
TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO
O eAmazônia - Energia Sustentável e Inovação iniciou um novo projeto intitulado
Estruturação do Núcleo de Excelência em Iluminação Pública da Amazônia (Neipa), que é
executado sob o convênio ECV-PRFP 001/2021 com o Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (Procel), da Eletrobras.

O objetivo do projeto é instituir um núcleo que seja referência na Região como fomentador
para elaboração de novos projetos no ramo de iluminação pública (IP), provendo
instruções técnicas e capacitação de pessoal, através de cursos teóricos e do
desenvolvimento prático de projeto piloto com melhorias no sistema de iluminação pública
do Campus Rio Branco da Universidade Federal do Acre.

Com o intuito de cumprir este objetivo, o eAmazônia, por meio deste, torna público o
processo de aquisição de braços de iluminação pública, que seguirá a Política de Compras
do Ceeac, que prioriza a equidade e transparência. Tal política é complementada pela
Norma 01 - Contratação de Bens Materiais, Obras e Serviços, disponível no site do Ceeac
(https://ceeac.org/transparencia/). Neste processo de compras serão escolhidos os
fornecedores que atendam às especificações exigidas neste documento, e que
apresentem o menor valor final.

Deste modo, o objetivo deste documento é estabelecer os critérios e as exigências
técnicas mínimas a serem atendidas para aquisição de braços para iluminação pública,
visando à aplicação do projeto piloto de iluminação pública no Campus Rio Branco, da
Universidade Federal do Acre.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O eAmazônia é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que possui sua própria política
de compras, na qual é definido que se deve obter no mínimo três cotações junto às
empresas do ramo do objeto pretendido, escolhendo a empresa que apresentar o
orçamento de menor valor. Ademais, deve ser priorizada a aquisição de bens e materiais
de maior eficiência energética, sem restrição da competitividade.

As informações do eAmazônia, necessárias para a elaboração do orçamento, são
apresentadas na Tabela 1, como CNPJ e endereço.

Tabela 1 – Dados do eAmazônia.

Nome: eAmazônia - Energia Sustentável e Inovação

Sigla: eAmazônia CNPJ: 15.691.624/0001-70

Inscrição Municipal: 9036024 IE: Isento - Não Contribuinte

Endereço: Rodovia BR 364, km 04, Campus da UFAC,
Distrito Industrial

Cidade/UF: Rio Branco/AC

CEP: 69.920-900 Telefone: (68) 3226-1241

Ramo de Atividade: Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços Técnicos

Nome do Responsável Técnico: Nadine da Fonseca Araújo dos Santos
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E-mail: compras@eamazonia.org

Projeto: ECV-PRFP-001-2021

Ademais, não é preciso que as propostas incluam todos os tipos de braços apresentados
neste documento, serão aceitas propostas com apenas um tipo. Além disso, o valor da
proposta deve considerar os custos de frete do produto até o edifício do eAmazônia. Isto é,
deve seguir as regras do Termo de Internacional de Comércio (Incoterms),
especificamente, o Incoterms DDP (Delivered Duty Paid), no qual o fornecedor assume
quaisquer responsabilidades e riscos do transporte da origem até o destino final.

As propostas deverão ser enviadas para o e-mail informado na Tabela 1, e devem ter
validade de no mínimo 30 (trinta) dias corridos, informando o valor unitário de cada braço
com seu respectivo tipo, valor total, tributos e frete quando aplicável. Além disso, devem
apresentar os valores unitários e totais em moeda corrente nacional (Real). Também é
necessário que seja incluído na proposta o código do convênio “ECV-PRFP-001-2021”,
podendo constar como observação.

Sobre a forma de pagamento, a política de compras do Ceeac exige que o pagamento
somente pode ser realizado mediante geração de nota fiscal, ademais o montante pode ser
pago por transferência bancária ou boleto bancário. Preferencialmente, o pagamento é
realizado após o recebimento dos braços. Já o recebimento destes pode ocorrer em até 45
dias úteis após a comunicação com as empresas ganhadoras.

Serão recebidas propostas até o dia 22 de abril de 2022, apenas por e-mail, visto que este
processo de compras é restritamente eletrônico. Deve-se enviar, juntamente com o
orçamento o catálogo técnico dos braços ofertados.

3. NORMAS E REFERÊNCIAS
Além das exigências aqui especificadas, os materiais citados neste documento deverão
estar de acordo com as Normas, Portarias e Instruções Técnicas em vigência no País, e na
ausência de legislação nacional, deverão estar de acordo com as melhores práticas
aplicadas no exterior.

4. DEFINIÇÕES E CONVENÇÕES
Para fins desta especificação, serão adotadas as seguintes definições ou convenções,
referidas a braços instalados:

4.1. Ponta: Trecho extremo do braço, cujo eixo é retilíneo, onde a luminária é montada.

4.2. Base de fixação: É a extremidade pela qual o braço é fixado ao poste ou qualquer
outro elemento de fixação.

4.3. Comprimento do braço: É o comprimento da projeção horizontal, do eixo do
braço, a partir do eixo da coluna (braço instalado).

4.4. Comprimento da elevação vertical da luminária: É o comprimento da projeção
vertical, do eixo do braço, ou seja, o quanto a luminária é elevada a partir do ponto

Rod. BR 364, KM 04, Campus Universitário -  Distrito Industrial. CEP: 69.920-900, Rio Branco - AC

2



de fixação do eixo do braço junto ao poste.

4.5. Carga vertical: É a força nominal contida no plano de aplicação das cargas, no
mesmo sentido da gravidade, a que o braço poderá ser submetido sem que
venham a ocorrer deformações que ultrapassem os limites estabelecidos nesta
especificação, em qualquer parte de sua estrutura.

5. ESPECIFICAÇÕES
O braço deverá atender a NBR 6323, possuir junto ao ponto de montagem da luminária
LED um trecho com eixo retilíneo, cujo ângulo de inclinação deverá ser de 0º a 5º em
relação ao eixo horizontal. Não serão aprovados braços, cuja inclinação seja superior a 5º
no ponto de montagem da luminária LED.

O braço deverá ser do tipo cisne com sapata, confeccionado em tubo de aço carbono,
ABNT 1010 a 1020, com galvanização uniforme em toda sua extensão, a galvanizado
deverá ser a fusão, interna e externamente, por imersão única a quente em banho de
zinco, conforme a NBR 7398 e 7400, deve vir estampada na peça de forma legível e
indelével, nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação, não deve ter emendas e
não deve apresentar quaisquer falhas ou sobras em seu acabamento. Deverá possuir
ainda capacidade para suportar equipamentos de iluminação pública de até 10 kg em sua
extremidade.

5.1. Características

5.1.1. Braço

TIPO
Dimensões em mm Ângulo (º)

Espessura,
mínima, do aço
carbono: mm

A B (Ø) C D E F G a´

BR1A 2500
(± 100) 46 a 49 38 (±2) 76 (±2) 260 a

380
45º

(± 5º) 0º a 5º 1,5
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BR1B 3500
(± 100) 46 a 49 38 (±2) 76 (±2) 260 a

380
45º

(± 5º) 0º a 5º 1,5

BR1C 3500
(± 100) 46 a 49 38 (±2) 76 (±2) 260 a

380
45º

(± 5º) 12º a 15º 1,5

5.1.1.1. Sapata
A sapata deverá ser confeccionada em aço carbono, ABNT 1010 a 1020, na forma de perfil
ou chapa dobrada tipo "U", com aleta de fixação tubo/sapata através de solda. A sapata
deverá possuir dois furos de 18 mm para fixação do braço ao poste.

6. UNIDADES POR TIPO

TIPO Quantidade

BR1A 16

BR1B 04

BR1C 05
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