) Linhas que dividem o vão em quatro partes iguais (inclui a linha que divide o vão
ao meio).
- Linhas longitudinais
a) Linhas de centro das faixas de rolamento;
b) Linhas com afastamento igual a 0,1 x fr em relação às linhas limítrofes das faixas
de rolamento.
O fator fr é a largura da faixa de rolamento.
O quadro abaixo indica a quantidade de pontos da malha de medição em função do número de
faixas de rolamento da via.
Número de faixas de Quantidade de pontos
rolamento da via
da grade de medição
1
15
2
30
3
45
4
60
5
75
50

Para o passeio (calçada), aplica-se a seguinte regra para determinação dos pontos de
medição:
Para largura do passeio menor que 3 metros (p<3m):
- uma linha longitudinal no centro da calçada;
- as linhas transversais em número igual ou coincidente com as linhas da pista de rolagem.
Para largura maior ou igual a 3 metros (p>= 3m):
- duas linhas longitudinais espaçadas entre elas em uma distância “p/2” e entre uma linha e a
extremidade da calçada adjacente em p/4, conforme figura que segue:

- a figura acima também mostra que as linhas transversais em número igual ou coincidente
com as linhas da pista de rolagem.
Definida a malha de medição, deverão ser medidas as iluminâncias (E) em lux em todos os
pontos determinados e calculados a iluminância média e o fator de uniformidade para cada
vão entre postes. Esse procedimento deve ser realizado separadamente tanto para as faixas
de rolamento, quanto para as calçadas.
A iluminância média deverá ser calculada a partir da seguinte equação:
Já o fator de uniformidade (U) é obtido com a equação:
Sendo Emin o menor valor encontrado na malha de medição.
Com os valores de Emed e U deve-se verificar, de acordo com a classificação da via e dos
passeios, se os valores mínimos de referência da Norma NBR 5101/2012 foram atendidos.
7. Determinação da Economia
O PIMVP no item 4.5.3 possibilita que a economia seja calculada de duas maneiras diferentes,
a saber:
- economianormalizada:o ajuste a um conjunto fixo de condições reporta a um estilo de
economia que pode ser denominado “economia normalizada” do período de
determinação da economia. Neste método, os consumos do período de determinação
da economia, e possivelmente da linha de base, são ajustados das suas condições
reais ao conjunto selecionado de condições comuns fixas (ou „normais‟).
- consumo de energia evitado:quando a economia é reportada sob as condições do
período de determinação da economia, também pode se denominar consumo de
energia evitado do período de determinação da economia. O consumo de energia
evitado quantifica a economia no período de determinação da economia, relativamente
ao consumo de energia que teria sido registrado sem o retrofit.
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Quando se reporta a economia sob condições do período de determinação da economia, o
consumo da linha de base precisa ser ajustado às condições do período de determinação da
economia. Empregando, portanto a seguinte equação:
Consumo de energia evitado (ou Economia) = Consumo da linha de base ajustado –Consumo
do período de determinação da economia± Ajustes não de rotina do consumo da linha de base
às condições do período de determinação da economia
Onde o consumo do período da linha de base ajustado é definido como o consumo da linha de
base acrescido de quaisquer ajustes necessários para ajustá-lo às condições do período de
determinação da economia. Considerando o caso de o nível de iluminamento não estar
adequado. Deve-se, portanto corrigir a linha de base para a situação que atenda aos índices
luminotécnicos propostos na norma NBR 5101/2012, mas com os equipamentos existentes
antes do retrofit. Por exemplo, se o nível de iluminamento está 20% abaixo da norma, o
consumo de energia e a demanda pré-retrofit calculados/medidos devem ser corrigidos de
forma aproximada em 20%. Adotando sempre a potência comercial mais próxima.
Segue exemplo para facilitar o entendimento do método de determinação da economia:
Um município substituiu um total de 1500 luminárias. Dessas, o município substituiu 700
luminárias de VS 250 W por 700 luminárias LED 100 W, 300 luminárias de VS 100 W por 300
luminárias LED 80 W e 500 luminárias de VS 70 W por 500 luminárias LED 50 W.
É importante informar que o critério de amostragem de pontos e vãos para realização da M&V
estão descritos respectivamente nos itens 03 e 04 deste documento.
Para esse caso, tem-se 03 subconjuntos que deverão ser tratados independentemente, como
mostrado abaixo:
1) Substituição de luminárias VS 250 W por LED 100 W:
a) O município mediu o consumo de energia elétrica da luminária VS 250 W no logradouro
por 24h ou 11h52min, respeitando os procedimentos para as opções A ou B do PIMVP,
conforme sua escolha na fase de inscrições de projeto;
b) O município realizou simulação luminotécnica em software (Dialux EVO ou similares)
dos níveis deiluminância média (Emed) e do fator de uniformidade (U) alcançados pela
luminária VS 250 W nos logradouros do município e comparou com os níveis a
iluminância média (Emed) e o fator de uniformidade (U) previstos na NBR 5101/2012.
Constatou-se que o nível de iluminância média e o fator de uniformidade ficaram acima
dos níveis estabelecidos pela NBR5101/2012.O município fez nova simulação com uma
luminária VS 150 W (luminária de mesma tecnologia e potência imediatamente menor
que a existente). O resultado dessa nova simulação indicou que o nível de iluminância
média e o fator de uniformidade atendeu aos requisitos estabelecidos na NBR
5101/2012.Desta forma, a luminária VS 150 W será utilizada como referência para a
determinação da linha de base, em vez da luminária original de 250 W. Para essa
situação, o consumo utilizado para determinação da economia, citado no item a, foi
ajustado.
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c) Apotênciada luminária utilizada para determinação da economia, citada no item “a”, foi
ajustada em: 150 W – 250 W = -100 W.
d) Nesse caso a redução de potência foi de 250 W – 100 W + (-100 W) (ajuste) = 50 W e
não 250 W – 100 W = 150 W.
2) Substituição de luminárias VS 100 W por LED 80 W:
a) O município mediu o consumo de energia elétrica da luminária VS 100 W no logradouro
por 24h ou 11h52min, respeitando os procedimentos para as opções A ou B do PIMVP,
conforme sua escolha na fase de inscrições de projeto;
b) O município apresentou simulação Luminotécnica em software (Dialux EVO ou
similares) dos níveis de iluminância média (Emed) e do fator de uniformidade (U)
alcançados pela luminária VS 100 W nos logradouros do município e comparou com os
níveis de iluminância média (Emed) e fator de uniformidade (U) previstos na NBR
5101/2012. Constatou-se que o nível de iluminância média e o fator de uniformidade
ficaram abaixo dos níveis estabelecidos pela NBR 5101/2012. O município fez nova
simulação com uma luminária VS 150 W (luminária de mesma tecnologia e potência
imediatamente maior). O resultado dessa nova simulação indicou que o nível de
iluminância média e o fator de uniformidade são aceitáveis pela NBR 5101/2012. desta
forma, a luminária VS 150 W será utilizada como referência para a determinação da
linha de base. Para essa situação, o consumo utilizado para determinação da
economia, citado no item a, deverá ser ajustado.
c) Apotênciada luminária utilizada para determinação da economia, citada no item “a”, foi
ajustada em: 150 W – 100 W = 50 W.
d) Nesse caso a redução de Potência foi de 100 W – 80 W + 50 W (ajuste) = 70 W e não
100 W – 80 W = 20 W.
3) Substituição de luminárias VS 70 W por LED 50 W:
a) O município mediu o consumo de energia elétrica da luminária VS 70 W no logradouro
24h ou 11h52min, respeitando os procedimentos para as opções A ou B do PIMVP,
conforme sua escolha na fase de inscrições de projeto;
b) O município apresentou simulação Luminotécnica em software (Dialux EVO ou
similares) dos níveis a iluminância média (Emed) e do fator de uniformidade (U)
alcançado pela luminária VS 70 W nos logradouros do município e comparou com os
níveis a iluminância média (Emed) e o fator de uniformidade (U) previstos na NBR
5101/2012. Constatou-se que o nível de iluminância média e o fator de uniformidade,
ficou dentro dos níveis estabelecidos pela NBR 5101/2012, a luminária VS 70 W deverá
ser utilizada como referência para determinação da linha de base.
c) Neste caso o consumo da linha de base não precisa ser ajustado, pois a luminária VS
70 W atende à Norma NBR 5101/2012.
d) Sendo assim a redução de Potência foi de 70 W – 50 W + 0 W (ajuste) = 20 W.
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As condições da linha de base devem ser inteiramente documentadas no Plano de M&V, de
modo que as mudanças nos fatores estáticos (ex. potência da lâmpada) sejam identificadas e
sejam feitos os ajustes “não de rotina” adequados.
Como as condições usadas como base de ajuste são as do período de determinação da
economia e elas estarão normalizadas, o tipo de economia a ser calculada para efeito desta
chamada pública é o consumo de energia evitado conforme item 4.5.3 do PIMVP.
8. Relatório de Medição e Verificação
Uma vez terminada a implantação das ações de eficiência energética, inicia-se o período de
determinação da economia, quando são procedidas as medições de consumo e demanda e
das variáveis independentes relativas ao mesmo período, observando o estabelecido na
estratégia de M&V e no plano de M&V, de acordo com o Capítulo 6 do PIMVP e demais
documentos pertinentes.
Em resumo, o relatório de M&V deve ser elaborado após a realização das medições dos
equipamentos propostos na instalação beneficiada, seguindo os procedimentos estabelecidos
na estratégia e consolidada no Plano de M&V, devendo conter uma análise completa dos
dados, observando-se as seguintes questões, descritas com maior profundidade no PIMVP:
-

Observação dos dados durante o período de determinação da economia;
Descrição e justificativa de quaisquer correções feitas aos dados observados;
Para a Opção A deverão ser apresentados os valores estimados acordados;
Todos os pormenores de qualquer ajuste não periódico da linha de base efetuado;
A economia calculada em unidades de energia (as economias deverão ser valoradas
sob os pontos de vista do sistema elétrico e do consumidor); e
- Justificativas.
Em complementação à determinação da economia de energia do projeto de substituição da
iluminação pública, o Relatório de Medição e Verificação deverá incluir os resultados de
medições luminotécnicas para comprovar o atendimento à norma NBR5101/2012.

54

Anexo VIII

CHAMADA PÚBLICA CEMIG D 001/2018
RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO
ENERGÉTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
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1. Identificação
Abaixo encontra-se as informações do consumidor proponente, sendo este o contato oficial para as
tratativas do projeto.
Nome ou razão social:
CNPJ:
Endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
18.535.658/0001-63
PRAÇA BARÃO DE AYUROCA, 53 – CENTRO - MAR DE
ESPANHA
Responsável pela proposta: WELLINGTON MARCOS RODRIGUES
Telefone de contato:
(32)3276-1225
e-mail:
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
Possui fins lucrativos?:
NÃO
Patrimônio líquido (apenas Sem fins lucrativos
para fins lucrativos:
É Filantrópico?:
Não
Ramo de atividade:
Poder público

2. Apresentação da empresa responsável pelo Diagnóstico Energético
A empresa responsável pelo diagnóstico energético encontra-se abaixo.
CONSTRUTORA MORAIS & LAGE LTDA – CML ENERGY
07.837.383/0001-04
RUA SALINAS, 157 – BAIRRO SANTO ELOY – CORONEL
FABRICIANO/MG – CEP 35.170-132
pelo MATHEUS HENRIQUE DE MORAIS LAGE

Nome ou razão social:
CNPJ:
Endereço:
Responsável
diagnóstico:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

(31) 3619-2799 / (31) 3841-3938 / (31) 98738-9956
CONTATO@CMLENERGY.COM.BR
ENGENHARIA DE ENERGIA – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A Construtora Morais & Lage Ltda – CML Energy, com sede em Coronel Fabriciano/MG, foi criada
com o intuito de prestar consultoria e assessoria técnica especializada em elaboração de programas de
gestão energética, projetos educacionais sobre o uso consciente de energia, projetos de
eficiência energética, projetos de redução de custos com energia elétrica e melhoria de
processos de engenharia.
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Já foi, junto a seus clientes, premiada por diversos cases de sucesso em projetos de redução de
consumo de energia e eficiência energética.
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A empresa já atua há mais de 10 anos na área tendo diversas experiências exitosas com os serviços
prestados.
Em 2015, foi a única empresa a aprovar o diagnóstico energético de seu proponente junto à Chamada
Pública da Cemig, destacando assim a capacidade e know-how de sua equipe de profissionais.
Em 2016, novamente aprovou projetos na CPP Cemig, demonstrando que vem ampliando ainda os
horizontes e conseguindo novos louros e contribuindo para avançar a eficiência energética em
Minas Gerais.
Já aprovou diversos outros projetos de eficiência energética em outras Chamadas Públicas de outras
concessionárias de energia.
Tem profissionais certificados na área de energia, eficiência energética, certificado CMVP- EVO,
dentre outros.
Vários projetos de eficiência energética e engenharia já foram desenvolvidos pela empresa, como:
Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Oriente, EPA Supermercados, ANEEL, SEBRAE,
Hospital Márcio Cunha, Hospital Maternidade Santa Fé, Royal Hoteis, Rede Mercure Hoteis, Faculdades
Doctum, Fiemg, Crea, Hospital São Camilo, Hospital Madre Teresa, CRA- MG, dentre muitos outros.
Em anexo, no sistema, encontra-se as evidências quanto a algumas das experiências e
certificados em projetos de eficiência energética da empresa.

3. Objetivos
Este diagnóstico energético tem o objetivo de apresentar o projeto de eficientização energética
para integrar o PEE – Programa de Eficiência Energética da CEMIG D, atendendo a todas e regras e
disposições da Chamada Pública de Projetos – PEE Cemig D 01/2018 e suas posteriores retificações.
O projeto visa a eficientização energética dos sistemas de iluminação da Prefeitura Municipal
de Mar de Espanha, realizando a substituição de lâmpadas halógenas, fluorescentes compactas,
fluorescentes tubulares, mistas, vapor metálico, por lâmpadas e refletores LED, tendo em vista a
redução do consumo de energia, redução de demanda na ponta, redução das despesas financeiras
com energia elétrica da unidade, melhoria da iluminação, e eficiência nos processos, conforto
dos usuários e ao projeto de adoção de atitudes visando o desenvolvimento sustentável da
instituição.
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4. Abrangência
O projeto realizado na Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG tem como público-alvo os
próprios colaboradores da instituição, disseminando os conceitos para os usuários e para as outras
instituições do Município. As ações de eficiência energética beneficiarão as unidades
consumidoras, sendo situadas em Mar de Espanha /MG, com grande potencial de disseminação dos
conceitos de eficiência energética e uso consciente da energia.
As unidades consumidoras abaixo serão beneficiadas pelo projeto:

SEDE MUNICIPAL

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – SEDE
MUNICIPAL
da 3003271973

Número
(Cemig)
instalação
Nível de tensão:
BAIXA TENSÃO
Horário de Funcionamento: 7 ÀS 18H
Endereço:
PCA SANTOS DUMONT,53
Telefone de contato:
(32) 3276-1225
e-mail:
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
Ramo de atividade:
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS
DESTACEMENTO DE POLICIA FLORESTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –
DESTACEMENTO DE POLICIA FLORESTAL
Número (Cemig) da instalação 3005985713
Nível de tensão:
BAIXA TENSÃO
Horário de Funcionamento: 24 HORAS
Endereço:
LAD MATRIZ, 20
Telefone de contato:
(32) 3276-1225
e-mail:
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
Ramo de atividade:
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS
Nome ou razão social:

GE S GERALDO MAR ESPANHA
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Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – GE S
GERALDO MAR ESPANHA

Número (Cemig) da instalação 3003271979
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Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

BAIXA TENSÃO
7 ÀS 18H
RUA BENJAMIN BUGAMASSO, 3
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

QUADRA POLIESPORTIVA

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – QUADRA
POLIESPORTIVA

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3006232748
BAIXA TENSÃO
7 ÀS 22H
AV CLODSMITH RIANI, 120
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

POSTO SE SAÚDE

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – POSTO DE
SAUDE

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3003271981
BAIXA TENSÃO
7 ÀS 18H
RUA DOM LUIZ ORIONE, 76
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

ESCOLA MUNICIPAL
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Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – ESCOLA
MUNICIPAL

Número (Cemig) da instalação 3006295611
Nível de tensão:
BAIXA TENSÃO
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Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

7 ÀS 18H
VIL ENGENHO NOVO, 1
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA PMME

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – ESTAÇÃO
RODOVIÁRIA PMME

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3003271984
BAIXA TENSÃO
24 HORAS
PCA GOVERNADOR VALADARES, 3
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

QUADRA POLIESPORTIVA

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – QUADRA
POLIESPORTIVA

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3006464314
BAIXA TENSÃO
7 ÀS 22H
RUA LUIZ RODRIGUES MARTINS, 275
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

DESTACAMENTO POLICIAL
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Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA –
DESTACAMENTO POLICIAL

Número (Cemig) da instalação 3003271988
Nível de tensão:
BAIXA TENSÃO
Horário de Funcionamento: 24 HORAS
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Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

PCA SANTOS DUMONT, 2
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

QUARTEL POLICIA MILITAR

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – QUARTEL
POLICIA MILITAR

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3006483809
BAIXA TENSÃO
24 HORAS
RUA ALFREDO LAGROTA, 3
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

FUND MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – FUND
MUNICIPAL DE SAÚDE

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3003271989
BAIXA TENSÃO
7 ÀS 18H
RUA MIRANDA MANSO, 305
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

E.M ELVIRA M MANNARINO
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Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – E.M
ELVIRA M MANNARINO

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:

3006599947
BAIXA TENSÃO
8 ÀS 18H
RUA JOSE FERREIRA PINTO, 250
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Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

E.M PROF A ELZI M MARTINS

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – E.M PROF
A ELZI M MARTINS

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3004296373
BAIXA TENSÃO
7 ÀS 22H
LAD MATRIZ, 72
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

UBS

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – UBS

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3006820280
BAIXA TENSÃO
7 ÀS 18H
RUA RAQUEL MARQUES , 110
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

E.M ELZIA M MARTINS

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – E.M PROF
A ELZI M MARTINS
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Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:

3005263333
BAIXA TENSÃO
8H ÀS 18H
RUA NAIR G OLIVEIRA, 51
(32) 3276-1225
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e-mail:
Ramo de atividade:

GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

CAMPO DE FUTEBOL

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – CAMPO
DE FUTEBOL

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3007597559
BAIXA TENSÃO
8 ÀS 18H
PCA FRANCISCO A BARBOSA, 3
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

POSTO DE SAÚDE

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – POSTO DE
SAÚDE

Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:
e-mail:
Ramo de atividade:

3005887741
BAIXA TENSÃO
7 ÀS 18H
RUA ADILIO TASSI, 140
(32) 3276-1225
GABINETE@MARDEESPANHA.MG.GOV.BR
PODER PÚBLICO/SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Nome ou razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA – UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE
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Número (Cemig) da instalação
Nível de tensão:
Horário de Funcionamento:
Endereço:
Telefone de contato:

3011455525
BAIXA TENSÃO
7 ÀS 18H
RUA EXPEDICIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO, 41
(32) 3276-1225
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e-mail:
Ramo de atividade:

5. Estimativa da participação dos usos finais da energia elétrica
Abaixo está evidenciada a estimativa de participação de cada uso final de energia elétrica existente
no proponente no consumo mensal de energia elétrica. Os valores de participação de cada uso final
podem alterar mês a mês, mas refletem um padrão típico de consumo.
Apresentação da estimativa da participação de cada uso final de energia elétrica existente em cada
unidade também encontra-se no sistema.

Unidade: Escola do Floresta
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Unidade: EM Engenho Novo

Unidade: Escola Saudade
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Unidade: Campo das Palmeiras

Unidade: EM Elzi Machado
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Unidade: PMME

Unidade: Quadra poliesportiva centro
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Unidade: Quadra Poliesportiva Floresta

Unidade: Quartel Policia Militar
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Unidade: UBS Centro

Unidade: UBS Floresta
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Observa-se que os usos finais são bem divididos quando se trata de consumo de energia. No entanto,
percebe-se que a área de iluminação representa um percentual importante no consumo total da
instalação das unidades consumidoras. Como há um grande potencial de eficiência energética neste
uso final optou-se por priorizar neste projeto as ações de eficiência energética destacadas.

6. Avaliação do histórico de consumo
Apresenta-se abaixo o histórico de consumo e demanda dos últimos 12 meses.
Escola Floresta
Mês
Consumo
jun/18
1327
mai/18
1733
abr/18
1853
mar/18
1748
fev/18
437
jan/18
735
dez/17
1474
nov/17
1460
out/17
1490
set/17
1343
ago/17
1319
jul/17
1573
jun/17
1660
EM Engenho Novo
Mês
Consumo
jun/18
869
mai/18
896
abr/18
919
mar/18
720
fev/18
848
jan/18
940
dez/17
743
nov/17
843
out/17
810
set/17
924
ago/17
986
jul/17
847
jun/17
846
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Escola Saudade
Mês
Consumo
jun/18
817
mai/18
797
abr/18
816
mar/18
743
fev/18
789
jan/18
727
dez/17
728
nov/17
885
out/17
767
set/17
778
ago/17
782
jul/17
717
jun/17
772
Campo das Palmeiras
Mês
Consumo
jun/18
759
mai/18
826
abr/18
701
mar/18
197
fev/18
305
jan/18
497
dez/17

452

nov/17

925

out/17

872

set/17

905

ago/17
jul/17
jun/17

975
834
473

EM Elzi Machado
Mês
Consumo
jun/18
577
mai/18
721
abr/18
731
mar/18
577
fev/18
418
jan/18
340
dez/17
558
nov/17
616
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out/17
set/17
ago/17
jul/17
jun/17

514
562
566
636
578
PMME

Mês
jul/18
jun/18
mai/18
abr/18
mar/18
fev/18
jan/18
dez/17
nov/17
out/17
set/17
ago/17
jul/17

Consumo
1112
1228
1323
1500
1230
1564
1430
1224
1520
1106
1117
1088
1098

Quadra Poliesportiva Centro
Mês
Consumo
jun/18
1082
mai/18
1203
abr/18
868
mar/18
787
fev/18
625
jan/18
367
dez/17
707
nov/17
990
out/17
800
set/17
983
ago/17
jul/17
jun/17

579
854
841
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Quadra Poliesportiva Floresta
Mês
Consumo
jun/18
216
mai/18
153
abr/18
180
mar/18
135
fev/18
121
jan/18
25
dez/17
3
nov/17
179
out/17
231
set/17
218
ago/17
255
jul/17
252
jun/17
46
Quartel Policia Militar
Mês
Consumo
jun/18
731
mai/18
721
abr/18
776
mar/18
880
fev/18
850
jan/18
801
dez/17
599
nov/17
789
out/17
746
set/17
752
ago/17
758
jul/17
703
jun/17
819
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UBS Centro
Mês
Consumo
jun/18
773
mai/18
858
abr/18
954
mar/18
923
fev/18
1109
jan/18
976
dez/17
936
nov/17
969
out/17
817
set/17
655
ago/17
545
jul/17
495
jun/17
606
UBS Floresta
Mês
Consumo
jun/18
772
mai/18
913
abr/18
898
mar/18
791
fev/18
869
jan/18
856
dez/17
784
nov/17
843
out/17
748
set/17
512
ago/17
417
jul/17
382
jun/17
559
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7. Descrição e detalhamento
O proponente possui um consumo muito típico deste tipo de perfil de consumidor. Foi
realizado um levantamento de dados de todas as instalações, onde foi criada uma planilha contendo
todos os setores e ambientes encontrados, sendo que em cada ambiente foi levantado quais os
usos finais utilizados no local (iluminação, refrigeração, condicionamento ambiental, etc.), os
equipamentos de cada uso final, as respectivas especificações técnicas (quando encontrado), a
quantidade, a potência unitária (em W), a potência unitária total (em W) tanto em HFP quanto em
HP (quando caso), a perda dos reatores (em W), o horário de funcionamento, a quantidade de horas
de funcionamento/dia de cada em HFP e HP, a quantidade dias no mês utilizado, a quantidade de
dias em HP utilizado, o consumo (em kWh/mês) tanto em HFP quanto em HP e a referência
(fonte) da potência utilizada. Na planilha pode-se observar quais usos finais de energia são mais
utilizados tanto em HFP quanto em HP, e gráficos para evidenciar em HFP e HP os setores que
mais consomem energia. Ressalta-se que os horários de funcionamento e o número de horas por dia
foram coletados com os funcionários e responsáveis por cada ambiente e setor. Assim variações
podem ocorrer do consumo efetivo da instalação, porém observa-se que o levantamento de dados está
bem coerente com a realidade da instalação.
A planilha com o levantamento de dados encontra-se no sistema devido ao grande número de
informações da mesma, o que impossibilitou de ser transferida para este relatório.
Observa-se que o uso final de iluminação representa um substancial consumo de energia e que no
momento não vem realizando ações nesta linha, impossibilitando uma redução significativa do
consumo de energia caso não seja adotado nenhuma ação de EE. Dessa forma, visto o potencial de
economia nestas áreas, as ações de eficiência energética foram voltadas para estas.

21/61

ILUMINAÇÃO
Observou-se que a iluminação do local é deficitária, com diversos ambientes com índices de
iluminância baixos e fora das normas de iluminação vigente no país. Como trata-se de um
proponente que necessita estar com seus ambientes sempre bem iluminados e observado o grande
potencial de economia de energia do uso final e o consumo atual, optou-se por trabalhar a
iluminação nesta proposta de projeto.
A iluminação do proponente apresenta lâmpadas obsoletas, com grande perda luminosa e energética.
As lâmpadas utilizadas no local seguem abaixo. Ressalta-se que os reatores utilizados nos locais
são ineficientes, sendo a maior parte eletrônicos. Devido a grande economia de energia e a
melhoria de iluminação que trará ao proponente optou-se por trabalhar toda a iluminação com uso
do LED, sendo as ações de eficiência energética neste uso final, bem como as tecnologias aplicadas
e o total de conjuntos eficientizados estão descritos logo abaixo:


Substituição de 131 lâmpadas halógenas de 100W por 131 led bulbo de 14W;



Substituição de 18 lâmpadas fluorescentes compacta de 15W por led bulbo de 8,5W;



Substituição de 3 refletores e lâmpadas mistas de 250W por refletor led de 100W;



Substituição de 3 refletores e lâmpadas mistas de 500W por refletor led de 200W;



Substituição de 4 conjuntos com 4 lâmpadas de 40W compactas por led bulbo de AP 27W;



Substituição de 93 lâmpadas fluorescentes compacta de 25W por led bulbo de 8,5W;



Substituição de 11 conjuntos com lâmpada fluorescente compacta de 40W por led bulbo AP
27W;



Substituição de 346 lâmpada fluorescentes tubulares de 40W por led tube de 18W;



Substituição de 79 refletores e lâmpadas vapor metálico de 400W por refletores led de 200W.

Como as luminárias no local podem ser utilizadas para o uso das lâmpadas propostas não está
incluso nesta proposta a substituição das mesmas. Apenas nos casos em que são
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utilizadas lâmpadas de descarga, tipo metálica, sódio e também mercúrio e mista é que os refletores
em que estão instaladas estas lâmpadas serão também substituídos junto com as lâmpadas por
refletores led. Os reatores não serão mais utilizados devido às características de operação das
lâmpadas Led.
O regime de funcionamento continuará o mesmo (não será utilizado sensores, dimmers, etc.).
Possíveis campanhas de conscientização no local após as ações de eficiência energética não foram
contabilizadas como economia de energia.
As lâmpadas utilizadas na proposta encontram-se nos catálogos disponibilizados no sistema e as
especificações encontram-se na planilha CPP Cemig.
Os locais eficientizados, bem como os ambientes, horários de funcionamento e sistemas criados
para a planilha Cemig encontram-se no sistema devido ao número de colunas que não são
suportadas na forma de apresentação deste relatório.
As fases do projeto constituem-se em:

a) Diagnóstico Energético das instalações – levantamento de todas as informações
necessárias para elaboração do projeto de eficiência energética, destacando a unidade
consumidora a ser eficientizada, as tecnologias aplicadas, o detalhamento da economia de energia
e redução de demanda na ponta, definição da estratégia de M&V e os prazos e custos de cada
etapa;
b) Aquisição de Materiais e equipamentos – processo de elaboração de documentação e
tramites necessários para adquirir os materiais e equipamentos que serão utilizados na
eficientização energética;
c) Contratação dos serviços - processo de elaboração de documentação e tramites
necessários para contratar os serviços necessários para execução das ações de eficiência
energéticas;
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d) Medição do período de linha de base – Plano de M&V – medições e elaboração de plano
contendo todas as informações necessárias em relação às potências instaladas em cada sistema
demonstrado no projeto e as condições estabelecidas para estas medições;
e) Execução das ações de eficiência energética – Substituição e/ou instalação, propriamente dita,
dos sistemaseficientizados;
f) Descarte dos materiais e equipamentos substituídos – Descarte, conforme normatização vigente
nopaís,dosmateriais eequipamentos substituídosdos sistemaseficientizados;
g) Treinamento e Capacitação – Realização de treinamento e capacitação com o objetivo de orientar
os técnicos e profissionais administrativos sobre os novos sistemas a serem instalados,
destacando o uso racional da energia e as vantagens das substituições;
h) Medição período de determinação da economia – Relatório de M&V – medições, bem como
elaboração do relatório, dos resultados de economia gerada pelas ações de eficiência energética
realizando a comparação entre os sistemas atuais e os sistemas a serem implementados, com
as condições de linha de base estabelecidas e fatores determinantes para a economia;
i) Ações de marketing – ação relacionadas a divulgação e publicidade do projeto;
j) Acompanhamento físico e financeiro do projeto – Ação realizada pela distribuidora com o intuito
de acompanhar as ações e fiscalização dos serviços visando à plena execução física- financeira dos
recursos aplicados no projeto;
k) Avaliação dos resultados do projeto – Relatório Final – Documento contendo todas as
informações referentes ao projeto.

24/61

8. Estratégia de M&V
Procedimentos gerais
Será elaborado antes da implementação das ações de EE o Plano de M&V conforme Capítulo 5 do
PIMVP e Guia de M&V da ANEEL. Após a implementação das ações será elaborado o Relatório de
M&V conforme capítulo 6 do PIMVP e Módulo 8 do PROPEE.
Conforme Guia de M&V da (ANEEL, 2013) e PIMVP (EVO, 2012) o projeto por se tratar de
eficientização energética de 1 uso final e conforme especificidades deste projeto será tratado
todos os parâmetros para os cálculos da RDP e EE individualmente e o total das economias será
somado (neste caso somente 1 uso final). Assim a RDP total e a EE total do projeto será dessa forma:
RDP total = RDP iluminação

Abaixo será demonstrada a metodologia de cálculo respectiva.

M&V Iluminação
Parâmetros
São definidos como parâmetros:

Potência – será medida por um wattímetro, fazendo a leitura estabilizada nas amostras definidas;
Tempo – será medido através de um horímetro por 7 (sete) dias para medição de tempo no período de
linha base ou 7 (sete) dias no período de determinação da economia em cada subsistema estabelecido
no projeto e os resultados extrapolados para cada um destes.
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Energia – o cálculo será feito através da multiplicação da potência obtida pelo tempo de funcionamento
medido e extrapolado, tanto no período antes quanto após as ações de EE;

26/61

Demanda na ponta – o cálculo será feito através da multiplicação da potência pelo tempo de
funcionamento em horário de ponta.
Detalhamento da metodologia utilizada e cálculo das economias
As lâmpadas foram agrupadas em sistemas, conforme disponibilizado em planilha no sistema,
de acordo com o tipo de lâmpada e potência.
As medições de potência serão feitas de forma instantânea nas amostras definidas antes e após a
implementação das ações para que possa resultar no cálculo da EE e da RDP do uso final.
Não está prevista nenhuma alteração de layout de luminárias, bem como reforma civil e layout
funcional nos ambientes em que serão realizadas as ações de eficiência energética de iluminação que
impactem nos cálculos de RDP e EE e no projeto em geral.
Após os valores encontrados de EE e RDP os mesmos serão extrapolados para os demais conjuntos
do mesmo sistema e haverá a medição e extrapolação dos resultados para os horários de
funcionamento de cada sistema através da medição por horímetro do regime de funcionamento de
cada um destes subsistemas.
O cálculo da economia de energia será feito da seguinte forma:

O cálculo da redução de demanda na ponta será feito da seguinte forma:
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Variáveis independentes
Não serão consideradas variáveis independentes que influenciem na variação da energia dos sistemas de
iluminação e não há alteração no regime de funcionamento (como seria o caso da instalação de
sensores de presença ou dimmers) e não há variáveis, como número de pessoas, temperatura
ambiente, que influenciem nas medições.
Fronteira de medição
A fronteira de medição será o conjunto dos circuitos de alimentação das luminárias, sendo instalado
o medidor nos interruptores e quando não houver possibilidade desta forma os medidores serão
instalados nas próprias luminárias, sendo, assim possível medir as variáveis isoladamente.
Efeitos interativos
Não serão considerados efeitos interativos. Não haverá ajustes, já que não foram consideradas
variáveis independentes e o tempo de funcionamento dos sistemas será o mesmo – definido em
projeto após levantamento de campo.
Opção do PIMVP
Serão adotadas as seguintes opções para determinação das economias:



Consumo de energia: Opção A – Medição isolada de parâmetros chave



RDP: Opção A – Medição isolada de parâmetros chave

Ambas de acordo com o Volume I do PIMVP, EVO 10000-1:2012. Estas Opções se justificam porque
a determinação das economias será feita a curto prazo, no âmbito de cada projeto, para ser viável
economicamente. A extrapolação destas economias para o longo prazo será feita através de estudos
específicos.
Modelo do consumo da linha de base
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A medição do consumo da linha de base será feita baseada no fato da potência ser medida de forma
instantânea nos circuitos de alimentação das luminárias e/ou dos circuitos e como não há variáveis
independentes e fatores estáticos o modelo para calcular a economia de energia será feito da
seguinte forma:

Sendo que:

O cálculo da redução de demanda na ponta será feito da seguinte forma:

Amostragem
A amostragem foi definida conforme NBR 5426 – regime de inspeção severa nível I e Guia de M&V
ANEEL. Para o cálculo e definição da amostra necessária para medições da linha de base os
sistemas foram divididos por população homogênea, agrupando lâmpadas de mesma potência e
arranjos semelhantes.
A amostragem foi calculada considerando duas estimativas iniciais de tamanho de amostra, uma
seguindo a NBR 5426, regime de inspeção severa – nível I; e outra utilizando o coeficiente de
variância de 0,5 e precisão de 10% e 95% de confiabilidade. Para cada sistema, a partir dos dados
da quantidade de lâmpadas de cada um destes foram calculadas mediantes estas duas metodologias.
Para definição do tamanho de amostra conforme NBR 5426 foi utilizada a seguinte tabela:
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Início

Fim

Amostra

2

8

2
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9

15

2

16

25

3

26

50

5

51

90

5

91

150

8

151

280

13

281

500

20

501

1.200

32

1.201

3.200

50

3.201

10.000

80

10.001

35.000

125

35.001

150.000

200

150.001 500.000

315

500.001

500

NBR 5426 – Regime de Inspeção Severa – Nível I

Para calcular o tamanho da amostra conforme níveis desejados de precisão e confiança foram
utilizadas as fórmulas:
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Quando a estimativa inicial de amostra conforme demonstrado acima foi acima da quantidade
inicial (pequenas populações) foi realizado o ajuste de amostra conforme a seguir:
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Para facilitar os cálculos foi utilizado planilha auxiliar anexada no sistema. Dessa forma, os cálculos
realizados geraram a seguinte amostragem:

Linha de base
Quantidade

18
FLC 1x15W

Mista 3250W

Mista 3500W

4
FLC 4x40W

93
FLC 1x25W

11
FLC 1x40W

131 100W
Halógena

21
FLT 3x40W

FLT 294
2x40W

11
FLT 1x40W

20
FLT 4x40W

Vapor Metálico
79
400W

NBR 5426

3

2

2

2

8

2

8

3

20

2

3

z

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

Confiabilidade

5

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

e (meta de precisão)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

cv estimado

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

15

3

3

4

47

10

55

17

72

10

17

43

n0
Amostra inicial

Determinação da economia

Sistema
Quantidade
NBR 5426

LED BULBO 14W LED BULBO 8,5W
224
18
13

3

LED AP 27W
11

LED AP 4x27W
4

Refletor LED 100W
3

Led Tube 2x18w
294

Refletor LED 200W
82

Led Tube 1x18w
11

Led Tube 3x18w
21

2

2

2

20

5

2

3

Led Tube 4x18w
20
3

z

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

Confiabilidade

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

e (meta de precisão)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

cv estimado

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

n0

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

n

67

15

10

4

3

72

44

10

17

17

Amostra inicial

67

15

10

4

3

72

44

10

17

17

Todas as ações de medição e verificação irão atingir um nível de precisão de ±10% com 95% de
confiabilidade. Foi utilizado coeficiente de variação de 0,5.

Caso as medições das amostras não sejam suficientes para atingir os níveis de precisão e
confiabilidade a amostragem será acrescida/reduzida e/ou ajustada.
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9. Análise de Oportunidade e Avaliação da Economia
Abaixo segue as metas de economia de energia e de redução de demanda na ponta, expressas em
MWh/ano e kW, respectivamente, com base nos valores verificados no
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diagnóstico realizado. Segue também o cálculo percentual da economia frente ao consumo médio da
instalação.
A definição das metas de energia economizada [MWh/ano] e de redução de demanda na ponta
[kW] foi feita com base na metodologia de cálculo proposto para cada uso final, conforme
seção 4.2 do PROPEE. A valoração das metas foi feita de acordo com o módulo 7 do PROPEE.

METAS DO PROJETO
Referência
Economia anual
Economia mensal
Redução de Demanda na Ponta

Benefício
32,48 MWh/ano
2.706,74 kWh/mês
3,39
kW

ENERGIA EVITADA POR USO FINAL
Uso final
Energia Evitada kWh/mês
Iluminação
2.706,74
Condicionamento ambiental
0,00
Sistemas motrizes
0,00
Sistemas de refrigeração
0,00
Aquecimento solar de água
0,00
Equipamentos hospitalares
0,00
Outros
0,00

Cálculos encontram-se na planilha disponibilizada no sistema.
O percentual de economia do consumo de energia elétrica prevista em relação ao consumo anual
apurado no histórico de consumo apresentado dos últimos 12 meses encontra-se abaixo.
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CONSUMO POR USO FINAL - SISTEMA PROPOSTO
Consumo mensal Energia
Uso final
kWh/Mês
Evitada %
Iluminação
1.606,53
63%
0,00
0%
Condicionamento ambiental
0,00
0%
Sistemas motrizes
0,00
0%
Sistemas de refrigeração
0,00
0%
Aquecimento solar de água
0,00
0%
Equipamentos hospitalares
Outros
0,00
0%
Total
1.606,53
63%

Os benefícios individualizados encontram-se no sistema.

Outros benefícios do projeto para a instituição e sistema elétrico:



Incentivar o uso consciente da energia elétrica para os usuários;



Prover à instituição conhecimentos sobre as vantagens obtidas com as ações de EE;



Mostrar a importância do uso seguro da energia e a adoção de práticas de nãodesperdício para a preservação do meio ambiente e melhoria de qualidade de vida dos seres
humanos;



Reduzir a carga no sistema elétrico da Cemig e reforçar a imagem de que a concessionária
investe em programa de eficiência energética, incentivando os usuários a adotarem práticas de
adoção de ações que proporcionem redução dos custos com energia para os
consumidores.

Independente do uso final, todas as variáveis utilizadas nos cálculos foram destacadas,
justificando o valor utilizado e fazendo referência aos documentos comprobatórios dos anexos
A e B (quando houver).

9.1. Iluminação
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i.

Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas de iluminação artificial cobertas por este item referemse a:
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a.

Substituição de equipamentos: lâmpadas, reatores e luminárias.

ii.

Reatores

A maior parte dos reatores utilizados na instalação são eletrônicos (nos casos de lâmpadas vapor de
mercúrio, sódio e metálico são eletromagnéticos) e suas respectivas perdas estão evidenciadas no
edital CPP Cemig.

iii.

Projeto

Observações:
Como a planilha é extensa optou-se por colocar extratos das propostas acima, porém os sistemas
completos encontram-se na planilha disponibilizada.
O projeto com todas as especificações, agrupamento de lâmpadas em sistemas que tenham o mesmo
regime de funcionamento e sejam trocadas por um determinado tipo de lâmpada, tipo de lâmpada,
quantidade total de luminárias por sistema, potência nominal das lâmpadas e quantidade por
sistema, potência média consumida pelos reatores (todos eletrônicos) por sistema e quantidade,
potência total instalada, dados de funcionamento médio, dados de funcionamento médio no
horário de ponta, energia consumida (MWh/ano), demanda média na ponta (kW), redução de
demanda na ponta (RDP), RDP em termos percentuais, energia economizada (EE), e EE em
termos percentuais estão claramente evidenciados na planilha CPP Cemig utilizada e em planilha de
levantamento de dados feita para o projeto e sendo encontrada no sistema.
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ILUMINAÇÃO - SISTEMA PROPOSTO
TOTAL
9

Tipo de equipamento / tecnologia
Quantidade de luminárias

455
Potência
Quantidade
Potência
Quantidade

10 Lâmpadas
11 Reatores

12 Potência instalada
Tempo de utilização do sistema, em um dia
13 Dias de utilização do sistema, em um ano
Funcionamento
Horas de utilização em horário de ponta, em um dia
Dias úteis de utilização em horário de ponta, em um mês
14 Meses de utilização em horário de ponta, em um ano
Potência média na ponta
Fator de coincidência na ponta
15 Energia consumida
16 Demanda média na ponta

W
W
kW
h/dia
dia/ano
h/ano
h/dia
dia/mês
mês/ano
kW
MWh/ano
kW

plp i
qlp i
prp i
qrp i
Pp i

hp i
nupp i
ndp i
nmp i
dp i
FCPp i
Ep i
Dp i

688
152
30,27

1,97
19,28
1,97

ilumin 1
LED Bulbo 14w
9
14,00
9
0,00
0
0,13
7,00
220,00
1.540,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,00

ilumin 2
LED Bulbo 14w
4
14,00
4
0,00
0
0,06
2,00
220,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00

ILUMINAÇÃO - RESULTADOS ESPERADOS
TOTAL
17 Redução de demanda na ponta
18
Custo evitado de demanda (CED) =
19 Energia economizada
20
Custo da energia evitada (CEE) =
Benefício anualizado iluminação

iv.

kW
RDP i
1.126,36
% RDP i %
MWh/ano
EE i
277,31
%
EE i %
B ILUM
R$

3,39
63,20%
32,48
62,75%
12.825,16

ilumin 1
0,00
0,00%
1,19
86,00%
330,54

ilumin 2
0,00
0,00%
0,15
86,00%
41,97

Equações

Cálculo da vida útil de lâmpadas:
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LÂMPADA
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED TUBE 2X18W
LED TUBE 2X18W
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED TUBE 2X18W
LED TUBE 2X18W
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED TUBE 2X18W
LED TUBE 2X18W
LED Refletor 200w
LED Refletor 100w
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED TUBE 2X18W
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED TUBE 1X18W
LED TUBE 2X18W
LED TUBE 2X18W
LED TUBE 2X18W
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED Refletor 100w
LED Bulbo 14w
Led AP 27W
LED Bulbo 14w
Led AP 27W
Led AP 27W
LED Tube 1x18W
LED Tube 1x18W
LED Tube 2x18W
LED Tube 3x18W
LED Tube 3x18W
LED Tube 4x18W
LED Refletor 200w
LED Refletor 200w
LED Bulbo 14w
LED Tube 1x18W
LED Bulbo 8,5W
LED Bulbo 8,5W
LED Refletor 200w
LED Bulbo 14w
LED AP 27W
LED Refletor 200w
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Tube 2x18W
LED Tube 2x18W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Tube 1x18W
LED Tube 1x18W
LED Tube 1x18W
LED Tube 1x18W

HORAS CATÁLO

HORAS FUNCIONAMEN

25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000

1540
440
1100
880
1320
1980
1320
1540
1100
2190
1100
440
440
880
1100
330
660
180
900
300
80
240
240
440
1980
1100
440
660
880
440
1980
528
528
1848
1848
528
1848
528
1848
1848
1320
1848
1320
985,5
1095
365
365
730
365
184,8
132
264
3650
730
2920
2555
1825
730
1825
2555
2920
1848
1584
1320
528
1056
1584
2376
528
1584
528
792
1056
1584

VIDA ÚTIL CONSIDERAD
16,23376623
56,81818182
22,72727273
28,40909091
18,93939394
12,62626263
18,93939394
16,23376623
22,72727273
11,41552511
22,72727273
56,81818182
56,81818182
28,40909091
22,72727273
75,75757576
37,87878788
138,8888889
27,77777778
83,33333333
312,5
104,1666667
104,1666667
56,81818182
12,62626263
22,72727273
56,81818182
37,87878788
28,40909091
56,81818182
12,62626263
47,34848485
47,34848485
13,52813853
13,52813853
47,34848485
13,52813853
47,34848485
13,52813853
13,52813853
18,93939394
13,52813853
18,93939394
25,36783359
22,83105023
68,49315068
68,49315068
34,24657534
68,49315068
135,2813853
189,3939394
94,6969697
6,849315068
34,24657534
8,561643836
9,784735812
13,69863014
34,24657534
13,69863014
9,784735812
8,561643836
13,52813853
15,78282828
18,93939394
47,34848485
23,67424242
15,78282828
10,52188552
47,34848485
15,78282828
47,34848485
31,56565657
23,67424242
15,78282828

QUANTIDA
9
4
19
5
6
14
18
16
6
20
46
6
4
4
16
40
22
48
2
2
6
10
6
3
1
3
14
10
24
2
7
1
1
4
10
2
3
3
1
4
15
6
20
15
2
2
4
16
2
16
2
6
1
3
2
2
1
1
1
3
3
8
6
12
2
11
10
2
16
10
30
12
4
20
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Eficiência luminosa:

Tipo

Eficiência
luminosa (lm/W)

Luminária Luna 50W

60,00

Luminária Luna 100W

85,00

Luminária Luna 200W

85,00

Luminária Antera SE Sobrepor 17W

110,00

Luminária Antera SE Sobrepor 34W

110,00

Luminária Lótus SE Sobrepor 11W

90,91

Bulbo Led G5 8,5W

100,00

Bulbo Led G5 6W

93,33

Bulbo Led 14W

114,29

Tubo Led G3 9W

100,00

Tubo Led G3 18W

102,78

Lâmpada HP 17W

118,24

Lâmpada HP 27W

100,00

Lâmpada HP 37W

100,00

Lâmpada HP 42W

109,52

AR 70 4,8W

62,50

Todas as lâmpadas LED possuem fator de potência (FP) ≥ 0,92 no caso de lâmpadas tubulares
LED e fator de potência (FP) ≥ 0,80 para as demais lâmpadas utilizadas no projeto (quando possível
tecnicamente pelo tipo de lâmpada), distorção harmônica total (THD) ≤ 10% para 127 V. As
informações constam em catálogos específicos e comprovações de qualidade pela tabela do
Inmetro ou Procel mais recente.
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Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

Onde:


FCP - fator de coincidência na ponta.




nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).
nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).



nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).



792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Como há um número grande de FCP´s utilizados devido ao número de sistemas os cálculos estão
evidenciados na planilha CPP Cemig.

Energia economizada:

Onde:



EE - energia economizada (MWh/ano).
qai - número de lâmpadas no sistema i atual.




pai-potênciadalâmpadaereatorno sistema iatual (W).
hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).




qpi - número de lâmpadas no sistema i proposto.
ppi - potência da lâmpada e reator no sistema i proposto (W).



hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Obs.: Todos os cálculos da EE estão apresentados na planilha disponibilizada pela Cemig.
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Redução de demanda na ponta:

Onde:



RDP - redução de demanda na ponta (kW).
FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.



FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto.

Obs: Todos os cálculos da RDP estão apresentados na planilha disponibilizada pela Cemig.

10.

Cálculo da relação custo-benefício

a. Cálculo dos custos
Os custos deverão ser avaliados sobre a ótica do Programa de Eficiência Energética, onde os benefícios
são comparados aos custos aportados efetivamente pelo Programa de Eficiência Energética.

ILUMINAÇÃO
CUSTOS DIRETOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Materiais e equipamentos
Vida útil (anos) Quantidade Preço unitário
LED Bulbo 14w
16,23
9 R$
18,10
LED Bulbo 14w
56,82
4 R$
18,10
LED Bulbo 14w
22,73
19 R$
18,10
LED Bulbo 14w
28,41
5 R$
18,10
LED Bulbo 14w
18,94
6 R$
18,10
LED Bulbo 14w
12,63
14 R$
18,10
LED TUBE 2X18W
18,94
18 R$
37,70
LED TUBE 2X18W
16,23
16 R$
37,70
LED Bulbo 14w
22,73
6 R$
18,10
LED Bulbo 14w
11,42
20 R$
18,10
LED TUBE 2X18W
22,73
46 R$
37,70
LED TUBE 2X18W
56,82
6 R$
37,70
LED Bulbo 14w
56,82
4 R$
18,10
LED Bulbo 14w
28,41
4 R$
18,10
LED Bulbo 14w
22,73
16 R$
18,10
LED TUBE 2X18W
75,76
40 R$
37,70
LED TUBE 2X18W
37,88
22 R$
37,70
LED Refletor 200w
138,89
48 R$
474,20
LED Refletor 100w
27,78
2 R$ 200,10
LED Bulbo 14w
83,33
2 R$
18,10
LED Bulbo 14w
312,50
6 R$
18,10
LED TUBE 2X18W
104,17
10 R$
37,70

PEE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

162,86
72,38
343,81
90,48
108,57
253,33
678,55
603,15
108,57
361,90
1.734,06
226,18
72,38
72,38
289,52
1.507,88
829,33
22.761,55
400,20
36,19
108,57
376,97

ORIGEM DOS RECURSOS
Terceiros
Consumidor
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Total
162,86
72,38
343,81
90,48
108,57
253,33
678,55
603,15
108,57
361,90
1.734,06
226,18
72,38
72,38
289,52
1.507,88
829,33
22.761,55
400,20
36,19
108,57
376,97
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23
24
25
26
27
28
29

LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED TUBE 1X18W
LED TUBE 2X18W
LED TUBE 2X18W
LED TUBE 2X18W

104,17
56,82
12,63
22,73
56,82
37,88
28,41

6
3
1
3
14
10
24

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

18,10
18,10
18,10
37,70
37,70
37,70
37,70

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

108,57
54,29
18,10
113,09
527,76
376,97
904,73

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

108,57
54,29
18,10
113,09
527,76
376,97
904,73
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

LED Bulbo 14w
LED Bulbo 14w
LED Refletor 100w
LED Bulbo 14w
Led AP 27W
LED Bulbo 14w
Led AP 27W
Led AP 27W
LED Tube 1x18W
LED Tube 1x18W
LED Tube 2x18W
LED Tube 3x18W
LED Tube 3x18W
LED Tube 4x18W
LED Refletor 200w
LED Refletor 200w
LED Bulbo 14w
LED Tube 1x18W
LED Bulbo 8,5W
LED Bulbo 8,5W
LED Refletor 200w
LED Bulbo 14w
LED AP 27W
LED Refletor 200w
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Tube 2x18W
LED Tube 2x18W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Bulbo 14W
LED Tube 1x18W
LED Tube 1x18W
LED Tube 1x18W
LED Tube 1x18W
Acessórios
Materiais e equipamentos

56,82
12,63
47,35
47,35
13,53
13,53
47,35
13,53
47,35
13,53
13,53
18,94
13,53
18,94
25,37
22,83
68,49
68,49
34,25
68,49
135,28
189,39
94,70
6,85
34,25
8,56
9,78
13,70
34,25
13,70
9,78
8,56
13,53
15,78
18,94
47,35
23,67
15,78
10,52
47,35
15,78
47,35
31,57
23,67
15,78
20,00

2
7
1
1
4
10
2
3
3
1
4
15
6
20
15
2
2
4
16
2
16
2
6
1
3
2
2
1
1
1
3
3
8
6
12
2
11
10
2
16
10
30
12
4
20

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

18,10
18,10
200,10
18,10
43,91
18,10
43,91
43,91
37,70
37,70
37,70
37,70
37,70
37,70
474,20
474,20
18,10
37,70
20,44
20,44
474,20
18,10
43,91
474,20
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
37,70
37,70
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
37,70
37,70
37,70
37,70

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

36,19
126,67
200,10
18,10
175,64
180,95
87,82
131,73
113,09
37,70
150,79
565,46
226,18
753,94
7.112,99
948,40
36,19
150,79
327,01
40,88
7.587,18
36,19
263,46
474,20
54,29
36,19
36,19
18,10
18,10
18,10
54,29
54,29
144,76
226,18
452,36
36,19
199,05
180,95
36,19
289,52
180,95
1.130,91
452,36
150,79
753,94
57.607,59 R$

-

R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

36,19
126,67
200,10
18,10
175,64
180,95
87,82
131,73
113,09
37,70
150,79
565,46
226,18
753,94
7.112,99
948,40
36,19
150,79
327,01
40,88
7.587,18
36,19
263,46
474,20
54,29
36,19
36,19
18,10
18,10
18,10
54,29
54,29
144,76
226,18
452,36
36,19
199,05
180,95
36,19
289,52
180,95
1.130,91
452,36
150,79
753,94
57.607,59

SERVIÇOS DE TERCEIROS
CUSTOS INDIRETOS
Serviços de Terceiros
1 Diagnóstico Energético
2 Gerenciamento do Projeto
3 Relatório Final

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE
Mão de obra própria
Mão de obra de terceiros
1 Diagnóstico Energético - Rateio
2 Gerenciamento do Projeto - Rateio
3 Relatório Final - Rateio
4
Substituição sistemas de iluminação
Mão de obra de terceiros
Transporte

Preço
R$
7.900,00 R$
R$
1.500,00 R$
R$
1.000,00 R$

PEE
7.900,00
1.500,00
1.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS
Terceiros
Consumidor
R$
R$
R$

Total
7.900,00
1.500,00
1.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS
R$
Quantidade Preço unitário
R$
R$
R$
688 R$
12,00 R$
R$
R$
Sub total - Mão de obra e transporte R$
Sub total - Custos diretos R$

16.657,68
PEE
7.900,00
1.500,00
1.000,00
8.256,00
18.656,00
3.124,80
38.438,48
96.046,08

R$
Terceiros
R$
R$
R$
-

Consumidor
R$
R$
R$
-

R$

-

R$

-

R$
R$

-

R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

16.657,68
Total
7.900,00
1.500,00
1.000,00
8.256,00
18.656,00
3.124,80
38.438,48
96.046,08
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MARKETING
CUSTOS INDIRETOS
Marketing
1
2
3
4
5

Quantidade Preço unitário
1 R$ 1.070,00 R$
150 R$
0,19 R$
R$
R$
1 R$
550,00 R$
R$

Placa de Obra
Adesivos em vinil (interruptor, monitor, ar condiconado)
Adesivos em vinil - Equipamentos maior porte
Placa de aço inox - Equipamentos maior porte
Placa de inauguração
Marketing

ORIGEM DOS RECURSOS
PEE
Terceiros
Consumidor
1.070,00
28,50
550,00
1.648,50 R$
R$
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Total
1.070,00
28,50
550,00
1.648,50

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
CUSTOS INDIRETOS
Treinamento e capacitação
1 Elaboração material 4h + Treinamento 8h
Treinamento e capacitação

1
2
3
4

Quantidade Preço unitário
12 R$
220,00 R$
R$

Descarte de materiais
Descarte lâmpadas fluorescentes compactas
Descarte lâmpadas fluorescentes tubulares
Descarte de outras lâmpadas
Transporte
Descarte de materiais
Medição e verificação

Quantidade
257
346
85
1

Preço unitário
R$
1,30
R$
1,50
R$
1,30
R$ 1.575,00

ORIGEM DOS RECURSOS
PEE
Terceiros
Consumidor
Total
2.640,00
R$
2.640,00
2.640,00 R$
R$
R$
2.640,00

PEE
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Terceiros

334,10
519,00
110,50
1.575,00
2.538,60 R$
3.775,00 R$

-

Consumidor

R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Total
334,10
519,00
110,50
1.575,00
2.538,60
3.775,00

M&V: Linha de Base

M&V: Determinação da Economia
Sistema
Quantidade

LED BULBO
224

NBR 5426

LED BULBO
18

13

LED AP 27W LED AP 4x27W Refletor LED 100W Led Tube 2x18w Refletor LED 200W Led Tube 1x18w Led Tube 3x18w Led Tube 4x18w
11
4
3
294
82
11
21
20

3

2

2

2

20

5

2

3

3

z

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

Confiabilidade

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

e (meta de precisão)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

cv estimado

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

n0

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

n

67

15

10

4

3

72

44

10

17

Amostra inicial

67

15

10

4

3

72

44

10

17

17

17

Preço unitário

R$

5,00

R$

5,00

R$

5,00

R$

5,00

R$

5,00

R$

5,00

R$

5,00

R$

5,00

R$

5,00

R$

5,00

Preço total

R$

335,00

R$

75,00

R$

50,00

R$

20,00

R$

15,00

R$

360,00

R$

220,00

R$

50,00

R$

85,00

R$

85,00

PREÇO TOTAL GERAL

R$

1.295,00

MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO
ILUMINAÇÃO
PERÍODO DE LINHA DE BASE
Medição e verificação

Preço Total
1 Plano de M&V
R$
500,00 R$
2 Medições de linha de base
R$ 1.480,00 R$
Medição e verificação iluminação - Período de linha de base
R$
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA
Medição e verificação
Preço Total
1 Relatório de M&V
R$
500,00 R$
2 Medições de determinação a economia
R$ 1.295,00 R$
Medição e verificação iluminação - Período de determinação da economia R$

PEE
500,00
1.480,00
1.980,00
PEE
500,00
1.295,00
1.795,00

ORIGEM DOS RECURSOS
Terceiros
Consumidor

R$

R$
R$
R$

Total
500,00
1.480,00
1.980,00

R$

R$
R$
R$

Total
500,00
1.295,00
1.795,00

R$
ORIGEM DOS RECURSOS
Terceiros
Consumidor

-

R$

-
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Medição e verificação iluminação

Outros custos indiretos

R$

3.775,00

R$
Sub total - Custos indiretos R$
Custos iluminação R$

R$

R$
10.602,10 R$
106.648,18 R$

-

R$

-

-

R$
R$
R$

R$

-

R$
R$
R$

3.775,00

10.602,10
106.648,18
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O cálculo dos custos anualizados segue a metodologia descrita no módulo 7 do PROPEE, conforme
é demonstrado a seguir.

Onde:


CAT - custo anualizado total (R$/ano).



CAn - custo anualizado de cada equipamento incluindo custos relacionados (R$/ano).

Onde:


CAn - custo anualizado de cada equipamento incluindo custos relacionados (R$/ano).




CEn - custo de cada equipamento (R$).
CT - custo total do projeto (R$).




CET - custo total em equipamentos (R$).
FRCu - fator de recuperação do capital para u anos (1/ano).



u - vida útil dos equipamentos (ano).

Onde:


CET - custo total em equipamentos (R$).



CEn - custo de cada equipamento (R$).
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Onde:



FRCu - fator de recuperação do capital para u anos (1/ano).
i - taxa de desconto considerada (1/ano).



u - vida útil dos equipamentos (ano).

b.

Cálculo dos benefícios

Os benefícios deverão ser avaliados sobre a ótica do sistema elétrico (sociedade), valorando as
economias de energia e redução de demanda pela tarifa do sistema de bandeiras tarifárias de
energia.

Onde:


BAT - benefício anualizado (R$/ano).




EE - energia anual economizada (MWh/ano).
CEE - custo unitário da energia economizada (R$/MWh).



RDP - redução de demanda em horário de ponta (kW).



CED - custo unitário evitado de demanda (R$/kW ano).

Os valores dos custos unitários evitados foram calculados conforme metodologia definida no módulo 7
do PROPEE. Foram utilizados os valores de tarifa vigentes na data de elaboração deste projeto,
conforme:



CEE = 277,31 R$/MWh.




Subgrupo tarifário B3 (Baixa Tensão).
Resolução Homologatória Aneel n° 2.396, de 22 de maio de 2018.



Fator de carga 70%.



Fator k = 0,15.

CED = 1.126,36 R$/kW ano.
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c.

Relação custo-benefício

Segue os cálculos realizados conforme planilha Cemig.

Uso final
Iluminação
Condicionamento ambiental
Sistemas motrizes
Sistemas de refrigeração
Aquecimento solar de água
Equipamentos hospitalares
Fotovoltaico
Outros
Total

CÁLCULO DA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO
EE
RDP
BAT
CAT PEE
Custo
Energia
Redução de
Benefício
anualizado
economizada
demanda na ponta
anualizado
PEE
MWh/ano
kW
total
32,48
3,39 R$
9.423,46 R$
12.825,16
0,00
0,00 R$
R$
0,00
0,00 R$
R$
0,00
0,00 R$
R$
0,00
0,00 R$
R$
0,00
0,00 R$
R$
0,00
0,00 R$
R$
0,00
0,00 R$
R$
32,48
3,39 R$
9.423,46 R$
12.825,16

RCBPEE
Por uso
final
PEE
0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,73

RCBPEE

0,73

chamada pública

O cálculo da relação custo-benefício segue a metodologia descrita no módulo 7 do PROPEE,
conforme:

Onde:


RCB - relação custo-benefício.



CAT - custo anualizado total (R$/ano).



BAT - benefício anualizado (R$/ano).

11.

Prazos e custos
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Apresenta-se abaixo os cronogramas físico e financeiro, destacando os desembolsos e as ações a
serem implementadas, e a tabela custo por categoria contábil e origem dos recursos.
O cronograma financeiro está preenchido para os custos totais do projeto e para aqueles relativos
ao PEE.
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11.1.

Cronograma físico
ATIVIDADES

Mês 1

Diagnóstico energético
1
Estratégia de M&V

Mês 2

Mês 3

Mês 4

x

x

x

CRONOGRAMA FÍSICO
Mês 6
Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Medição do período de linha de base
Plano de M&V

x

x

x

x

5 Descarte dos materiais e equipamentos substituídos

x

x

x

6 Ações de marketing

x

7 Ações de treinamento e capacitação

x

Medição do período de determinação da economia
8
Relatório de M&V
Avaliação dos resultados do projeto
9
Relatório final

2
3
4
5
6
7
8
9

x

x
x

Cronograma financeiro

ORIGEM
RECURSOS
PEE
Contrapartida
PEE
Aquisição de materiais e equipamentos
Contrapartida
PEE
Medição do período de linha de base
Plano de M&V
Contrapartida
PEE
Execução das ações de eficiência energética
Contrapartida
PEE
Descarte dos materiais e equipamentos
Contrapartida
substituídos
PEE
Ações de marketing
Contrapartida
PEE
Ações de treinamento e capacitação
Contrapartida
Medição do período de determinação da economia PEE
Relatório de M&V
Contrapartida
PEE
Avaliação dos resultados do projeto
Contrapartida
PEE
Total mensal de custos do projeto
Contrapartida
PEE
Contrapartida
Total acumulado de custos do projeto
Projeto
ATIVIDADES

Diagnóstico energético
1
Estratégia de M&V

Mês 12

x

4 Execução das ações de eficiência energética

11.2.

Mês 11

x

2 Aquisição de materiais e equipamentos
3

Mês 5

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

CRONOGRAMA FINANCEIRO
Mês 6
Mês 7
Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

7.900,00
0,00

0,00

57.607,59
0,00

1.980,00
2.752,00

2.752,00

2.752,00

0,00

0,00

2.538,60
1.648,50
2.640,00
0,00

1.795,00

1.773,54

1.773,54

1.773,54

1.773,54

1.773,54

1.773,54

1.773,54

1.773,54

1.773,54

1.773,54

1.773,54

9.673,54

1.773,54

1.773,54

59.381,13

1.773,54

3.753,54

4.525,54

4.525,54

7.064,14

6.062,04

3.568,54

2.773,54
2.773,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.673,54

11.447,08

13.220,62

72.601,76

74.375,30

78.128,84

82.654,38

87.179,92

94.244,06

100.306,10

103.874,64

106.648,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.673,54

11.447,08

13.220,62

72.601,76

74.375,30

78.128,84

82.654,38

87.179,92

94.244,06

100.306,10

103.874,64

106.648,18

Total de custos
do projeto
7.900,00
0,00
57.607,59
0,00
1.980,00
0,00
8.256,00
0,00
2.538,60
0,00
1.648,50
0,00
2.640,00
0,00
1.795,00
0,00
22.282,48
0,00
106.648,18
0,00
106.648,18
0,00
0,00
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11.3.

Custos por categoria contábil e origens dos recursos
CUSTOS TOTAIS
TIPO DE CUSTOS

R$

Materiais e equipamentos
Mão de obra própria - CEMIG
Mão de obra de terceiros
Transporte - CEMIG
Custos diretos

Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto

Marketing
Treinamento e capacitação
Descarte de materiais
Medição e verificação
Outros custos indiretos
Custos indiretos
Custo total do projeto - Ex ante

Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto

%

Recursos do
PEE

CUSTOS DIRETOS - EX ANTE
R$
57.607,59
54,02% R$
R$
16.657,68
15,62% R$
R$
18.656,00
17,49% R$
R$
3.124,80
2,93% R$
R$
96.046,08
90,06% R$
CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
R$
1.648,50
1,55% R$
R$
2.640,00
2,48% R$
R$
2.538,60
2,38% R$
R$
3.775,00
3,54% R$
R$
0,00% R$
R$
10.602,10
9,94% R$
R$
106.648,18 100,00% R$

ORIGEM DOS RECURSOS
Recursos de
Recursos do
terceiros
consumidor

57.607,59
16.657,68
18.656,00
3.124,80
96.046,08

R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$

-

1.648,50
2.640,00
2.538,60
3.775,00
10.602,10
106.648,18

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

VALORES LIMITE PARA OS RECURSOS DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Mão de obra de terceiros / Custo total com recursos do PEE
Medição e verificação / Custo total com recursos do PEE
Marketing/ Custo total com recursos do PEE
Treinamento e capacitação / Custo total com recursos do PEE
Diagnóstico Energético / Custo total com recursos do PEE
Gerenciamento do Projeto / Custo total com recursos do PEE
Relatório Final / Custo total com recursos do PEE

LIMITADOR %
30%
5%
2%
2,5%
7,5%
2,5%
2%

VALOR %
17,49%
3,54%
1,55%
2,48%
7,41%
1,41%
0,94%

A “memória de cálculo” da composição dos custos totais da tabela de custos por categoria contábil e
origens dos recursos, a partir dos custos unitários de materiais e equipamentos envolvidos e de
mão de obra (própria e de terceiros) está apresentada na planilha CPP Cemig.

12.

Acompanhamento

Para a execução do projeto foram definidos os marcos de acompanhamento a serem realizados
pela distribuidora de energia elétrica.
Marco 1 – Conferência de Documentação e serviços pertinentes ao diagnóstico energético e ateste de
NF referente aos serviços.
Marco 2 - Conferência de Documentação e serviços pertinentes à M&V período de linha de base e
ateste de NF referente aos serviços.
Marco 3 - Conferência de Documentação e entregas pertinentes à aquisição de materiais e
equipamentos e ateste de NF referente aos serviços.
Marco 4 - Conferência de Documentação pertinente à contratação dos serviços de execução das ações
de EE, ateste de NF referente aos serviços e visitas técnicas nas instalações para acompanhamento
das obras.

55/61

Marco 5 - Conferência de Documentação pertinente à contratação do descarte de materiais, conferência do
serviço prestado e ateste de NF referente aos serviços.
Marco 6 - Conferência de Documentação pertinente à contratação dos treinamentos e
capacitações, participação em alguns destes e ateste de NF referente aos serviços.
Marco 7 - Conferência de Documentação e serviços pertinentes à M&V período de determinação da
economia e ateste de NF referente aos serviços.
Marco 8 – Conferência de documentação e serviços pertinentes ao Marketing e ateste de NF referente aos
serviços.
Marco 9 – Elaboração do relatório final com os resultados do projeto.

13.

Itens de controle

 Termo de entrega de Diagnóstico Energético
 Termo de encerramento de execução das ações de EE
 Termo de descarte de materiais
 Plano de M&V
 Relatório de M&V
 Relatório de Treinamento e capacitação
 Relatório de Marketing
 Relatório Final

14.

Descarte de Materiais

O descarte das lâmpadas será realizado da seguinte forma: a partir das premissas referentes à Política
Nacional de Resíduos Sólidos (lei 12.305/2010) e regulamentação pelo Decreto 7404/2010) e o
correto descarte de lâmpadas será contratada empresa especializada que possa coletar,
descontaminar e reciclar os componentes das lâmpadas a serem descartadas. A coleta será feita dentro
da própria unidade consumidora através de um equipamento testado para atender as normas da
ABNT –NBR 10004 e o OSHA método NIOSH 6099. O equipamento é um tambor metálico de
200 litros com capacidade para compactar aproximadamente 850 lâmpadas, possuindo triplo
sistema de filtragem para: um para pó fosfórico, um para partículas de vidro, um para retenção dos
gases tóxicos. Sendo assim, o transporte e o manuseio, que poderiam trazer riscos ao meio ambiente
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são eliminados. As lâmpadas serão descartadas de uma única vez, após a execução dos serviços de
instalação das lâmpadas proposta no projeto. Após o descarte correto das lâmpadas será emitido
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certificado de descarte com a quantidade de lâmpadas descartadas, conforme estabelecido nas
normas do Programa de Eficiência Energética – ANEEL.

15. Proposta de ações de marketing
Nesta proposta de projeto serão realizadas ações de marketing por parte do consumidor.

As ações de marketing consistem na divulgação das ações executadas nas propostas de projeto de
eficiência energética, buscando disseminar o conhecimento e as práticas voltadas à eficiência
energética, promovendo a mudança de comportamento do consumidor.
Por parte do consumidor as ações de marketing que envolverão custos são:

a) Elaborar, confeccionar e instalar, em área de grande circulação no(s) local(is) onde será
executado o projeto, placa(s) informativa(s) de obra com as principais informações do
projeto, como o objetivo, valor investido no projeto, previsão de energia economizada e
redução de demanda na ponta, relação custo-benefício e prazo de execução, que deverão
permanecer afixadas durante toda a execução do projeto. A placa terá, no mínimo, 03 (três) metros
de largura e 01 (um) metro e 50 (cinquenta) centímetros de altura;
b) Confeccionar adesivos em vinil que serão utilizados em interruptores, próximo aos
equipamentos de iluminação, ar condicionado, dentre outros, e também em monitores,
conscientizando sobre o uso racional de energia elétrica. Estes adesivos serão utilizados nas
edificações beneficiadas pelo projeto, podendo também ser distribuídos entre as pessoas
beneficiadas diretamente ou indiretamente pelas ações de eficiência executadas. Serão
confeccionadosno mínimo um adesivo para cada interruptorda edificação eficientizada;
c) Confeccionar adesivos em vinil e/ou placas em chapa de aço inox para identificação dos
equipamentos, de maior porte, eficientizados;
d) Elaborar, confeccionar e instalar em área de grande circulação placa de inauguração do projeto
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informando os usos finais eficientizados, a energia economizada e a demanda reduzida na
ponta. A placa será afixada após a conclusão do projeto devendo ser construída chapa de aço inox
escovado nas dimensões de 50x70cm. Ficará a critério da CEMIG D a
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realização de solenidade simples de inauguração da obra, na qual deverão estar presentes
representantes da Cemig e do Consumidor em data e horário acordados entre as partes.
Toda e qualquer ação de marketing e divulgação deste projeto seguirá as regras estabelecidas
pelos “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE”, observando
especialmente o uso das logomarcas do “Programa de Eficiência Energética - PEE” e da “Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”, bem como o manual de uso da marca da Cemig e Estado
de MG.
Tanto o proponente quanto o consumidor ficam cientes que toda e qualquer divulgação deve ser
previamente aprovada pela Cemig, devendo obrigatoriamente fazer menção ao “Programa de
Eficiência Energética - PEE”, executado pela Cemig e regulado pela ANEEL.
Além disso, ações nas redes sociais da instituição, ao longo da execução do projeto, serão realizadas
disseminando as ações de eficiência energética destacando a o PEE, ANEEL, Cemig, Estado de
MG, em conjunto com o proponente do projeto.

16.

Treinamento e capacitação

Conforme PROPEE – Módulo 4 – Seção 4.3 foram estabelecidas as ações a serem realizadas no projeto
no que tange a treinamento e capacitação, estimulando e consolidar as ações de eficiência energética a
serem realizadas nas unidades consumidoras, difundindo os conceitos do uso consciente da energia.
Haverá o treinamento e capacitação de toda a equipe de colaboradores das unidades
contempladas, dentre outros envolvidos para que as ações sejam difundidas da melhor forma
possível e garanta a permanência dos conceitos em relação à energia.
Conteúdo programático:

O conteúdo programático será o seguinte:

1. O que é energia, de onde vem a energia, quais as formas de utilização de energia no Brasil,
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quais as fontes de energia no Brasil, como se produz a energia elétrica;
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2. O que é eficiência energética e por que a instituição está investindo nesta área;
3. Quais são os objetivos do Programa de Eficiência Energética, executado pela Cemig e regulado
pela ANEEL e como os recursos do Programa contribuirão para a redução de custos da instituição;
4. Quais as formas do consumo de energia elétrica na instituição;
5. Quais os objetivos do projeto de eficiência energética a ser executado na instituição e
demonstração prévia dos benefícios e resultados a serem atingidos pelas ações de eficiência
energética. Destaque para o uso racional daenergia e das vantagens das substituições;
6. Dicas de economia de energia no ambiente de trabalho e na residência dos colaboradores;
7. Como eu posso ajudar a economizar energia elétrica em minha instituição e como manter as
ações de eficiência energética por mais tempo conservadas?;
8. Como operar e realizar a manutenção eficiente dos novos equipamentos instalados da melhor
forma?
Após as capacitações serão aplicadas as avaliações do aprendizado (teste) e do treinamento
(questionário) para os colaboradores.
Currículo mínimo do instrutor: Engenheiro de energia ou eletricista, com especialização em
eficiência energética ou especialização na área de energia ou especialista na área da ação de eficiência
energética.
Público-alvo: Toda equipe de colaboradores das unidades consumidoras envolvidas
Carga-horária: serão ministrados 8 treinamentos de 1 hora cada para o proponente, totalizando
8 horas de treinamento + 4 horas de elaboração de material = 12 horas.
Local: Os treinamentos serão realizados nas próprias dependências da instituição para
demonstrar as ações de eficiência energética e os impactos positivos que as mesmas trouxeram
à instituição.
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Cronograma: Todas as ações serão desenvolvidas após a execução das ações de eficiência energética,
conforme cronograma apresentado a seguir:
1º dia: 8 treinamentos de 1h cada no turno matutino/vespertino;

Obs.: Todo material didático e de divulgação do treinamento será destacada a logomarca do PEE, bem
como da CEMIG.

Atividade: Treinamento e Capacitação
Profissional: Engenheiro de energia ou eletricista, com especialização em eficiência energética
ou especialização na área de energia ou especialista na área da ação de eficiência energética.
Quantidade: 1 (un)

Valor da hora de trabalho (tudo incluso): R$220,00

Nº total de horas da atividade: 12 horas por unidade (8 de treinamento + 4 de elaboração de material).
Custo total: R$2.640,00

Construtora Morais & Lage Ltda - CML
Energy Matheus Henrique de
Morais Lage Responsável Técnico
CREA-MG: 154.604
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Anexo A.

Caracterização dos equipamentos existentes

Abaixo encontram-se todas as informações para comprovação das características técnicas do sistema
existente (fotos, dados de placa, catálogos, etc.). Caso não esteja inserido neste Anexo, todos os
documentos estarão no sistema, com as devidas comprovações. Insere-se aqui também, caso exista,
documentos ou medições que comprovem o tempo de utilização de cada tipo de equipamento que
será substituído.
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Anexo B.

Caracterização dos equipamentos propostos

Encontra-se abaixo todas as informações para comprovação das características técnicas do sistema
proposto, como catálogos, destacando as informações que comprovem a vida útil de cada tipo de
equipamento que será instalado (quando este não for definido pelo PROPEE ou pelo edital da CPP).
Caso não esteja inserido neste Anexo, todos os documentos estarão no sistema, com as devidas
comprovações.
LED BULBO A60 8,5W

TABELA SELO PROCEL
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LED BULBO A60 14W

TABELA INMETRO
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LED HIGH POWER 27W

TABELA INMETRO
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TUBO LED 18W

TABELA SELO PROCEL
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TABELA FORNECEDOR
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TABELA FORNECEDOR
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Anexo IX

DOCUMENTO PARA CADASTRAMENTO / HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA
I – Registro Comercial, no caso de empresa individual.
II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
IV - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
REGULARIDADE FISCAL:
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoal Físicas (CPF) ou no
Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou
municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
a) Para fins de comprovação da regularidade para com a
Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão de Quitação
de Tributos e Contribuições Federais Administrados pela Secretaria
da Receita Federal.
a-1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal a Certidão quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional;
b) Para fins de comprovação da regularidade para com as
Fazendas Estadual e Municipal deverão ser apresentadas
certidões emitidas pelas Secretarias competentes do Estado e
Município, respectivamente.
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
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V – Certidão negativa de débitos trabalhista “CNDT”.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente da
Empresa e do Engenheiro;
II - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso;
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
I - balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física;
III – Capacidade financeira da empresa será avaliada mediante os
seguintes indicadores cujos cálculos deverão ser assinados por contabilista
habilitado e juntado ao Balanço Patrimonial já exigível:
Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG) expressado da forma
seguinte:
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
LG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Para a capacidade econômica- financeira exigida, os participantes
deverão atender obrigatoriamente os seguintes requisitos:
LC..............................................maior que 1
LG............................................. maior que 1
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Declaração de vistoria
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N.º 002/2019

DECLARAÇÃO DE VISTORIA
A Secretaria Municipal de Obras, do Município de Mar de Espanha, declara para
fins do disposto no item 5 – Subitem 5.2.1 – inciso i do Processo de LICITAÇÃO nº
053/2019 – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019, em epígrafe,

que a empresa

_____________________________________________,
por meio do seu representante credenciado Sr(a)._______________, compareceu a
este Município de Mar de Espanha, a fim de inspecionar o local e coletar
informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no valor
da proposta a ser apresentada e no desenvolvimento dos trabalhos a serem
adjudicados a firma vencedora da referida.
Mar de Espanha, ------ de------------ de 2019.
.
___________________________
Representante da Prefeitura
(Carimbo/Assinatura)
DE ACORDO
_______________________________________
Representante da Empresa
CPF n.º .......................................
CI: nº ...........................................
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