
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA – BA 

Rua Mal. Floriano Peixoto, n° 208 - Centro. 

CNPJ: 14.105.183/0001-14 

E-mail: licitacao@bomjesusdalapa.ba.gov.br 

Tel: (77) 3481-4214 

 

 

 

 

LOTE I - Contratação de serviços a serem prestados em 

assessoria e consultoria especializada para elaboração de 

laudos, pareceres, projetos, planilhas e relatórios técnicos, com 

vistas a subsidiar a recuperação financeira de créditos junto a 

distribuidora de energia elétrica, do Município de Bom Jesus da 

Lapa – BA. 

Assessoria e Consultoria especializada para elaboração de 

laudo de iluminação para diagnostico e recuperação de créditos 

referente a diferenças no faturamento e recolhimento de 

impostos das contas de energia dos prédios públicos e 

iluminação pública, Assessoria e consultoria técnica 

especializada, para serviços de verificação análise e pareceres 

de contas de consumo de energia, elaboração de projetos de 

eficientização, pareceres, relatórios e gestão da energia dos 

prédios públicos e iluminação pública conforme disposto neste 

Termo de referência. 

 Item Discriminação Valor Unitário Valor Total 

01 

Assessoria e consultoria técnica 

especializada para 

levantamento técnico de dados 

diagnostico da rede de 

iluminação publica, elaboração 

de pareceres técnicos sobre os 

ativos de Iluminação Publica, 

elaboração de planilhas de 

cálculos e atualizações de 

valores pagos indevidamente ou 

a maior, para elaboração de 

pareceres técnicos para 

cobrança de créditos referente 

a diferenças tarifarias, 

racionamentos e outros 

créditos, diferenças cobradas 

indevidas sobre as perdas dos 

equipamentos ativos de 
                            -                             -    
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Iluminação Publica e analise e 

pareceres para recuperação de 

cobranças de multas sobre as 

perdas e multas reativas sobre 

grupo A de fornecimento de 

energia de prédios públicos, 

diferenças de faturamento 

sobre luminárias apagadas e 

sobre o faturamento da energia 

de iluminação publica medida e 

estimada, conforme legislação 

especifica e resoluções ANEEL e 

do CREA. 

  VALOR TOTAL 
    

                         

-    

 

OBS: DURAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E TODAS AS DESPESAS 

ENVOLVIDAS,FICA  POR CONTA DA VENCEDORA.  

 

9 - ESPECIFICAÇÕES: Os serviços em referência deverão guardar perfeita 
compatibilização com as especificações, quantidades e condições descritas no Edital, 
em nenhum momento podendo ser substituídas pelas descrições resumidas, 
constantes no Aviso divulgado no sítio.  
 
Razão Social: 
__________________________________________________________  
Endereço_____________________________________________________________
__  
Cidade: __________________ Estado:_________________ Telefone: 
______________  
CNPJ:________________________________ 
INSC.EST:____________________________  
INSC.MUN.:_______________ Prazo de garantia:___________________  

Esta proposta é válida por:_______________________________ (Mínimo 60 dias). 

 


