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O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e da 

Pregoeira, designada pela Portaria Nº 002/2017, torna público, para conhecimento dos interessados que, na data e 

horário abaixo indicados, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para Registro de Preços, tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, em Sessão Pública Virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – 

criptografia e autenticação – em todas as suas fases, que será regida pela Lei Nº 10.520, de 17/07/2002, Decretos 

Municipais N° 2413/2006 e 2.356/2005 e subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 8.666 e Lei Complementar Nº 123/06, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SEMÁFOROS DE 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO EM NOVOS CRUZAMENTOS VIÁRIOS E A 

SUBSTITUIÇÃO DE SEMÁFOROS JÁ EXISTENTES, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E 

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NECESSÁRIAS, BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA. 

CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA. 

 

Data: 27/12/2018. 

Horário: 10:00 horas (Horário de Brasília). 

Recebimento das Propostas de Preços: A partir da publicação do Aviso no D.O.U., até ás 09:30 horas do dia 

27/12/2018. 

Abertura das Propostas: Às 09:30 minutos do dia 27/12/2018. 

Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 10:00 horas do dia 27/12/2018. 

Local: www.licitacoes-e.com.br. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão Eletrônico para Registro de Preços tem por objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, 

COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO EM NOVOS CRUZAMENTOS VIÁRIOS E A SUBSTITUIÇÃO DE SEMÁFOROS 

JÁ EXISTENTES, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS 

NECESSÁRIAS, BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 

TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA. 

1.2. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:  

a) Anexo I – Modelo de Declaração de existência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação; 

b) Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência, em seu quadro de pessoal, de empregado nos termos do Inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e Lei Nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto Nº 4358/02; 

c) Anexo III – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

d) Anexo IV – Planilha Discriminativa. 

e) Anexo V – Termo de Referência; 

f) Anexo VI – Planilha do Termo de Referência. 

 

 

http://www.licitações-e.com.br/
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2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas utilizará o Portal do Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A, para a 

realização desta licitação, conforme Convênio de Cooperação Técnica; 

2.3. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira designada pela Portaria Nº 002/2017, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o site www.licitacoes-e.com.br; 

2.4. Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília (Distrito Federal) e, 

dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico e na Documentação relativa ao Certame. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório; 

3.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de Habilitação e Proposta de Preços sujeitará o licitante 

às sanções previstas neste Edital; 

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico quaisquer licitantes que: 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 

c) Comprovem possuir os documentos de Habilitação requeridos no Item 6 – Documentação de Habilitação. 

 

3.2.1. Será admitida a participação de consórcios, atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº. 8.666 

de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital, da forma a seguir. 

3.2.2. Em se tratando de consórcio, as participações de empresas ficam condicionadas, além das exigências contidas 

neste EDITAL, ao atendimento dos seguintes requisitos: 

3.2.2.1. Apresentação de instrumento prévio de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, registrado nos 

órgãos competentes, que não deverá revelar dado contido nas PROPOSTAS COMERCIAIS, do qual constem em 

cláusulas próprias: 

a) Denominação do consórcio; 

b) Composição do consórcio e indicação da empresa líder, à qual serão conferidos amplos poderes para representar os 

consorciados, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante a LICITAÇÃO, podendo, inclusive, assumir 

obrigações perante a Administração Pública, que, na hipótese de consórcio entre empresas nacionais e estrangeiras, 

será sempre empresa nacional. 

c) Compromissos e obrigações dos consorciados, entre si e em relação ao objeto da LICITAÇÃO, com a especificação, 

inclusive, se for o caso, da divisão das atividades relacionadas à prestação dos serviços entre as empresas 

consorciadas; 

d) Compromisso expresso de responsabilidade solidária dos consorciados pelos atos praticados sob consórcio na fase 

de LICITAÇÃO e durante a execução do CONTRATO, bem como pelos encargos fiscais e administrativos referentes ao 

objeto do contrato até o seu recebimento definitivo; 

e) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma 

modificada, desde a entrega da DOCUMENTAÇÃO até a assinatura do CONTRATO e daí por diante, exceto com 

http://www.licitações-e.com.br/
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autorização prévia e expressa do MUNICÍPIO de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Transito, 

Transporte e Ordem Pública, desde que mantidas as condições de garantia constantes do edital e do contrato. 

3.2.2.2. A inabilitação ou desclassificação de qualquer consorciada acarretará, automaticamente, a inabilitação ou 

desclassificação do consórcio. 

3.2.2.3. Os documentos de todas as consorciadas deverão ser apresentados de acordo com o previsto neste 

EDITAL. 

3.2.2.4. A empresa consorciada fica impedida de participar de outro consórcio ou de oferecer proposta 

isoladamente nesta LICITAÇÃO. 

3.2.2.5. O instrumento de consórcio não deverá revelar dados contidos na proposta, ainda sigilosos. 

3.2.2.6. A empresa líder deverá ter amplos poderes para representar os consorciados no procedimento 

licitatório e no contrato, receber, dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber 

notificação, intimação e citação; 

3.2.2.7. Todos os licitantes do consórcio deverão demonstrar experiência anterior nas atividades exigidas para 

a comprovação de capacidade técnica, admitindo-se o somatório dos quantitativos de cada consorciado, 

observadas as regras constantes do EDITAL e nos termos do artigo 33 da Lei nº 8.666/93. 

3.3. Não poderão participar deste Pregão Eletrônico: 

a) Empresas que estão sob processo de falência; 

b) Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

c) Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública; 

d) Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1. O Certame será conduzido pela Pregoeira, que terá as seguintes atribuições: 

a) Coordenar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao Certame; 

c) Abrir as propostas; 

d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) Desclassificar propostas, indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL S/A 

5.1. Para acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtida junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País; 
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5.2. As Pessoas Jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances 

de preços e participar de todos os demais atos e operações no sistema licitações-e; 

5.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

5.4. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão 

Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, 

devidamente justificado; 

5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por sua representante, não cabendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas da Bahia ou ao Banco do 

Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

5.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao Sistema Eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao Pregão Eletrônico; 

5.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subseqüente encaminhamento da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos; 

5.7.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção 

“Acesso Identificado”; 

5.8. Caberá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, durante a Sessão Pública Virtual do Pregão 

Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

6. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1. O encaminhamento da Proposta de Preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas neste Edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances; 

6.2. Ao oferecer sua proposta no Sistema Eletrônico, o licitante deverá preencher, obrigatoriamente, o campo 

CONDIÇÕES DO PROPONENTE, com as seguintes informações: 

a) Especificação completa dos bens, atendendo a todas as exigências discriminadas na Planilha Discriminativa, com a 

descrição precisa do que pretende ofertar; 

b) Preço(s) proposto(s) para o(s) lote(s) ofertado(s), com preços unitário e global - que não poderão ser superiores aos 

valores de referência da Administração, constante na Planilha Estimativa - expresso(s) em real(is), junto ao(s) qual(is) 

considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e 

encargos de qualquer natureza); 

c) As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação das mesmas em Sessão 

Pública. As propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 

válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 

http://www.licitações-e.com.br/
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6.3. Até a abertura da Sessão Pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

 

6.1 FORNECIMENTO DE AMOSTRAS 

O licitante classificado em primeiro lugar e habilitado no certame deverá apresentar, para testes e avaliação, amostras 

dos itens, demonstrando o perfeito funcionamento dos equipamentos, observados os padrões de qualidade 

especificados neste Termo de Referência, que serão posto em funcionamento, manuseadas, desmontadas, ao término 

da fase de lances, sendo devolvidas à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica. A 

licitante que não encaminhar as amostras no prazo estabelecido terá suas propostas desconsideradas. 

Serão exigidas amostras para os seguintes itens da Planilha de Materiais e Serviços: 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.10; 1.3.11; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.7; 1.6.1; 1.6.2; 

1.6.3; 1.7.1 e 1.7.2 

As amostras solicitadas de acordo com as condições expressas deste Termo de Referência deverão ser encaminhadas 

à SETTOP no prazo de 02 (dois) dias após a apresentação e abertura da proposta. 

Após instaladas e em funcionamento, as amostras deverão ficar à disposição da SETTOP por 2 (dois) dias úteis, 

período no qual serão avaliadas e testadas por profissional técnico indicado pelo SETTOP, para fins de exame quanto à 

adequação frente às especificações registradas neste Termo de Referência. 

Deverão acompanhar a amostra os manuais e prospectos para facilitar a análise das especificações exigidas, incluindo 

as especificações técnicas de consumo de energia para os grupos focais e controladores As amostras não 

poderão fazer parte do quantitativo a ser entregue após a contratação.  A empresa deverá comprovar a qualidade de 

todas as características exigidas nos anexos deste Termo de Referência, no ato da entrega e instalação das amostras. 

O profissional encarregado da avaliação emitirá parecer pela aprovação integral, aprovação com ressalvas ou 

reprovação das amostras, para fins de instruir a decisão definitiva do Pregoeiro quanto à aceitabilidade da proposta do 

licitante classificado em primeiro lugar e devidamente habilitado. 

A hipótese de aprovação com ressalvas ocorrerá caso as citadas ressalvas refiram-se a itens de mera aparência 

(pormenores de acabamento, coloração e outros itens que não impliquem em incerteza ao atendimento às 

especificações previstas neste Termo de Referência). Neste caso, será disponibilizado novo prazo de 01 (um) dia útil 

para correção das ressalvas, mediante ajustes ou apresentação de nova amostra. Após as correções ou apresentação 

das novas amostras, será emitido novo parecer, em que constará aprovado ou reprovado.  

 A aprovação ou reprovação das amostras será recomendada quando ficar constatado que os equipamentos atendem 

ou não a quaisquer das especificações constantes deste Termo de Referência.  

Durante os testes serão analisados a compatibilidade da amostra quanto aos seguintes critérios objetivos:   

1- QUANTO ÀS CONDIÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS DE OPERAÇÃO; 

2- QUANTO AOS PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS EMPREGADOS. 

A não apresentação ou reprovação das amostras ensejará na desclassificação do licitante, pela rejeição de sua 

proposta;  

As amostras apresentadas poderão ser abertas, manuseadas, desmontadas, receber movimentação nas peças e 

partes, devendo ser retirada pelo licitante, no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica, sem ônus 

para ao município.  
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 As avaliações não envolverão qualquer procedimento técnico que possa deteriorar os equipamentos, consideradas as 

condições normais de operação, pelo o que qualquer estrago ou dano decorrente de baixa qualidade ou defeitos de 

instalação serão considerados motivos determinantes para a reprovação;  

Durante o processo de aferição, eventuais defeitos observados serão considerados como não cumprimento das 

especificações, resultando na desclassificação da licitante. 

Não expirado o prazo para entrega da amostra instalada, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e modificações 

no produto apresentado. 

Após o vencimento do prazo de entrega da amostra não será aceita eventual complementação, ajuste, modificação ou 

substituição dos equipamentos e materiais apresentados para fins de adequá-los às especificações constantes deste 

Termo; 

Persistindo qualquer dúvida sobre a procedência e a qualidade dos materiais e equipamento, poderão ser realizadas as 

diligências julgadas necessárias pelo profissional encarregado da avaliação ou pelo Pregoeiro;  

O Município poderá designar, em conjunto com outros órgãos, especialistas, peritos e/ou servidores envolvidos com o 

certame, para acompanhar a realização dos testes e avaliações. 

Com a reprovação da amostra e a consequente desclassificação do licitante melhor colocado, o certame poderá ser 

retomado e convocar, para novos testes de amostras, o licitante devidamente habilitado e observada a ordem de 

classificação dos valores das propostas.  

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social em vigor e 

Alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) Decreto de Autorização, no caso 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.  

 

7.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa 

com a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede da empresa; 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Estaduais; 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

f) Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de 

Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT; 
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g) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

h) Se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada vencedora e haja alguma restrição quanto à 

Regularidade Fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da Administração 

Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões 

Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa; 

i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, sem prejuízo das 

sanções previstas no Art. 81 da Lei No 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a 

licitação. 

 

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.3.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, ou 

de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da Certidão 

deverá ser de até 30 (dias) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação; 

7.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 

encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmo deverão estar assinados 

pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa. 

As assinaturas deverão estar devidamente identificadas, sendo obrigatória a aposição do DHP (Declaração de 

Habilitação Profissional) do Contador, consoante disposto no CFC 871/2000; 

7.3.3.  A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, correspondente á  R$ 851.007,00 (oitocentos e cinquenta e um mil e sete reais); 

7.3.4. No caso de consórcio, os documentos de qualificação econômico-financeira deverão ser apresentados e 

atendidos por cada consorciada, sendo que: 

7.3.4.1. Será admitido o SOMATÓRIO DOS VALORES DE CADA CONSORCIADO NA PROPORÇÃO DE SUA 

RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO, apenas para atendimento do CAPITAL SOCIAL mínimo previsto 

no Item 6.5.3, devendo ser acrescido de 30% (trinta por cento) conforme estipulado no artigo 33, inciso III da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

7.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1 - Equipe Técnica           

7.4.1.1 A empresa deverá possuir em seu quadro profissional de Engenharia Elétrica com a comprovação do vínculo 

deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa jurídica emitida pelo CREA do Estado de Origem 

da Licitante. Para os profissionais de outros Estados que não seja da Bahia deverá ser apresentada Certidão de 

Registro e Regularidade de Pessoa física do profissional emitida pelo CREA do Estado de Origem.    

7.4.1.2 A empresa deverá possuir em seus quadros profissional de Engenharia Civil onde a comprovação do vínculo 

deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa jurídica emitida pelo CREA do Estado de Origem 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 027/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 14172/2018 

 

 8 

da Licitante. Para os profissionais de outros Estados que não seja da Bahia, deverá ser apresentada Certidão de 

Registro e Regularidade de Pessoa física do profissional emitida pelo CREA do Estado de Origem.  

7.4.1.3 A empresa deverá possuir em seus quadros profissional de nível Técnico em eletromecânica onde a 

comprovação do vínculo deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa jurídica emitida pelo 

CREA do Estado de Origem da Licitante. Para os profissionais de outros Estados que não seja da Bahia, deverá ser 

apresentada Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa física do profissional emitida pelo CREA do Estado de 

Origem.      

7.4.1.4 A empresa deverá possuir em seus quadros profissional de nível Técnico em Agrimensura onde a 

comprovação do vínculo deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa jurídica emitida pelo 

CREA do Estado de Origem da Licitante. Para os profissionais de outros Estados que não seja o Bahia, deverá ser 

apresentada Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa física do profissional emitida pelo CREA do Estado de 

Origem.  

7.5.1.5 A comprovação do vínculo formal dos profissionais acima relacionados deverá ser feita mediante apresentação  

de  um  dos seguintes documentos: I. no caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o n.º de registro, 

qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário;  II. no caso de vínculo societário: ato constitutivo da 

empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante; III. 

no caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviço devidamente registrado em Cartório. 

7.5.2 - ATESTADOS DE FORNECIMENTOS ANTERIORES      

7.5.2.1-A Licitante deverá apresentar atestados em nome da empresa de fornecimento e implantação anterior dos 

materiais licitados, emitido por pessoa jurídica de direito público que comprovem fornecimentos anteriores pertinentes e 

compatíveis com o objeto da licitação devidamente registrado no CREA com quantidade mínima de 20% (vinte por 

cento) da execução pretendida dos seguintes itens da Planilha Orçamentária: 

- Grupo Focal Semafórico Para Pedestre com Indicador de Tempo. LAMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Repetidor. LÂMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Principal Simples. LÂMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Principal Com Indicador de Tempo. LAMPADA A LED DE DE 200MM COM INDICADOR DE 

TEMPO DE VERDE COM 364 LED'S,   

- Grupo Focal Semafórico Principal com duplo Indicadores de Tempo e Mensagem Variável (PMV) 110 x 16cm. 

LAMPADA A LED DE 200MM, COM INDICADOR DE TEMPO DE VERDE E VERMELHO COM 364 LED'S CADA COM 

PROGRAMAÇÃO DE PAINEL VIA CELULAR COMUNICAÇÃO GPS / GPRS (Wireless) para indicador de mensagem,  

- Grupo focal principal com indicador de mensagem variável 110 x16cm 

- Controlador 08/08 F eletrônico com comando para dispositivo eletrônico indicador de tempo, 

- Carenagem para coluna   de pedestre 101 MM Ø DE 4,00 M, 

- Carenagem para coluna de controlador / repetidor 101 mm ø de 6,00 m, 

- Carenagem para braço 101 mm ø x 6,00 m projeção, 

– Modulo de comunicação GPS / GPRS (wire less), 

- Controlador 08/08 F eletrônico com comando para dispositivo eletrônico indicador de tempo,  

- Nobreak-700w-2 baterias seladas com gabinete(1,5h) 
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7.5.2.2 -A Licitante deverá apresentar atestados em nome de pelo menos um dos profissionais exigidos acima, de 

fornecimento e implantação anterior dos materiais licitados, emitido por pessoa jurídica de direito público que 

comprovem fornecimentos anteriores pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação  devidamente registrado no 

CREA com quantidade mínima de 20% (vinte por cento)  da execução pretendida dos seguintes itens da Planilha 

Orçamentária:  

- Grupo Focal Semafórico Para Pedestre com Indicador de Tempo. LAMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Repetidor. LÂMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Principal Simples. LÂMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Principal Com Indicador de Tempo. LAMPADA A LED DE DE 200MM COM INDICADOR DE 

TEMPO DE VERDE COM 364 LED'S,   

- Grupo Focal Semafórico Principal com duplo Indicadores de Tempo e Mensagem Variável (PMV) 110 x 16cm. 

LAMPADA A LED DE 200MM, COM INDICADOR DE TEMPO DE VERDE E VERMELHO COM 364 LED'S CADA COM 

PROGRAMAÇÃO DE PAINEL VIA CELULAR COMUNICAÇÃO GPS / GPRS (Wireless) para indicador de mensagem,  

- Grupo Focal Principal com indicador de mensagem variável 110 x16cm 

- Controlador 08/08 F eletrônico com comando para dispositivo eletrônico indicador de tempo, 

- Carenagem para coluna   de pedestre 101 MM Ø DE 4,00 M, 

- Carenagem para coluna de controlador / repetidor 101 mm ø de 6,00 m, 

- Carenagem para braço 101 mm ø x 6,00 m projeção, 

– Modulo de comunicação GPS / GPRS (wire less), 

- Controlador 08/08 F eletrônico com comando para dispositivo eletrônico indicador de tempo e  

- Nobreak-700w- a 1200w, 2 baterias seladas com gabinete(1,5h) 

a) A Certidão ou Atestado apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o § 3º do Art. 43, da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores;  

b) Serão aceitos atestados compatíveis e pertinentes àqueles especificados no objeto deste Edital, em um ou mais 

Contratos, conforme dispõe o § 3º do Art. 30 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

7.6 – Possuir Licença ambiental, conforme Resolução 237/1997. 

7.7. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, 

total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o 

contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

 

7.5. OUTROS DOCUMENTOS 

7.3.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de existência de fato superveniente impeditivo de habilitação, fornecida 

pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - Anexo I;  

7.3.2. Declaração de cumprimento do Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal e na Lei Nº 9.854/99, regulamentada 

pelo Decreto Nº 4.358/02, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou 

procurador - Anexo II; 

7.3.3. A Pregoeira poderá, eventualmente, consultar a Base de Dados dos Órgãos expedidores da documentação 

obrigatória mencionada nos itens 7.1 e 7.2; 

7.3.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e 

seus anexos, a Pregoeira inabilitará o licitante; 
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7.3.5. Também será inabilitado o licitante: 

a) Que não atender às condições deste Edital; 

b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado e 

que enseje inabilitação. 

 

8. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

8.1. A partir do horário previsto no Edital terá início à Sessão Pública Virtual do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das mesmas; 

8.1.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Edital; 

8.1.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes; 

8.2. Aberta à etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão estar conectados ao 

sistema para participar da Sessão Pública de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

8.2.1. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema; 

8.2.2. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar; 

8.3. Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada à identificação do licitante; 

8.4. A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão da Pregoeira. O Sistema Eletrônico encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 

8.5. Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta 

ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento, não sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas neste Edital;  

8.6. Encerrada a etapa de lances da Sessão Pública Virtual e, sendo aceitável a oferta da proposta classificada em 

primeiro lugar, a Pregoeira efetuará consulta ao SICAF, se for o caso, para comprovar a regularidade do licitante. A 

Pregoeira verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contidas no item 7 deste Edital; 

8.7. Os documentos relativos a todos dos itens 7 deste Edital, deverão ser encaminhando do original ou cópia 

autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, para o seguinte endereço: 

 

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 

Praça Martiniano Maia - 25 – 1º andar – sala 02 - Centro 

Lauro de Freitas (BA) 

CEP: 42702-720 

Att.: Pregão Eletrônico – Nº 027/2018 
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8.8. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a 

proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao Edital;  

8.9. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o respectivo lote do Pregão Eletrônico; 

8.10. A adjudicação realizar-se-á na própria Ata de reunião e obedecerá a estrita ordem de classificação; 

8.11. O proponente classificado em primeiro lugar deverá encaminhar o detalhamento de sua proposta e as 

documentações, no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar do encerramento da Sessão Pública Virtual, para o 

endereço mencionado no item 8.7; 

8.11.1. O detalhamento da proposta, nos termos do item 6.2, com os valores readequados de acordo com os lances, se 

for o caso, será apresentada com a assinatura do licitante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas e, ainda, com as 

seguintes informações: 

a) A razão Social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de FAX e, se houver, e-mail, e o respectivo endereço, 

bem como a indicação do Banco, Agência e número da Conta Corrente;  

b) A descrição completa do(s) bem(ns) ofertado(s); 

c) Preço(s) unitário(s) e global(is) propostos para o(s) bem(ns) ofertado(s), com preços que não poderão ser superiores 

aos valores de referência da Administração, já devidamente corrigido após o encerramento dos lances; 

d) Prazo de entrega conforme TERMO DE REFERÊNCIA; 

e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 

8.12. No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer 

acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados; 

8.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Pública do Pregão será 

SUSPENSA e terá reinicio somente após expressa comunicação da Pregoeira aos licitantes; 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública qualquer pessoa poderá impugnar 

o presente ato convocatório; 

9.2. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; 

9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do Certame; 

9.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá(ão) serem enviados a 

Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, por meio de Processo 

Administrativo no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, situado na Avenida Santos Dumont – Km 2 - Estrada do 

Coco – Lauro de Freitas/Bahia. 

9.5. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em forma de Impugnação, para obter o retardamento do 

certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no Art. 7º da Lei Nº 10.520/2002. 
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10. DOS RECURSOS 

10.1. Ao final da Sessão Pública Virtual, qualquer licitante poderá, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico, manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, Essa manifestação se fará com o registro da síntese de suas razões, 

hipótese em que lhes será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do RECURSO, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

dos seus interesses; 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do direito 

de recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s, sendo submetido o 

presente procedimento a Prefeita para Homologação; 

10.3. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo e será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 

10.4. Decididos os recursos, a Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, fará a adjudicação do 

objeto ao licitante vencedor e encaminhará a autoridade competente que homologará o procedimento licitatório; 

10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do Menor Preço Global, observadas as exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo que não serão aceitas Propostas com valor global, bem como com 

preços unitários superiores aos previstos na Planilha Discriminativa, sendo que as empresas que assim o fizerem, 

estarão automaticamente desclassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e Inciso II do Art. 48 da Lei Nº 8.666/93. 

 

12. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

12.1. Nos casos de microempresa deverão ser apresentados documento emitido pela Junta Comercial comprovando o 

regime diferenciado; 

12.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento 

ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa.; 

12.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 12.2, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata, ou revogar a 

licitação.  

12.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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12.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao Melhor Preço;  

12.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do Certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item “a” deste item, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do Art. 44 da Lei 

Complementar Nº 123/2007, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no item 12.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta;  

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 12.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do Certame. 

12.7. O disposto nos itens 12.4, 12.5 e 12.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

13.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Administração, convocará o(s) licitante(s) 

vencedor(es), por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

13.1.1. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado 

entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria de Administração e o(s) licitante(s) vencedor(es) 

do Certame, será formalizada de acordo com o Anexo III e terá validade de 12 (doze) meses, contados da sua 

assinatura;  

13.2. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Administração, obedecida à ordem de 

classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preços, 

será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à 

respectiva Ata; 

13.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo IV, 

podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

13.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Administração, não está obrigada, durante o prazo de 

validade do registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo 

realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência 

de fornecimento em igualdade de condições; 

13.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou 

maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou 

tornando-o menor que o obtido em referida licitação; 
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13.6. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por 

escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

previstas no item 16 deste Edital e art. 81 da Lei nº. 8.666/93, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 

licitantes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 

declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de 

Registro de Preços; 

13.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. 

 

14. DA DESPESA E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

14.1.  A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos previstos no Orçamento da Prefeitura 

Municipal de Lauro de Freitas. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que os serviços 

contratados foram entregues, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, 

devidamente atestada, e acompanhada de boleto bancário com código de barras. 

15.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos 

restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer encargos resultantes 

de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

15.3 Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação Vigente.  

15.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza.  

15.5 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de 

pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

Contratante.  

15.6 DA MEDIÇÃO  

15.6.1. Somente serão medidas as ordens de fornecimento consideradas concluídas, mediante:  

a) Entrega de relatório descritivo contendo quantitativo e custo dos materiais utilizados; 

b) Entrega de relatório fotográfico, em mídia digital, indicando as situações antes e depois da intervenção.  

15.6.2. Os faturamentos das Ordens de Fornecimento, somente serão efetuados mediante aceitação dos equipamentos 

instalados, não isentando o PROMITENTE FORNECEDOR da continuidade de suas responsabilidades.  

15.6.3. A Administração Pública poderá, conforme maior interesse, contratar o serviço de manutenção por tempo 

determinado, explicitando na Ordem de Serviço o período compreendido.  

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela 

Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as 

sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com o município;  
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16.2 As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela contratada, 

nos seguintes casos:  

16.2.1 Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critério da Contratante.  

16.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1º (primeiro) 

dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 30º (trigésimo) dia;  

16.2.3 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31º (trigésimo 

primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 60º (sexagésimo) dia, a partir do qual 

será considerada inexecução total da parcela, cumulada com multa compensatória de até 15% sobre o valor do 

empenho e rescisão contratual;  

16.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as hipóteses previstas 

no art. 7° da Lei 10.520/2002.  

16.3. Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de até 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. Considerar-se-á 

descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses previstas na legislação:  

a) a prestação de serviço especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em sua proposta; 

 b) a entrega total dos materiais contratados.  

16.4 Para as hipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de até 15 % (quinze 

por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. Considerar-se-á 

descumprimento total do contrato:  

a) a não entrega dos serviços contratados, após hipótese prevista no subitem 16.2.3; 

b) a recusa injustificada em assinar o Termo Contratual ou receber a nota de empenho; 

c) reincidência nas hipóteses previstas nas alíneas a e b do subitem 16.3; 

16.5 Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser 

aplicadas de forma concomitante;  

16.6 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao prestador;  

16.7 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o prestador obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da comunicação oficial;  

16.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será encaminhado para 

inscrição em dívida ativa.  

16.9 Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos;  

16.10 A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e 

danos causados à Administração Pública.  

16.11 Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso do prazo 

concedido pela Contratante, o contrato será rescindido e será aplicada de multa de 15% sobre o valor do empenho. 

 

17. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

17.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse 

público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
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devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado; 

17.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços; 

17.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o 

direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da Ata de Registro 

de Preços; 

17.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao 

presente Pregão Eletrônico; 

18.2. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

18.3. O resultado desta licitação será divulgado no sítio www.licitacoes-e.com.br e publicado na Imprensa Oficial; 

18.4. É vedada a sub-contratação para o fornecimento do objeto desta licitação; 

18.5. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento convocatório; 

18.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à Sessão 

Pública Virtual deste Pregão Eletrônico constarão em Ata divulgada no Sistema Eletrônico, 

18.7. Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília (DF) e, dessa 

forma, serão registradas no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao Certame;  

18.8. Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no foro do Município de Lauro de Freitas 

/Bahia. 

 

 

Lauro de Freitas, 11 de dezembro de 2018. 

 
 

Manoela Cristina Vieira do Nascimento 

Pregoeira
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

 

 ____________________________ (nome da empresa), CNPJ N°___________, sediada na 

__________________________ (endereço completo), declara, em atendimento ao previsto no item 7.3.1 do Edital do 

Pregão Eletrônico N° 027/2018, a superveniência do(s) fato(s) a seguir, o(s) qual (is) poderá (ão) constituir-se em 

impeditivo(s) de nossa habilitação no procedimento em apreço. 

  

     

(local, data) 

 

           

____________________________________________    

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

 

____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ Nº _________________, por intermédio de 

seu representante legal, o (a) Sr (a) _________________, portador (a) da Carteira de Identidade Nº ______________ e 

do CPF Nº __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 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.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 

 

 

 

(local, data) 

 

 

            

____________________________________________                    

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2018. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2018. 

PROCESSO Nº 14172/2018. 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 

Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e treze, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA 

BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Tiago dos Santos – Nº 25 – 

Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no 

uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 

2.413/06, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das 

Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018, RESOLVE registrar 

o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por 

lote, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas 

que se seguem. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO EM NOVOS CRUZAMENTOS VIÁRIOS E A SUBSTITUIÇÃO DE 

SEMÁFOROS JÁ EXISTENTES, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS 

NECESSÁRIAS, BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE.  Especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº 027/2018, que passa fazer parte, para 

todos os efeitos, desta Ata. 

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura. 

 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Administração, que exercerá 

suas atribuições. 

 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na presente Ata, 

encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no Certame licitatório: 

EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ:  
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ENDEREÇO:  

 OBJETO VALOR REGISTRADO 

    

 

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de Administração, obedecida à ordem de 

classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, 

será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à 

respectiva Ata; 

5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como CONTRATADO, 

obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo IV, 

Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico No 027/2018 – COPEL; 

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo IV, 

podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços 

decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para 

a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições; 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou 

maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou 

tornando-o menor que o obtido em referida licitação; 

5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 

participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, observadas, 

ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006; 

5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que os serviços contratados 

foram entregues, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, devidamente 

atestada, e acompanhada de boleto bancário com código de barras. 

6.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos 

à contratada para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer encargos resultantes de atrasos 

na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

6.3 Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação Vigente.  

6.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza.  
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6.5 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de 

pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

Contratante.  

6.6 DA MEDIÇÃO  

6.6.1. Somente serão medidas as ordens de fornecimento consideradas concluídas, mediante:  

a) Entrega de relatório descritivo contendo quantitativo e custo dos materiais utilizados; 

b) Entrega de relatório fotográfico, em mídia digital, indicando as situações antes e depois da intervenção.  

6.6.2. Os faturamentos das Ordens de Fornecimento, somente serão efetuados mediante aceitação dos equipamentos 

instalados, não isentando o PROMITENTE FORNECEDOR da continuidade de suas responsabilidades.  

6.6.3. A Administração Pública poderá, conforme maior interesse, contratar o serviço de manutenção por tempo 

determinado, explicitando na Ordem de Serviço o período compreendido.  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço, e as 

especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação 

às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 

registrados na Ata; 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 

7.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 

material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 

5.6. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

8.1. Fornecer materiais de primeira linha e de primeiro uso, obedecendo rigorosamente ao disposto no anexo IV 

(Planilha Discriminativa) do Edital do Pregão Eletrônico Nº 027/2018; 

8.2. Será obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da 

presente ATA, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais utilizados, 

constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 

8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de 

Pregão Nº 027/2018; 

8.5. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou 

não dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de 

utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.; 
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8.6. Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as demais despesas 

quando da execução contratual. 

 

9. DAS PENALIDADES 

9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela 

Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as 

sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com o município;  

9.2 As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela contratada, 

nos seguintes casos:  

9.2.1 Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critério da Contratante.  

9.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1º (primeiro) dia 

de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 30º (trigésimo) dia;  

9.2.3 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31º (trigésimo 

primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 60º (sexagésimo) dia, a partir do qual 

será considerada inexecução total da parcela, cumulada com multa compensatória de até 15% sobre o valor do 

empenho e rescisão contratual;  

9.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as hipóteses previstas 

no art. 7° da Lei 10.520/2002.  

9.3. Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de até 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. Considerar-se-á 

descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses previstas na legislação:  

a) a prestação de serviço especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em sua proposta; 

b) a entrega total dos materiais contratados.  

9.4 Para as hipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de até 15 % (quinze por 

cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. Considerar-se-á 

descumprimento total do contrato:  

a) a não entrega dos serviços contratados, após hipótese prevista no subitem 16.2.3; 

b) a recusa injustificada em assinar o Termo Contratual ou receber a nota de empenho; 

c) reincidência nas hipóteses previstas nas alíneas a e b do subitem 16.3; 

9.5 Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser aplicadas 

de forma concomitante;  

9.6 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao prestador;  

9.7 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o prestador obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da comunicação oficial;  

9.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será encaminhado para 

inscrição em dívida ativa.  

9.9 Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos;  
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9.10 A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e 

danos causados à Administração Pública.  

9.11 Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso do prazo concedido 

pela Contratante, o contrato será rescindido e será aplicada de multa de 15% sobre o valor do empenho. 

 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 

65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 

verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por intermédio do órgão gerenciador do 

Registro de Preços; 

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão 

gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis 

definidos nos termos do subitem anterior; 

10.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o 

órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços. 

 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

11.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

11.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha 

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados. 

12. DA PUBLICIDADE 

12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões) resumida (s) do objeto e as 

quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário Oficial, em 

conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
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13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo  Nº 14172/2018, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 027/2018 e 

as propostas, com preços e especificações; 

13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio de Lauro de Freitas, Capital do Estado da 

Bahia. 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (três) vias 

de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  

EMPRESA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 

TESTEMUNHAS: 

NOME:      NOME: 

CPF:      CPF: 
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ANEXO IV 

PLANILHA DISCRIMINATIVA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

PLANILHA ESTIMADA DETALHADA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA - SETTOP 

Item Detalhamento Unidade Quantidade Valor. Unitário Valor Total 

1. Fornecimento de Equipamentos e/ou Materiais e Serviços para Implantação e Manutenção de Sinalização Semafórica 6.772.656,45 

1.1 Materiais para rede elétrica   Total 1.1 175.884,50 

1.1.1 Cabo 1x6,0 mm2, para semáforo m 3.150,00 5,69 17.923,50 

1.1.2 Cabo 2x1,5 mm2, para semáforo m 1.000,00 4,29 4.290,00 

1.1.3 Cabo 3x1,5 mm2, para semáforo m 4.100,00 7,36 30.176,00 

1.1.4 Cabo 4x1,5 mm2, para semáforo m 6.500,00 8,97 58.305,00 

1.1.2 Cabo 5x1,5 mm2, para semáforo m 5.300,00 12,30 65.190,00 

1.2 Fornecimento de colunas e braços   Total 1.2 574.027,81 

1.2.1 Coluna para pedestre e/ou nobreak 101 mm unidade 103 1.712,12 176.348,36 

1.2.2 Coluna para controlador e/ou repetidor veicular 101 mm unidade 23 2.480,59 57.053,57 

1.2.3 Coluna veicular  ø 127 mm x 6,00 m unidade 58 3.450,21 200.112,18 

1.2.4 Braço ø 101 mm x 6,00 m projeção unidade 58 2.422,65 140.513,70 

1.3  
Fornecimento de grupo focal semafórico c/ lâmpada 
led's 

  Total 1.3 2.593.689,22 

1.3.1 Grupo focal para pedestre peça 82 9.277,65 760.767,30 

1.3.2 Grupo focal semafórico repetidor peça 61 6.239,11 380.585,71 

1.3.3 Grupo focal semafórico principal peça 6 6.436,04 38.616,24 

1.3.4 Grupo focal semafórico principal c/ indicador de tempo peça 19 16.341,11 310.481,09 

1.3.5 
Grupo focal semafórico com indicador de mensagem 
(PMV) 110 x 16 cm 

peça 12 28.977,11 347.725,32 

1.3.6 
Grupo focal semafórico principal com indicador de 
tempo e mensagem (PMV) 110 x 16 cm 

peça 19 30.352,47 576.696,93 

1.3.7 
Grupo focal principal com duplo indicador de tempo e 
mensagem (PMV) 110 x 16 cm 

peça 3 41.052,18 123.156,54 

1.3.8 Suporte duplo para grupo focal repetidor peça 3 490,28 1.470,84 

1.3.9 Suporte basculante convencional para grupo focal peça 25 197,52 4.938,00 

1.3.10 Suporte basculante reforçado para grupo focal peça 34 578,65 19.674,10 

1.3.11 Suporte simples para grupo focal pedestre e repetidor peça 135 219,09 29.577,15 

1.4 
Fornecimento e instalação de carenagens,bases e 
suportes 

  Total 1.4 814.570,94 

1.4.1 Carenagem controlador semafórico 6 fases peça 21 2.926,47 61.455,87 

1.4.2 Carenagem para módulo de comunicação peça 21 4.061,38 85.288,98 

1.4.3 
Carenegem de Software da Central de Controle de 
Tráfego 

peça 1 4.707,53 4.707,53 
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1.4.4 Carenagem para no-break peça 9 4.795,65 43.160,85 

1.4.5 
Carenagem para coluna pedestre e repetidor ø101 mm 
4,00 m 

peça 35 4.467,98 156.379,30 

1.4.6 Carenagem para coluna veicular ø127 mm peça 31 5.777,99 179.117,69 

1.4.7 Carenagem para braço ø101 mm x 6,00 m projeção peça 18 7.116,12 128.090,16 

1.4.8 
Carenagem para central de manutenção de falhas 
semafóricas 

peça 1 4.384,53 4.384,53 

1.4.9 
Carenagem para modulo de interface de central de 
manutenção 

peça 21 3.597,05 75.538,05 

1.4.10 Carenagem para sistema de video monitoramento peça 21 3.640,38 76.447,98 

1.5 Fornecimento de botoeira para pedestre   Total 1.5 6.511,14 

1.5.1 Botoeira para pedestre peça 18 361,73 6.511,14 

1.6 
Fornecimento e instalação de controladores 
semafóricos 

  Total 1.6 505.177,89 

1.6.1 Módulo de comunicaçãop GPS / GPRS (wire less) peça 21 3.799,77 79.795,17 

1.6.2 Controladores semafóricos 6 fases peça 21 19.040,17 399.843,57 

1.6.3 Controladores semafóricos 8 fases peça 1 25.539,15 25.539,15 

1.7 
Fornecimento e instalação de controladores 
semafóricos 

  Total 1.7 894.229,70 

1.7.1 No-break 700 w peça 22 14.698,24 323.361,28 

1.7.2 Sistema Central de Operação e Controle de Trafego peça 1 169.072,97 169.072,97 

1.7.3 
Laço Detector virtual com uma câmara e uma 
aproximação 

peça 5 21.674,90 108.374,50 

1.7.4 
Módulo de interface detector virtual de veiculos para 
oito laços detector 

peça 5 5.788,87 28.944,35 

1.7.5 
Central de manutenção de falhas e gestão de serviços 
semafóricos 

peça 1 141.766,67 141.766,67 

1.7.6 
Módulo de interface para central de manutenção e 
falhas semafóricas 

peça 21 5.843,33 122.709,93 

1.8 Obras civis   Total 1.8 1.208.565,25 

1.8.1 
Corte de via com aplicação de eletroduto e 
envelopamento com concreto 

m 955 309,37 295.448,35 

1.8.2 
Construção e/ou recuperação de caixas de passgens 
para cabos subtrrâneo 

caixa 126 92,00 11.592,00 

1.8.3 
Recuperação de passeios danificados pela recuperação 
dos serviços semafóricos 

m2 240 153,00 36.720,00 

1.8.4 Lançamento de eletrodutos m 955 0,93 888,15 

1.8.5 Implantação de rede elétrica e aterramento m 955 56,03 53.508,65 

1.8.6 
Implantação de coluna veicular ø 127 mm x 6,00 m e 
braço ø 101 mm x 6,00 m 

unidade 56 1.258,33 70.466,48 

1.8.7 
Implantação de coluna para pedestre e/ou repetidor 
veicular de 101 mm 

unidade 103 456,33 47.001,99 

1.8.8 Implantação de grupo focal unidade 206 1.420,00 292.520,00 

1.8.9 Construção de bases para no-break unidade 21 433,33 9.099,93 

1.8.10 Construção de Laço Detector de Veiculos unidade 30 5.376,67 161.300,10 

1.8.11 Serviço de contagem volumétrica hora 120 765,33 91.839,60 

1.8.12 
Monitoramento por video vigilância de ausêncis de fase 
semafórica 

unidade 21 6.580,00 138.180,00 
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2. Serviços e fornecimento de peças e manutenção preventiva e corretiva de sinalização semafórica 38.479,40 

2.1 Manutenção semafórica valor fixo e valor variável   Total 2.1 38.479,40 

2.1.1 

Valor fixo para uma Equipe profissional com veiculo que 
executará programadas toda semana, para 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
de sinalização semafórica. Serviços especializados de 
manutençao preventiva e corretiva de semafóricas, a 
serem prestados por equipe profissional devidamente 
habilitada, com a disponibilização dos veiculos e 
equipamentos necessários, conforme detalhamento. 

mensal 1 27.166,67 27.166,67 

2.1.2 

Valor Variável, devidamente detalhado na planilha de 
faturamento, conforme a efetiva prestação de serviços 
e instalação de novos itens, apurado o quantitativo 
consumido a cada mês, observando-se os preços 
unitários definidos na proposta vencedora. A reposição 
de peças na manutenção dos equipamentos 
semafóricos serão aqui representados pelo valor 
variável. As peças e materiais que necessitarem 
reposição serão utilizadas e faturadas de forme 
suplementar ao valor mensal fixo estipulado para 
manutenção. 

mensal 1 11.312,73 11.312,73 

3. Mão de Obra 1.564.965,04 

3.1 BDI (Beneficios e despesas Indiretas)   Total 3.1 1.564.965,04 

3.1.1 

Para: Impostos; custos diretos e indiretos; fretede 
materiais; deslocamento de equipamentos e pessoal: 
hospedagem e alimentação de equipe técnica; 
monitoramento pós implantação e lucro. Valor de 
referencia utilizado pelo departamento Nacional de 
Infraestrutura do Transporte (DNT) de até 27,84% (vinte 
e sete virgula oitenta e quatro por cento) referente ao 
valor do material. 

VB 1 1.564.965,04 1.564.965,04 

4. Peças  e componentes para reposição 133.970,32 

4.1 Sistema Elétrico e Eletrônico   Total 4.1 15.791,06 

4.1.1 

Módulo Controle de Tempo: É constituido por uma 
Fonte integrada e uma CPU, o conjunto possui três 
cabos para conexão co Controlador, dois para a 
alimentação, que pode variar de 90 a 240 VAC, e um 
para o sinal de inibição do mostrador numérico na 
mudança de Plano. O sinal de inibição vindo do 
Controlador Eletrônico na mudança de Plano é o 
responsável por não causar erros na contagem de 
tempo, uma vez que este é reprogramado, sempre que 
o Controlador vai mudar de plano, este emite um sinal 
para o Módulo e o mesmo suprime a informação no 
Display no instante em que a mudança ocorre. No 
segundo ciclo subsequente após a mudança, o display 
volta a informar o tempo da fase semafórica 
correspondente, voltando ao estado normal de 
funcionamento. 

unidade 1 3.277,03 3.277,03 

4.1.2 

Display Veicular Verde: Display numérico com 364 
Led's de alta intensidade com ângulo de visualização 
de 30º e intensidade luminosa de 4.000 milicandelas. 
Exibe o tempo, contando de maneira regressiva, a fim 
de informar ao motorista o tempo restante de espera da 
mudança de fase. Este equipamento trabalha em 
paralelo as fases correspondentes indicadas 

unidade 1 4.465,77 4.465,77 
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4.1.3 

Display Pedestre: Display numérico duplo com 112 
Led's de alta intensidade com ângulo de visualização 
de 30º e intensidade luminosa minima de 4.000 
milicandelas. Exibe o tempo, contando de maneira 
regressiva, a fim de informar ao pedestre o tempo 
restante de espera da mudança de fase. Este 
equipamento trabalha em paralelo as fases 
correspondentes indicadas. 

unidade 1 4.382,43 4.382,43 

4.1.4 Display Bolacha de Led's verde / vermelho pedestre unidade 1 560,96 560,96 

4.1.5 Cabo flex 0,5 amarelo m 1 2,48 2,48 

4.1.6 Cabo flex 0,5 branco m 1 2,48 2,48 

4.1.7 Cabo flex 0,5 preto m 1 2,48 2,48 

4.1.8 Cabo flex 0,5 vermelho m 1 2,48 2,48 

4.1.9 Cabo flex 0,5 verde m 1 2,48 2,48 

4.1.10 Cabo Flat peça 1 22,98 22,98 

4.1.11 Capacitor Cerâmico 100 k peça 1 8,44 8,44 

4.1.12 Capacitor Cerâmico 10 k x 2 kv peça 1 1,76 1,76 

4.1.13 Capacitor Cerâmico 1 k x 2 kv peça 1 1,08 1,08 

4.1.14 Capacitor Cerâmico 22 PF peça 1 0,14 0,14 

4.1.15 Capacitor Cerâmico 4 k7 peça 1 0,14 0,14 

4.1.16 Capacitor 0,1 F x 5,5 V peça 1 16,16 16,16 

4.1.17 Capacitor 10 M x 50 V peça 1 0,30 0,30 

4.1.18 Capacitor 10 MF x 100 V peça 1 4,29 4,29 

4.1.19 Capacitor 1 MF x 100 V peça 1 0,37 0,37 

4.1.20 Capacitor 220 MF x 25 V peça 1 0,54 0,54 

4.1.21 Capacitor 470 M x 63 V peça 1 3,53 3,53 

4.1.22 Capacitor 47 MF x 50 V peça 1 0,44 0,44 

4.1.23 Capacitor 68 x 400 V peça 1 27,79 27,79 

4.1.24 Capacitor Poliester 1 MF x 250 v peça 1 2,61 2,61 

4.1.25 CI CD 40106 BE peça 1 4,21 4,21 

4.1.26 CI 4N25 peça 1 3,14 3,14 

4.1.27 CI 74HC14 peça 1 3,22 3,22 

4.1.28 CI micro controlador AT 89 C 2051 24 PI peça 1 24,26 24,26 

4.1.29 CI Regulador TL 431 peça 1 1,06 1,06 

4.1.30 CI Regulador Top 234 Y peça 1 42,30 42,30 
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4.1.31 CI Regulador Top H O565 peça 1 28,34 28,34 

4.1.32 Ci Regulador WS 78 L 05 peça 1 1,38 1,38 

4.1.33 Conector 5 vias (AKZ 90º) peça 1 25,57 25,57 

4.1.34 Conector 5 vias (STLZ 180º) peça 1 9,44 9,44 

4.1.35 Conector 9 vias (AKZ 90º) peça 1 44,06 44,06 

4.1.36 Conector 9 vias (STLZ 180º) peça 1 16,65 16,65 

4.1.37 Conjunto lentes fresnel - primática peça 1 314,70 314,70 

4.1.38 Conjunto prensa cabos + borracja vedação peça 1 71,60 71,60 

4.1.39 Cristal 12.000 peça 1 3,54 3,54 

4.1.40 Diodo 1,5 Ke 200 A peça 1 18,94 18,94 

4.1.41 Diodo 1 N 4007 peça 1 0,24 0,24 

4.1.42 Diodo 1 N 4148 peça 1 0,16 0,16 

4.1.43 Diodo 1 N 4937 peça 1 0,30 0,30 

4.1.44 Diodo 6 a 10 peça 1 3,16 3,16 

4.1.45 Diodo 1 N 5819 peça 1 0,58 0,58 

4.1.46 Diodo MUR 180 peça 1 3,55 3,55 

4.1.47 Diodo MUR 460 peça 1 5,84 5,84 

4.1.48 Dissipador Grande peça 1 5,05 5,05 

4.1.49 Dissipador Pequeno peça 1 1,18 1,18 

4.1.50 Espaçador 1/8" peça 1 0,31 0,31 

4.1.51 Espaçador 3/8" peça 1 0,48 0,48 

4.1.52 Espaçador de Borracha peça 1 0,24 0,24 

4.1.53 Fusitermistor (NTC 5R 8 mm 3A) peça 1 1,75 1,75 

4.1.54 Led Amarelo peça 1 4,90 4,90 

4.1.55 Led Verde peça 1 13,73 13,73 

4.1.56 Led Vermelho peça 1 4,90 4,90 

4.1.57 Lente lisa injetada para display do painel unidade 1 157,82 157,82 

4.1.58 parafuso 0,05 x 1,80 peça 1 0,16 0,16 

4.1.59 PCI MCT VER. 04 peça 1 124,68 124,68 

4.1.60 PCI MFC RV.0 peça 1 29,20 29,20 

4.1.61 PCI MPRP RV. 00 peça 1 229,30 229,30 

4.1.62 PCI NTP REV. 02 peça 1 229,97 229,97 

4.1.63 PCI NTV REV. 03 peça 1 448,79 448,79 

4.1.64 PCI MBA REV. 0 peça 1 780,88 780,88 
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4.1.65 Perfil em Borracha "U" menor para cronômetro veicular m 1 15,78 15,78 

4.1.66 Ponte de diodo 1,2 a x 800 v peça 1 3,63 3,63 

4.1.67 Porca 1/8" peça 1 0,16 0,16 

4.1.68 Resistor 10 k peça 1 0,08 0,08 

4.1.69 Resistor 120 k peça 1 0,08 0,08 

4.1.70 Resistor 15 k Metalfio peça 1 0,24 0,24 

4.1.71 Resistor 1 k peça 1 0,08 0,08 

4.1.72 Resistor 1 k x 3 W peça 1 2,37 2,37 

4.1.73 Resistor 1 k 5 peça 1 0,08 0,08 

4.1.74 Resistor 200 k peça 1 0,08 0,08 

4.1.75 Resistor 22 k peça 1 0,08 0,08 

4.1.76 Resistor 27 k Metalfio peça 1 0,24 0,24 

4.1.77 Resistor 2 m 2 peça 1 0,08 0,08 

4.1.78 Resistor 390 R peça 1 0,08 0,08 

4.1.79 Resistor 470 R peça 1 0,08 0,08 

4.1.80 Resistor 47 K peça 1 0,09 0,09 

4.1.81 Resistor 47 k Metalfio peça 1 0,24 0,24 

4.1.82 Resistor 47 R peça 1 0,08 0,08 

4.1.83 Resistor 4R7 peça 1 0,08 0,08 

4.1.84 Resistor 68 R peça 1 0,09 0,09 

4.1.85 Resistor 6 R 8 peça 1 0,09 0,09 

4.1.86 Resistor 82 R peça 1 0,09 0,09 

4.1.87 Resistor de Fio 10 R / 5 W peça 1 4,34 4,34 

4.1.88 Segmento de conector 4 mm peça 1 28,97 28,97 

4.1.89 Soquete torneado de 20 pinos peça 1 8,24 8,24 

4.1.90 Transformador de contagem regressiva peça 1 210,60 210,60 

4.1.91 Transformador 55 NE peça 1 46,28 46,28 

4.1.92 Transistor BC 558 peça 1 0,40 0,40 

4.1.93 Transistor BC 639 peça 1 1,11 1,11 

4.1.94 Transistor BC 640 peça 1 0,95 0,95 

4.1.95 Trimpot 50 K peça 1 4,86 4,86 

4.1.96 Tip 41 C peça 1 5,91 5,91 

4.1.97 Varistor 20 K peça 1 5,84 5,84 

4.1.98 Varistor 7 k 431 peça 1 0,92 0,92 

4.2 Peças eletrônicas   Total 4.2 15.475,24 

4.2.1 Indicador de Tempo para pedestre - Led Verde unidade 1 3.174,28 3.174,28 

4.2.2 Conjunto óptico verde/vermelho para pedestre - Led unidade 1 3.508,33 3.508,33 
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4.2.3 Conjunto óptico vermelho 200 mm veicular - Led unidade 1 1.085,93 1.085,93 

4.2.4 Conjunto óptico amarelo 200 mm veicular - Led unidade 1 1.085,93 1.085,93 

4.2.5 Conjunto óptico verde 200 mm veicular - Led unidade 1 1.085,93 1.085,93 

4.2.6 Indicador de tempo de verde com 365 Led's unidade 1 5.534,84 5.534,84 

4.3 Controlador   Total 4.3 17.340,46 

4.3.1 Módulo de Controle unidade 1 3.232,26 3.232,26 

4.3.2 Módulo de Fonte unidade 1 4.754,00 4.754,00 

4.3.3 Módulo de Comunicação unidade 1 3.889,67 3.889,67 

4.3.4 Módulo de Potência unidade 1 2.501,20 2.501,20 

4.3.5 Controlador Eletrônico unidade 1 2.963,33 2.963,33 

4.4 Peças em fibra de vidro   Total 4.4 9.191,67 

4.4.1 
Caixa de Fibra para Grupo Focal pedestre em fibra de 
vidro 

unidade 1 2.039,37 2.039,37 

4.1.2 
Caixa de Fibra para Grupo Focal repetidor em fibra de 
vidro 

unidade 1 2.255,87 2.255,87 

4.4.3 
Caixa de Fibra para Grupo Focal principal simples em 
fibra de vidro 

unidade 1 2.293,40 2.293,40 

4.4.4 
Caixa de Fibra para Grupo Focal principal com 
indicador de tempo em fibra de vidro 

unidade 1 2.603,03 2.603,03 

4.5 Grupo focal semafórico completo   Total 4.5 63.377,16 

4.5.1 Grupo Focal pedestre em fibra de vidro unidade 1 9.277,65 9.277,65 

4.5.2 Grupo Focal repetidor em fibra de vidro unidade 1 6.239,11 6.239,11 

4.5.3 Grupo Focal principal simples em fibra de vidro unidade 1 6.436,04 6.436,04 

4.5.4 
Grupo Focal principal com indicador de tempo em fibra 
de vidro 

unidade 1 16.341,11 16.341,11 

4.5.5 Carenagem para coluna de pedestre em fibra de vidro unidade 1 4.467,98 4.467,98 

4.5.6 Carenagem para coluna veicular em fibra de vidro unidade 1 5.777,99 5.777,99 

4.5.7 
Carenagem para braço de projeção 6,00 m em fibra de 
vidro 

unidade 1 7.116,12 7.116,12 

4.5.8 Carenagem controlador 06/06 fases em Fibra de vidro unidade 1 2.926,47 2.926,47 

4.5.9 Carenagem controlador 08/08 fases em fibra de vidro unidade 1 4.794,69 4.794,69 

4.6 Sistema Elétrico   Total 4.6 418,94 

4.6.1 Botoeira unidade 1 361,73 361,73 

4.6.2 Cabo 1 x 6, 5 mm2 m 1 5,69 5,69 

4.6.3 Cabo 2 x 1, 5 mm2 m 1 4,29 4,29 

4.6.4 Cabo 3 x 1, 5 mm2 m 1 7,36 7,36 

4.6.5 Cabo 4 x 1, 5 mm2 m 1 8,97 8,97 

4.6.6 Cabo 5 x 1, 5 mm2 m 1 12,30 12,30 

4.6.7 Eletroduto 3" m 1 18,60 18,60 

4.7 Serralheria   Total 4.7 12.375,79 

4.7.1 Coluna de pedestre / repetidor de 101 mm ø x 4,00 m unidade 1 1.712,12 1.712,12 

4.7.2 Coluna de pedestre / repetidor de 101 mm ø x 6,00 m unidade 1 2.480,59 2.480,59 

4.7.3 Coluna veicular de 127 mm  ø x 6,00 m unidade 1 3.450,21 3.450,21 
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4.7.4 Braço de 101 mm ø x 6,00 m projeção unidade 1 3.422,65 3.422,65 

4.7.5 Suporte simples 101 mm / 127 mm ø unidade 1 219,09 219,09 

4.7.6 Suporte basculante convencional 101 mm ø unidade 1 197,52 197,52 

4.7.7 Suporte duplo 101 mm / 127 mm ø unidade 1 490,28 490,28 

4.7.8 
Caixa de passagem com tampa de ferro tipo leve 300 L 
400 mm 

unidade 1 403,33 403,33 

  

VALOR TOTAL  ===============================> R$8.510.071,21 

              
A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os dados 

bancários da licitante: 

 
 
 
(local, data) 
 
_______________________________________________________ 
Representante Legal  
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa e Carimbo da empresa) 

BANCO AGÊNCIA Nº DA CONTA 
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ANEXO V  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

O amparo legal encontra-se na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002 que prevê a realização, por meio de sistema 

eletrônico, da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo menor preço 

global, forma de fornecimento por preço unitário, que será regido pela Lei Federal Nº 10.520/2002, Decretos 

Municipais N° 2413/2006, 2.355/2005 e subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 8.666 e Lei Complementar Nº 123/06, 

nos termos deste Termo de Referência. 

O julgamento tipo menor preço global, busca a agilidade nos serviços elencados no presente Termo, que se 

complementam, visando a ininterrupção dos mesmos, a fim de preservar a segurança e a fluidez do trânsito.  

 

2 – OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de 

semáforos de sinalização de trânsito, compreendendo a instalação em novos cruzamentos viários e a substituição 

de semáforos já existentes, com o fornecimento de todo o material e execução de obras civis necessárias, bem 

como serviço de manutenção semafórica, conforme especificações e condições constantes neste Termo de 

Referência e Anexos.  

 

3 – JUSTIFICATIVA 

O crescimento do Município de Lauro de Freitas, bem como o aumento progressivo da frota de veículos vivenciados, 

aliado à necessidade de modernização do trânsito exige medidas, tais como a ampliação do sistema semafórico. 

A ausência de sinalização semafórica em cruzamentos importantes da cidade descritos neste Termo de Referência 

impõe a aquisição pretendida, com o objetivo de organizar melhor o trânsito e trazer maior segurança no tráfego nas 

localidades de instalação dos equipamentos. 

Ressalte-se ainda que há no Município alguns semáforos cuja requalificação se faz necessária, tendo em vista as 

condições ruins dos equipamentos, em decorrência do desgaste natural pelo de curso do tempo. 

Outrossim, a aquisição de semáforos com o objetivo de requalificação de alguns equipamentos existentes, se 

justifica pela necessidade de modernização e tecnologia.  

A aquisição dos materiais de sinalização semafórica, para atender à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, 

se faz necessária, tendo em vista a obrigação do Município em manter as vias públicas seguras, evitando acidentes 

e riscos aos munícipes. 

A contratação será utilizada na ampliação da sinalização e requalificação da existente. Esse Termo de Referência 

apresenta aos interessados os requisitos necessários para a consecução dos objetivos da SETTOP, impondo aos 

mesmos o oferecimento de propostas que contemplem todas as suas especificidades. Este documento exprime os 

objetivos a serem alcançados com a contratação do objeto licitado, no sentido de melhorar sempre a qualidade do 

serviço público dedicado aos usuários dos sistemas de trânsito de Lauro de Freitas. 

4– DO DESCRITIVO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

4.1- O fornecimento e instalação de sinalização semafórica deverá abranger o fornecimento de: Colunas, braços, 

grupos focais veiculares e para pedestres, suportes, cabos elétricos,  dispositivos eletrônicos indicadores de tempo 
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de fase semafórica e controladores eletrônicos, equipamento para monitoramento e controle de tráfego, central de 

manutenção de falhas semafóricas, gerenciamento de patrimônios e inventários de ativos dos cruzamentos 

semaforizados, gerenciamento e gestão de serviços semafóricos e também: Serviços de Obras civis com corte de 

via, lançamento de eletrodutos, envelopamento de eletrodutos com concreto, construção de caixas de passagens de 

cabos, chumbamento de colunas de pedestre, veicular  e braços projetados  com revestimento em fibra de vidro ou 

similar, montagem de suportes e grupos focais e instalações elétricas em geral. 

4.1.1- Dos locais de instalação dos pontos semaforizados: 

1: AVENIDA SANTOS DUMONT (BA 099) x SHOPPING & FEIRA; 

2: RUA EUVALDO SANTOS LEITE X ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS;   

3: AVENIDA SANTOS DUMONT (BA 099) x AVENIDA BRIGADEIRO ALBERTO COSTA MATOS; 

4: AVENIDA SANTOS DUMONT (BA 099) x ATACADÃO/ATACAREJO;   

5: AVENIDA SANTOS DUMONT (BA 099) x CONDOMÍNIO ENCONTRO DAS ÁGUAS;   

6: AVENIDA SANTOS DUMONT (BA 099) x BASE MUNICIPAL DE TRÂNSITO; 

7: AVENIDA SANTOS DUMONT (BA 099) x RUA NOVA ESPERANÇA/MOISÉS DE ARAUJO; 

8: AVENIDA LUÍZ TARQUÍNIO PONTES X AVENIDA BRIGADEIRO ALBERTO COSTA MATTOS-ARAQUI; 

9: AVENIDA LUÍZ TARQUÍNIO PONTES X AVENIDA PRAIA DE ITAPOAN – ARCO DE VILAS DO ATLÂNTICO;  

10: AVENIDA LUÍZ TARQUÍNIO PONTES X RUA PRISCILA B. DUTRA; 

11: RUA DOUTOR GERINO SOUZA FILHO X AVENIDA FORTALEZA;   

12: RUA DOUTOR GERINO SOUZA FILHO X RUA PÉROLA NEGRA;   

13: RUA DOUTOR GERINO SOUZA FILHO X RUA CHILE;   

14: RUA DOUTOR GERINO DE SOUZA FILHO X AVENIDA BAIXA GRANDE;   

15: RUA DOUTOR GERINO DE SOUZA FILHO X RUA SILVANDIR F. CHAVES; 

16: RUA BISPO RENATO CONCEIÇÃO CUNHA X RUA JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS - BEIRA RIO;   

17: UA LUIZ FELIPE DE SOUZA LEÃO X RUA JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS - BEIRA RIO; 

18: AVENIDA AMARÍLIO THIAGO DOS SANTOS X RUA MIGUEL DOS SANTOS SILVA- PÉ DE OITI; 

19: RUA JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS X RUA PREFEITO CELSO PINHEIRO DA SILVA- MARISA;  

20: AVENIDA BRIGADEIRO MÁRIO EPINHAUS X AVENIDA AMARÍLIO THIAGO DOS SANTOS- SAN DIEGO;  

21: RUA VEREADOR JONE KISS X RUA SÃO CRISTÓVÃO. 

4.1.2 Os locais determinados para instalação, neste Termo de Referência, poderão ser alterados conforme melhor 

interesse público, devendo a Contratante informar a Contratada 10(dez) dias antes do início da execução dos 

serviços.  

4.2 Os serviços de instalação do conjunto semafórico deverão ser executados sem causar prejuízo para a circulação 

de veículos no sistema viário. 

4.3 A Contratada deverá verificar previamente as condições de “campo” do local indicado no projeto. As 

interferências subterrâneas e aéreas deverão ser analisadas visando uma perfeita instalação e uma boa 

visualização da sinalização. As seguintes condições de “campo” deverão ser observadas antes de iniciar os 

serviços. 

4.4 A colocação das colunas, braços e semáforos deverão ser devidamente alinhadas vertical e horizontalmente, 

devendo a CONTRATADA verificar: 
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4.4.1 Posição de caixas de inspeção de redes elétricas e telefônicas, incluindo suas prováveis tubulações e posição 

de poços de visita, bocas de lobo, de redes de esgotos e pluvial, incluindo suas prováveis tubulações; 

4.4.2 Posição de caixas de registros, hidrantes de redes d'água, incluindo suas prováveis tubulações; 

4.4.3 Posição dos postes de rede elétrica, telefônica e iluminação pública; 

4.4.4 Posição da altura da fiação elétrica e telefônica, bem como de luminárias; 

4.4.5 Posição de árvores ou arbustos; 

4.4.6 Posição do rebaixamento do meio-fio. 

4.5 As obras executadas como buracos e/ou escavações deverão ser reaterradas e recompostos os pisos originais 

dos locais, sem quaisquer ônus a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - BA. 

4.6 Os danos causados às redes de concessionários, órgãos públicos ou terrenos, correrão por ônus e sob 

responsabilidade da Contratada. As interferências constatadas e prejudiciais à execução dos serviços deverão ser 

dirimidas com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas- BA. 

4.7 Todo e qualquer item que venha a ser necessário complementar, substituir, diminuir ou somar ao conjunto das 

obras e dos serviços objeto do contrato, somente poderá ser executado quando houver prévia 

comunicação/solicitação e a competente autorização prévia fornecida pela SETTOP, por escrito. 

4.8 Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os projetos e normas apresentados, 

serão refeitos imediatamente, não cabendo à Contratada o direito de indenização.  

4.9 Os materiais colocados deverão ser garantidos pela Contratada executante contra deficiência de fabricação ou 

de método de implantação pelo período mínimo de 1 (um) ano. 

4.10 Será necessário cuidado em todas as operações de uso de equipamentos, para proteger o público e para 

facilitar o tráfego. As operações de construção e ou serviço deverão ser executadas de tal forma que causem o 

mínimo possível de transtornos e incômodo às propriedades vizinhas as obras ou serviços. 

 

5- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1- COLUNA DE 101 mm Ø DE 4,00 METROS PARA GRUPO FOCAL SEMAFORICO DE PEDESTRE E NOBREAK 

2- COLUNA DE 101 mm Ø DE 6,0 METROS PARA CONTROLADOR E REPETIDOR DUPLO 

3- COLUNAS DE 127 mm Ø 6,0 METROS PARA BRAÇO PROJETADO       

4- BRAÇO CURVO DE 101 mm Ø DE 6,0 METROS PARA COLUNA VEICULAR  

5- GRUPO FOCAL SEMAFORICO PARA PEDESTRE COM INDICADOR DE TEMPO  

6 - GRUPO FOCAL SEMAFORICO REPETIDOR 

7- GRUPO FOCAL SEMAFORICO PRINCIPAL SIMPLES 

8- GRUPO FOCAL SEMAFORICO PRINCIPAL COM INDICADOR DE TEMPO NO VERDE 

9- GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL COM INDICADOR DE MENSAGEM VARIÁVEL 110 X 16 CM 

10- GRUPO FOCAL SEMAFORICO PRINCIPAL COM DUPLO INDICADOR DE TEMPO VERDE / VERMELHO E 

MENSAGEM VARIAVEL 110 X 16 CM  

11 - GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL COM INDICADOR DE TEMPO VERDE E PAINEL DE 

MENSAGEM VARIÁVEL 110 X 16 CM 

12- CONTROLADORES 

13 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA ININTERRUPTO (UPS) NOBREAK. 
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14- MÓDULO DE COMUNICAÇÃO GPS/GPRS (wireless) 

15- SISTEMA CENTRAL DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO 

16- CENTRAL DE MANUTENÇÃO DE FALHAS SEMAFÓRICAS, GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO E 

INVENTÁRIOS DE ATIVOS DOS CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS, GERENCIAMENTO E  GESTÃO DE 

SERVIÇOS SEMAFORIZADOS 

17 - MONITORAMENTO POR VÍDEO VIGILÂNCIA DE AUSÊNCIA DE FASE SEMAFÓRICA 

18- SUPORTES FIXADORES 

19- CABOS ELÉTRICOS 

20- SERVIÇOS 

5.1 Da obra civil: 

5.1.1 INSTALAÇÃO DOS DUTOS PELO MÉTODO DE ABERTURA DE VALAS 

5.1.1.1- EM PISTA DE ROLAMENTO 

A abertura das valas em vias pavimentadas deverá ser feita com rompedor pneumático, preferencialmente em 

ângulo reto em relação ao eixo da via e fora da área de pintura da faixa de pedestres. 

A largura máxima de corte em pistas, que antecedem a escavação de valas, é de 20 cm para travessia em duto 

único e 25 cm para tubulação dupla. A profundidade mínima da vala será de 35 cm em toda a extensão da travessia, 

sendo que seu leito deverá estar devidamente regularizado e compactado, de forma a assegurar a resistência do 

concreto de envelopamento do duto, em toda a sua extensão. A declividade da vala deverá acompanhar aquela 

apresentada na via, respeitando-se um mínimo de 2%, medido do eixo para as bordas da pista. 

A interligação (com 1 ou 2 dutos) entre caixas de passagem, no caso de travessia de pista de rolamento, deverá ser 

feita com duto PEAD do tipo Kanalex ou equivalente,  = 75 mm, em lance único, sem emendas e com guias de 

arame galvanizado bitola AWG 14, com sobra de 1,0 m (um metro) em cada ponta, as quais deverão ficar enroladas 

dentro das caixas. O envelopamento do duto deverá ser feito com concreto no traço 1:2:3 e fck 120 kglcm2, 

sobreposto com pedra brita #2. 

A recomposição do pavimento em pistas de rolamento, deverá apresentar as mesmas características existentes 

antes da abertura da vala. No caso de acabamento do preenchimento de valas abertas em vias pavimentadas em 

asfalto, esse deverá ser feito com CBUQ, PMQ ou PMF, após a aplicação de imprimação de CM-30 (0,012 Um) 

sobre camada de brita. A capa asfáltica de CBUQ, PMQ ou PMF não poderá apresentar espessura inferior a 5 cm, 

depois de compactada, nivelada com o pavimento existente, sem ressaltos ou depressões. Estes procedimentos 

deverão ser realizados somente após a cura do concreto de envelopamento dos dutos, respeitando-se um tempo 

mínimo de 48 horas após seu lançamento. 

5.1.1.2- EM PASSEIOS E CANTEIROS 

Na execução de travessias em passeios, como é o caso de interligação de controladores de semáforos 

coordenados, o duto a ser assentado no findo da vala regularizada e compactada, deverá estar a uma profundidade 

de 40 cm do nível do passeio. A cada 40 metros de travessia (lance máximo), deverá ser intercalada uma caixa de 

passagem padrão 40x40x50 cm, assentada sobre uma camada de 15 cm de brita #2. Nesse caso, será permitido o 

uso de conexões apropriadas, de mesma marca e linha, para a continuidade do duto. Sobre o duto assentado, 

deverá a CONTRATADA identificá-lo com fita plástica amarela com a inscrição “ATENÇÃO - CABO DE DADOS”, 
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depositada no eixo da vala, após a compactação de 15 cm de camada de terra, aproximadamente a 25 cm do nível 

do passeio, bem como envolvendo a tubulação, na ordem de 1 uma volta para cada 3m de duto. 

Em caso de travessias em canteiros ou gramados, os procedimentos serão os mesmos ora descritos para 

implantação de dutos sob passeios. 

Quando tratar-se de abertura de valas e assentamento de dutos em acessos de veículos através de guias 

rebaixadas, deverá ser feito um envelopamento do duto com concreto fck> 100 kgflcm2, na extensão da largura do 

acesso ou guia rebaixada, após a compactação do solo, em espessuras não inferiores a 8 cm da face inferior e 

superior do duto. A reconstituição do passeio, nesses casos, não poderá ser inferior a 24 horas do lançamento do 

concreto. 

As caixas de passagem, depois de implantadas, deverão estar perfeitamente aprumadas, sem defeitos, trincas, 

danos estruturais e de confecção, sendo de responsabilidade da Contratada suas substituições, caso necessário for. 

O fechamento de cada caixa quanto a sua estanqueidade, deve ser feito através de rejunte de argamassa de cal, 

cimento e areia, nas quatro laterais da tampa; essa somente poderá ser selada após vistoria e testes de operação 

do semáforo, e sua aceitação por parte da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL LAURO DE FREITAS - BA. 

Em geral, a recomposição do calçamento dos passeios e gramados após o preenchimento das valas, deve atender 

às mesmas características que apresentavam originalmente, seguida de limpeza e retirada de entulhos gerados pela 

obra. 

5.1.1.3- DUTOS PARA LIGAÇÃO DE POSTES ÀS CAIXAS   

Os dutos serão de Tubo PEAD Tipo Kanaflex d=75mm. Deverão apresentar as superfícies externas e internas 

isentas irregularidades, saliências, reentrâncias e não ter bolhas e nem vazios. Deverão ser fornecidos em uma 

única cor permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido as naturais diferenças de cor de matéria prima. 

Deverão ser utilizadas luvas de junção conforme o tipo de duto. 

5.1.1.4- DUTOS PARA LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS  

Os dutos serão de Tubo PEAD Tipo Kanaflex d=75mm. Deverão apresentar as superfícies externas e internas 

isentas irregularidades, saliências, reentrâncias e não ter bolhas e nem vazios.  Deverão ser fornecidos em uma 

única cor permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido as naturais diferenças de cor de matéria prima. 

Deverão ser utilizadas luvas de junção conforme o tipo de duto. 

5.1.2- CAIXAS SUBTERRÂNEAS 

As caixas subterrâneas deverão ser padronizadas quanto ao tipo e as dimensões. Esta padronização deverá ter 

suas dimensões verificadas pela fiscalização, bem como seu acabamento e drenagem. O ponto de encontro entre 

os eletrodutos e caixas de passagem ou derivação, deve ser construído de modo a não deixar arestas, que possam 

danificar o isolamento dos cabos, quando da enfiação dos mesmos. 

A entrada dos dutos nas caixas subterrâneas deverá ser feita no centro das paredes. Tanto a caixa subterrânea 

como a sua tampa, deverão ser projetadas adotando coeficiente de segurança no mínimo igual a 5 (cinco). 

Preferencialmente, as caixas subterrâneas deverão ser pré-fabricadas conforme padrão. 

5.1.3 INSTALAÇÃO DAS COLUNAS E BRAÇOS E CONJUNTOS SEMAFÓRICOS 

5.1.3.1- COLUNA DE 101 mm Ø DE 4,00 METROS PARA GRUPO FOCAL SEMAFORICO DE PEDESTRE E 

NOBREAK 
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A instalação da coluna de 4,00 m para grupo focal Semafórico de Pedestre e repetidor no solo é feita através de 

uma camada de concreto fck = 120 kg/cm2 de seção quadrangular 40x40 cm que após o piso acabado deve totalizar 

100 cm de profundidade. A coluna deverá ser colocada a uma distância mínima de 50 cm do meio-fio. 

5.1.3.2- COLUNA DE 101 mm Ø DE 6,0 METROS PARA CONTROLADOR E REPETIDOR 

A instalação da coluna de 6,00 m para grupo focal Semafórico repetidor, controlador e Nobreak para semáforos no 

solo é feita através de uma camada de concreto fck = 120 kg/cm2 de seção quadrangular 40x40 cm que após o piso 

acabado deve totalizar 100 cm de profundidade. A coluna deverá ser colocada a uma distância mínima de 50 cm do 

meio-fio. 

5.1.3.3- COLUNA DE 6,0 METROS PARA BRAÇO PROJETADO 

A instalação da coluna de 6,00 m para braço projetado no solo é feita através de uma camada de concreto fck = 120 

kg/cm2 de seção quadrangular 40x40 cm que após o piso acabado deve totalizar 150 cm de profundidade. A coluna 

deverá ser colocada a uma distância mínima de 80 cm do meio-fio. 

5.1.4- BRAÇO CURVO PROJETADO 

A instalação será feita com o braço curvo 6,0 m, na coluna para braço projetado de 6,0 m. O posicionamento do 

braço curvo deverá ser em função do alinhamento da pintura da faixa de retenção (branca) dos veículos no 

pavimento. A fixação do braço deverá ser feita através de parafusos galvanizados de cabeça sextavada. 

5.1.5- INSTALAÇÃO DOS SEMÁFOROS 

A instalação do semáforo principal deverá ser feita necessariamente na extremidade do braço curvo. 

As distâncias entre piso e a parte inferior do semáforo deverão ser as seguintes: 

Semáforo em “ I – Conjunto Completo” :................... 5,50 m 

Semáforo em “ I – Repetidor“:................................... 2,20 m 

5.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 

5.2.1- CONDUTORES ELÉTRICOS 

Cada condutor elétrico deve levar um sinal ou cor que o identifique, de forma padronizada. Deve possuir isolamento 

para 1000 Volts e uma conexão que possibilite a ligação entre cada lâmpada LED e a entrada do cabo de 

alimentação interna do controlador.  

Os condutores elétricos utilizados não poderão ter emendas entre a ligação entre cada lâmpada LED e a entrada do 

cabo de alimentação interna do controlador.  

5.2.1.1 - CONDUTORES ELÉTRICOS  

Não será permitida a instalação elétrica aparente ou aérea.  

5.2.2- ENTRADA PADRÃO 

A entrada será subterrânea padrão COELBA cabo 6,0 mm² 1Kv  

5.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE GRUPOS FOCAIS SEMAFORICOS. 

5.3.1- ESPECIFICAÇÕES COLUNA DE 101mm Ø DE 4,00 METROS PARA GRUPO FOCAL SEMAFORICO DE 

PEDESTRE E NOBREAK. 

A coluna de 4,00 m para grupo focal Semafórico de Pedestre deverá ser confeccionada de tubo com costura de aço 

1010-1020 Ø101mm de parede de 4,5mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 (quatro) aletas 

soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de   ¼” x 70 x 200mm. 
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A coluna de 4,00 m para grupo focal Semafórico de Pedestre deverá ter furos que permita a interligação dos 

condutores elétricos subterrâneo até ao grupo focal Semafórico de Pedestre.  

A coluna de 4,00 m para grupo focal Semafórico de Pedestre deverá ser de aço 1010-1020 com galvanização, após 

todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco. 

5.3.2- ESPECIFICAÇÕES COLUNA DE 101 mm Ø DE 6,0 METROS PARA CONTROLADOR E REPETIDOR 

A coluna de 6,00 m para grupo focal Semafórico para Controlador e Repetidor deverá ser confeccionado de tubo 

com costura de aço 1010-1020 Ø101mm de parede de 4,5mm, possuindo uma tampa na extremidade superior e 4 

(quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de    ¼” x 70 x 200mm 

A coluna de 6,00 m para grupo focal Semafórico para Controlador/Repetidor deverá ter furos que permita a 

interligação dos condutores elétricos subterrâneo até ao grupo focal Semafórico para Controlador e Repetidor.  

A coluna de 6,00 m para grupo focal Semafórico para Controlador e Repetidor deverá ser de aço 1010-1020 

sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a 

depositar uma camada de zinco. 

5.3.3- ESPECIFICAÇÕES COLUNAS DE 127 mm Ø 6,0 METROS PARA BRAÇO PROJETADO 

A coluna de 6,00 m para braço projetado deverá ser confeccionada de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 127 

mm de parede de 4,5 mm, dotado de sistema de fixação para braço curvo na própria coluna. A fixação do braço 

curvo é feita através de 4 (quatro) porcas soldadas ½” e parafusos galvanizados de cabeça sextavada ½”x 1”. 

O poste contém também 4 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de ¼” x 70 x 200 

mm. 

A coluna de 6,00 m para braço projetado deverá ter possui furos que permita a interligação dos condutores elétricos 

subterrâneo até ao grupo focal Semafórico de Repetidor 

A coluna de 6,00 m para braço projetado deverá ser de aço 1010-1020 com galvanização, após todas as operações 

de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.  

5.3.4 ESPECIFICAÇÕES BRAÇO CURVO DE 101 mm Ø DE 6,0 METROS PARA COLUNA VEICULAR  

O braço deverá ser confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020 Ø 101,6 mm, projeção de 6 m (parede 

4,5mm), possuindo ainda uma tampa na extremidade horizontal. O braço deverá ter furos que permita a interligação 

dos condutores elétricos subterrâneo até ao grupo focal Semafórico Principal e outros.   O braço deverá ser de aço 

1010-1020 com galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a 

depositar uma camada de zinco de 60 micra. 

5.3.5 ESPECIFICAÇÕES GRUPO FOCAL SEMAFORICO PARA PEDESTRE COM INDICADOR DE TEMPO  

•Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em Gel Coat e pintura 

Automotiva com proteção U.V, ou similar. 

•Cor Prateada; 

•Possuir forma elíptica disposta na vertical em monobloco fechado.  

•Espessura da parede do monobloco mínima de 3 mm; 

•Disposição dos conjuntos ópticos de cima pra baixo: Vermelha e Verde sendo que cada lente será na forma 

quadrada; 

• Lentes como anteparo com filtro luminoso anti-reflexo; 

•Para o conjunto óptico vermelho poderá ser utilizado:  
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As lâmpadas led’s quando o vermelho estiver aceso aparecerá o homem na posição parado na cor vermelha e 

quando estiver o verde aceso o homem na posição andando na cor verde. 

Para o conjunto óptico verde deverá ser utilizado o Indicador de Tempo conforme  

Especificações Técnicas do Dispositivo Eletrônico Indicador de Tempo de Pedestre; 

•Os conjuntos ópticos deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana); 

Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção contra raios Ultravioleta. 

•Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada LED; 

.Tensão de alimentação para conjunto óptico a led’s ver Especificações Técnicas do Conjunto Óptico a ledes; 

. Fixação em suporte compatível com o grupo focal; 

.Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção contra raios Ultravioleta. 

5.3.6 ESPECIFICAÇÕES GRUPO FOCAL SEMAFORICO REPETIDOR 

•Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em Gel Coat e pintura 

Automotiva com proteção U.V. ou similar.; 

•Cor Prateada; 

•Possuir forma elíptica disposta na vertical, em monobloco fechado com acesso ao seu interior para instalação 

somente pelo encaixe do conjunto óptico; 

•Espessura da parede do monobloco mínima de 3mm; 

•Disposição das lentes na vertical: de cima pra baixo Vermelha, Amarela e Verde; 

•Cada lente deverá ter 200mm de diâmetro; 

.Cada conjunto óptico poderá ser fornecido com: lâmpada  a LED; 

•Para os conjuntos ópticos a led’s os mesmos deverão ser fornecidos com duas lentes superposta: a primeira lisa e 

a segunda do tipo Fresnel; 

•As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana); 

•Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada LED; 

.Tensão de alimentação para conjunto óptico a led’s ver Especificações Técnicas do Conjunto Óptico a Led’s;  

Fixação através de suporte tipo simples ou duplo compatível com o grupo focal. 

Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção contra raios Ultravioleta. 

5.3.7 ESPECIFICAÇÕES GRUPO FOCAL SEMAFORICO PRINCIPAL SIMPLES 

•Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em Gel Coat e pintura 

Automotiva com proteção U.V.; 

•Cor Prateada; 

•Possuir forma elíptica, disposta na vertical ou horizontal, em monobloco hermeticamente fechado com acesso ao 

seu interior para instalação somente pelo encaixe do conjunto óptico; 

•Espessura da parede do monobloco de 3mm; 

•Disposição das lentes na vertical, de cima pra baixo: Vermelha, Amarela e Verde; 

.Disposição das lentes na horizontal, da esquerda para a direita: Vermelha, Amarela e Verde; 

•Cada lente ( Vermelha, Amarela e Verde ) deverá ter 200mm de diâmetro; 

.Cada conjunto óptico poderá ser fornecido com: lâmpada incandescente ou a led’s; 

.Para os conjuntos ópticos a lâmpada incandescente as lentes deverão ser de policarbonato injetado. 
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•Para os conjuntos ópticos a led’s os mesmos deverão ser fornecidos com duas lentes superpostas: a primeira lisa e 

a segunda do tipo Fresnel; 

•As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana); 

•Tensão de alimentação da rede eletrica local 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada incandescente e ou 

a Led’s; 

.Fixação através de suporte compatível com o grupo focal. 

.Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção contra raios Ultravioleta. 

5.3.8 ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO FOCAL SEMAFORICO PRINCIPAL COM INDICADOR DE TEMPO DE 

VERDE 

•Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em Gel Coat e pintura 

Automotiva com proteção U.V. ou similar; 

•Cor Prateada; 

•Possuir forma elíptica, disposta na horizontal em monobloco fechado com acesso ao seu interior para ligação 

somente pelo encaixe do conjunto Óptico; 

•Espessura de parede do monobloco mínima de 3mm; 

•Cada lente  deverá ter 200mm de diâmetro; 

.Cada conjunto óptico poderá ser fornecido com: 

.1º) Lâmpada LED; 

•Para os conjuntos ópticos a led’s os mesmos deverão ser fornecidos com duas lentes superpostas: a primeira lisa e 

a segunda do tipo Fresnel; 

•As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana); 

•Diposição das lentes horizontalmente da esquerda para a direita conforme a seguinte seqüência: Vermelha, 

Amarela e Verde; 

.O dispositivo indicador de tempo deverá ser fornecido com: 

1º) Dispositivo indicador de tempo de verde colocado à direita do conjunto óptico verde, seguindo a linha horizontal 

das lentes; 

O dispositivo mostrador de tempo deverá possuir estrutura que produza sombra (pestana); 

•Ligação elétrica de alimentação do indicador de tempo exclusivamente através dos conjuntos ópticos, sem a 

necessidade de qualquer outra ligação para alimentação; 

Especificações Técnicas do Dispositivo Eletrônico Indicador de Tempo de Fase Semafórica Verde e Vermelha; 

•Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada LED; 

.Tensão de alimentação para conjunto óptico a led’s ver Especificações Técnicas do Conjunto Óptico a led’s; 

.Fixação através de suporte compatível com o grupo focal. 

.Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção contra raios Ultravioleta. 

5.3.9 ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO FOCAL SEMAFORICO PRINCIPAL COM DUPLO INDICADORES DE 

TEMPO NO VERDE, VERMELHO E MENSAGEM VARIAVEL 110 X 16 CM 

•Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em Gel Coat e pintura 

Automotiva com proteção U.V. ou similar; 

•Cor Prateada; 
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•Possuir forma elíptica, disposta na horizontal em monobloco fechado com acesso ao seu interior para instalação 

somente pelo encaixe do conjunto Óptico; 

•Espessura de parede do monobloco mínima de 3mm; 

•Cada lente  deverá ter 200mm de diâmetro; 

.Cada conjunto óptico poderá ser fornecido com: 

.1º) Lâmpada LED; 

•Para os conjuntos ópticos a led’s os mesmos deverão ser fornecidos com duas lentes superpostas: a primeira lisa e 

a segunda do tipo Fresnel; 

•As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana); 

•Disposição das lentes horizontalmente da esquerda para a direita conforme a seguinte seqüência: Vermelha, 

Amarela e Verde; 

.O dispositivo indicador de tempo deverá ser fornecido com: 

1º) Dispositivo indicador de tempo de verde colocado à direita do conjunto óptico verde, seguindo a linha horizontal 

das lentes;  

2º) Dispositivo indicador de tempo de vermelho colocado à esquerda do conjunto óptico vermelho; 

. Dispositivo indicador de mensagem variável colocado logo abaixo das lentes dos conjuntos ópticos e ao lado do 

indicador de tempo seja ele verde ou vermelho; 

•Os dispositivos indicadores de tempo e de mensagem variável deverão possuir estrutura que produza sombra 

(pestana);  

-Especificações Técnicas do Dispositivo Eletrônico Indicador de Tempo de Fase Semafórica Verde e Vermelha; 

•Ligação elétrica de alimentação do indicador de tempo exclusivamente através do conjunto óptico, sem a 

necessidade de qualquer outra ligação para alimentação; 

•Ligação elétrica de alimentação do indicador de mensagem variável exclusivamente nas lâmpadas led’s do próprio 

grupo focal, sem a necessidade de qualquer outra ligação para alimentação; 

 .Apresentação de mensagem no indicador de mensagem variável exclusivamente no momento da alimentação do 

conjunto óptico vermelho;  

-Especificações Técnicas do Dispositivo Eletrônico Indicador de Mensagem Variável para Grupo Focal Semafórico; 

•Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada LED; 

.Tensão de alimentação para conjunto óptico a led’s ver Especificações Técnicas do Conjunto Óptico a led’s; 

. Fixação através de suporte compatível com o grupo focal. 

. Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção contra raios Ultravioleta. 

5.3.10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTROLADOR 

Características Técnicas do Controlador de 02/08, 04/08 , 06/08 e 08/08 fases estes equipamentos devem operar 

nas seguintes voltagens 127V / 220 V com tolerância de mais ou menos 15% e frequência de 60 Hz, mais  ou 

menos 5% . 

Controlar de 2 a 8 movimentos diferentes de veículos ou pedestres (fases semafóricas). Programação de até 8 para 

o de 8 fases configurações dos movimentos veiculares e de pedestres (estágios). 

Característica geral para todos os modelos acima citados: Fusível rápido para entrada da alimentação e individual 

para cada grupo focal, disjuntor termomagnético para cada fase, disjuntor diferencial  residual, contactora para os 
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circuitos, varistores em cada TRIAC para acionamento das fases, varistores e centelhador para entrada da 

alimentação do controlador, filho de linha para entrada da alimentação e acionamento da contactora, proteção para 

entrada de rede de comunicação de dados. 

Gabinete que permite utilização do controlador em atmosfera com presença de elementos corrosivos, oxidantes, 

oleosos e partículas sólidas. Temperaturas externas entres 0 e 95%, gabinete em alumínio com espessura de 2,5 

mm e pintura epóxipó e permite sua fixação em bandeja em  poste. 

5.4 SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ININTERRUPTO (UPS) NOBREAK. 

5.4.1 Potência: deverão ser disponibilizados equipamentos com as seguintes potências: 

a. No-Break de potência mínima de 700 W;  

b. No-Break de potência mínima de 1.200 W. 

5.4.2 Características Ambientais 

a. Instalação ao tempo, em poste; 

b. Temperatura ambiente: Mínimo 21° C – Máximo 30° C; 

c. Altitude: < 1.000 metros; 

d. Umidade relativa do ar: 81% a 83% (sem condensação). 

5.4.3 Fonte de Suprimento 

a. Tensão nominal: 110 Volts (± 20%) ou 220 Volts (± 20%), selecionável; 

b. Frequência: 60 Hz. (± 5%), senoidal; e 

c. Fator de potência mínimo de entrada: 0,95. 

5.4.4. Características de Saída 

a. Tensão nominal: 110 Volts (± 6%) ou 220 Volts (± 6%), selecionável. 

b. Frequência: 60 Hz. (±1,0 %), senoidal. 

c. Fator de potência mínimo de saída: 0,80. 

d. Proteção de saída: Disjuntor eletromagnético. 

e. Nível máximo de ruído: 60 dB a 1 (um) metro. 

f. Regulação estática máxima: 2%. 

g. Regulação dinâmica máxima: 5% de tensão de saída para degrau de carga de 100%. 

h. Distorção de harmônica total (DHT): 

• 3% com carga linear. 

• 10% com carga não linear. 

5.4.5. Banco de Baterias 

a. Serviço contínuo; 

b. Autonomia mínima: 2 horas a plena carga; 

c. Bateria estacionária: selada tipo chumbo-ácido, absolutamente livre de manutenção; 

d. Banco incorporado ao Nobreak ou modulado, com gabinete em chapa de aço galvanizado, pintura 

eletrostática com proteção UV, na cor cinza, com grau de proteção IP 54 – conforme NBR IEC 60529. Sistema de 

ventilação forçada, com controle termo-estático, para temperaturas superiores a 25° C; 

e. Banco com baterias de mesma marca e modelo, com capacidade nominal idêntica, especificadas para vida 

útil, em regime contínuo, de 4 (quatro) anos, para temperatura de trabalho de 40° C; e 
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f. Proteção através de disjuntor. 

5.4.6. Carregador 

a. Características pelo fabricante. 

5.4.7. Inversor 

a. Tensão de saída: 110 Volts (± 6%) ou 220 Volts (± 6%), selecionáveis. 

b. Frequência: 60 Hz. (± 1,0%), senoidal. 

c. Tecnologia: IGBT. 

5.4.8. Gabinete 

a. Gabinete em chapa de aço galvanizado, pintura eletrostática com proteção UV, na cor cinza. 

b. Grau de Proteção IP 54 – conforme NBR IEC 60529. 

c. Sistema de ventilação forçada, com controle termo estático, para temperaturas superiores a 25° C. 

d. Conexões de entrada e saída através de régua de bornes. 

e. Conexões de forma a permitir expansão do banco de baterias. 

f. Fechadura embutida para maior proteção contra vandalismo. 

g. Deverão ser fornecidas à SETTOP as chaves dos gabinetes, sendo esta universal para todas as fechaduras 

utilizadas. 

5.4.9 By-pass 

a. Chave automática de transferência da alimentação alternativa para carga, em caso de sobrecarga ou 

b. falha no funcionamento do No-Break. 

c. Chave manual para transferência da carga sem interrupção de energia, para manutenção e correlatos 

d. do No-Break. 

e. Dispositivos de transferência para mesma potência do No-Break, com capacidade de sobrecarga de 

f. até 125% por 1(um) minuto e 150% por 0,5 (meio) minuto. 

g. Tempo de transferência igual ou inferior a 4 ms. 

5.4.10. Compatibilidade Eletromagnética 

a. Transformador isolador na saída, com isolamento galvânico. 

b. Protegido contra descargas eletrostáticas em seus componentes. 

c. Protegido com dispositivos de proteção contra surto de tensão (DPS) conforme Norma NBR  

d. IEC - 61643-1: 2002. 

5.4.11. Características Gerais do No-Break 

a. Cada equipamento deverá conter seu respectivo número de série gravado de forma indelével. 

b. Norma de fabricação: ABNT. 

c. Dupla conversão, ON LINE, com tecnologia PWM em frequência igual ou superior 20 KHz. 

d. Controle e supervisão microprocessados. 

e. Tempo de transferência: zero (on line). 

f. Eficiência: maior ou igual 85% a plena carga. 

g. Sinalização por LED e indicação em display de cristal líquido (LCD) com back light para: 

• Entrada normal (até ± 20% da tensão nominal). 

• Saída normal (até ± 5% da tensão nominal). 
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h. Bateria carregada. 

i. Bateria descarregada. 

j. Bateria baixa (fim de carga com antecedência de ± 15 minutos). 

k. Operação via by-pass. 

l. Proteções e atuações: 

• Sobretensão e subtensão na entrada e saída. 

• Falta de fase na entrada. 

• Tensão mínima de bateria. 

• Curto circuito na saída. 

• By-pass automático (por falha da UPS). 

• Limitação de corrente de recarga de bateria. 

• Limitação de corrente de descarga da bateria. 

• Sob recorrente de saída. 

• Sobre temperatura da UPS. 

m. Registrador com 300 (trezentos) ou mais eventos, com data e hora, relativos as sinalizações e proteções. 

n. Comunicação com a Central de Monitoramento: 

• Deverá utilizar o protocolo de comunicação SNMP (Simple Network Management Protocol). 

• Porta ETHERNET 10/100 Mbit/s com conector RJ 45. 

• Módulo de comunicação GPRS (Quadriband com Frequências GSM 850/900/1800/1900 MHz) para 

monitoração do equipamento, enviando à Central de Monitoramento informações dos eventos críticos, tais como: 

 Atuações das sinalizações e proteções. 

 Volta às condições normais. 

o. O equipamento não deverá causar danos ou interferências de qualquer espécie que comprometam as 

funcionalidades, ou que possam vir a danificar os controladores semafóricos. 

p. O equipamento desligado por fim de autonomia deverá possuir religamento automático, após o retorno da 

energia da rede elétrica local, evitando a intervenção manual. 

5.4.12. Ensaios: 

5.4.12.1 Ensaios de Tipo: deverá ser apresentado um ensaio de tipo, para cada 100 (cem) unidades, com um 

mínimo de 01 (um) unidade, em laboratório acreditado pelo INMETRO (antes dos ensaios de rotina das UPS), 

contendo os seguintes ensaios: 

a. Regulação estática de tensão. 

b. Distorção de harmônica. 

c. Rendimento. 

d. Fator de potência. 

e. Regulação estática de freqüência. 

f. Regulação dinâmica. 

g. Transferência inversor/by-pass. 

h. Sobrecarga. 

i. Medição de ruído. 
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j. Tempo de descarga completa de baterias. 

k. Tempo de carga completa de baterias. 

l. Todos os ensaios de rotina a frente descritos. 

5.4.12.2 Ensaios de rotina: antes da entrega das UPS, deverão ser feitos os seguintes ensaios de rotina, 

acompanhados por técnicos da Prefeitura de Lauro de Freitas, para 5% dos equipamentos Nobreak, a serem 

escolhidos pela Prefeitura de Lauro de Freitas no fabricante: 

a. Checar cabos e interconexões. 

b. Dispositivos de controle. 

c. Dispositivos de proteção. 

d. Dispositivos auxiliares. 

e. Dispositivos de supervisão monitoração e sinalização. 

f. Auto transferência para o banco de baterias e volta ao normal. (a plena carga). 

g. Auto transferência pelo by pass automático e volta ao normal. (a plena carga). 

h. Transferência pelo by pass manual e volta ao normal. (a plena carga). 

i. Tensão de saída sem carga. 

j. Tensão de saída a plena carga. 

k. Teste de transferência automático para o by pass por sobrecarga e volta ao normal. 

5.4.12.2.1 Os testes de rotina serão feitos em 100% dos equipamentos, após a instalação dos mesmos em campo, 

com exceção dos testes de plena carga e, caso não seja possível, de supervisão e monitoração. 

5.4.12.3 Para as descrições contidas nos testes solicitados, a CONTRATADA deverá apresentar certificados 

expedido por órgão(s) certificador(es) publicamente reconhecido(s), devendo entregar relatórios completos dos 

testes realizados pelo fabricante do produto disponibilizado. 

5.4.13. Treinamento 

5.4.13.1 A CONTRATADA deverá oferecer um curso de treinamento de manutenção do equipamento, em nível de 

componentes de placas eletrônicas. Nesta ocasião, deverão ser apresentados os esquemas elétricos, esquemas 

eletrônicos, listas de materiais, aplicativos e softwares. 

5.4.13.2 O curso deverá ser apostilado e todo o material deverá ser na língua portuguesa. 

5.4.14. Garantia 

5.4.14.1 O conjunto de equipamentos entregues, constituídos do seu sistema e o banco de baterias, deverão ter 

garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado da data de aceitação dos serviços executados. 

5.5 - MÓDULO DE COMUNICAÇÃO GPS/GPRS (wireless) 

O Módulo GPRS tem a função básica de permitir a comunicação entre o controlador e a Central, já o GPS mantém o 

relógio do controlador sempre atualizado, permitindo que o mesmo funcione de forma sincronizada com outros 

controladores tendo toda a facilidade de operação que a Central. 

O relógio do controlador é atualizado de 5 em 5 minutos pelo GPS, assim que é identificado por, no mínimo, 2 

satélites. O GPS possui um algoritmo que determina de forma automática a entrada e saída do horário de verão, 

desta forma, dispensando a necessidade de configuração prévia da entrada e saída do horário de verão. 

O módulo GPRS permite a configuração de seus parâmetros através de comandos “AT”, já o GPS possui jumper 

para configurar o fuso horário e habilitar o horário de verão, e de forma opcional permite a programação de 
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parâmetros via comando “AT”, facilitando a configuração de fuso horário. Tanto no GPRS como no GPS os 

parâmetros configuráveis são mantidos em memória não volátil, garantindo assim a integridade dos dados mesmo 

na falta de energia. 

A configuração e operação do módulo GPRS com GPS são independentes. Desta forma funciona com todas as 

versões de firmware. 

Acompanha o módulo, duas antenas passivas, uma para recepção do sinal da antena de celular e outra para 

recepção do sinal dos satélites. Além disso, o módulo vai acompanhado de cabo para conexão a porta serial de um 

microcomputador para configuração da placa GPRS. 

5.5.1 - ESPECIFICAÇÃO DO HARDWARE 

a.  Alimentação: 12V tolerância de ±20% 

b.  Comunicação: TTL (controlador) RS232 (configuração) 

c.  Configuração: 

i.  GPRS através de comando “AT” usando a porta serial RS232 

i.  GPS Via jumper ou comando “AT” usando a porta serial RS232 

5.5.2 - Especificação da placa GPS 

a.  Sensibilidade GPS: - 150dBm 

b.  Antena GPS: suporta antena ativa ou passiva (máximo 10dbm e ganho máximo de 36dB) 

c.  Canais GPS: operação simultânea com até 12 canais (satélites) 

d.  Temperatura de operação: 0°C a 60°C 

5.5.3 - Especificação da Placa GPRS 

a.  Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz 

b.  GPRS multi-slot class 10 

c.  Compatível com GSM phase 2/2+ 

d.  Potência de saída: 

i.  Class 4 (2W) para EGSM850 

ii.  Class 4 (2W) para EGSM900 

iii.  Class 1 (1W) para GSM1800 

iv.  Class 1 (1W) para GSM1900 

e.  GPRS class 10: 43kbps para uplink e 86kbps downlink 

f.  Mobile station class B 

g.  PBCCH support 

h.  GPRS Coding schemes: CS1 – 4 

i.  Cartão SIM: suporta cartão SIM de 3V, com acesso a GPRS habilitado 

5.6 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SISTEMA CENTRAL DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO 

5.6.1. Fornecimento de Energia 

 Entrada: 110 V/ 220 V selecionável 

 Frequência: 60 Hz 

 Consumo: 180 W  

 Temperatura de operação: 0°C a 75° 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 027/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 14172/2018 

 

 48 

5.6.2. Software da Central de Controle de Tráfego  

Fornecimento e operação de Sistema de Monitoramento, Operação e Controle de Tráfego composto de Software 

para Central de Controle de Tráfego modelo com sistema que permite comunicação com os controladores através 

de Ethernet e GSM (GPRS). Este sistema é capaz de operar em modo centralizado, controlando intersecções com 

os serviços de instalação, aterramento, suporte técnico, treinamento e desenhos em AutoCad das interseções 

semaforizadas a serem centralizadas.  Também é capaz de operar em modo centralizado, controlando intersecções 

com diversas fases semafóricas, possuindo entradas para detectores de pedestre e veiculares com contagem 

volumétrica, propiciando coleta de informações referente ao fluxo de tráfego, permitindo atuação nas programações 

semafóricas e alterações de planos de tráfego, otimizando o trânsito na área de atuação, buscando reduzir atrasos, 

tempos de espera e melhorando os tempos de percurso e a velocidade da via. 

O Sistema Central de Controle de Tráfego por Área é responsável pela supervisão e controle das Redes de 

Controladores Eletrônicos. Linha Privada de Comunicação de Dados (LPCD) para cada rede, normalmente locada 

junto a Concessionária de Telefonia local, com um par de MODEM padrão V22bis ou V32bis (caso os modems não 

sejam parte integrante da LPCD); Módulo de Comunicação com a Central (MCC) para interfacear com cada rede. A 

MCC também é responsável pela interpretação do protocolo, conversão da interface RS-232 em RS-485, bem como 

das velocidades de comunicação. 

O software deverá pertencer ao Município e deverá atender os mesmos prazos da instalação dos semáforos (item 

7.2). Ainda, a licitante vencedora deverá fornecer todo o Suporte necessário ao bom funcionamento do Software 

pelo período de 1(um) ano.  

Será necessária a realização de testes do software, a ser acompanhado por um técnico do Município de Lauro de 

Freitas, visando o funcionamento interativo dos semáforos e do sistema. 

5.6.3. Funções da Central solicitadas pelo operador  

 Monitorar em tempo real o estado dos controladores, exibindo o estágio (1 a 15) e subestágio (Verde, 

Amarelo normal, Amarelo Antecipado, Vermelho integral e Vermelho estendido) atual, o tempo restante no 

subestágio, o modo anterior e modo atual (Intermitente, Fixo, Atuado, Manual), o plano anterior e plano atual (1 a 

15), o motivo da mudança de modo (Tabela, Forçamento, Erro, Ressincronismo), os contadores de tempo de 

forçamento (quando estiver forçado) e o estado das luzes dos semáforos, acionadas em cada estágio; 

 Monitorar em tempo real o relógio dos controladores, exibindo o dia da semana, hora, minuto e segundo 

atuais; 

 Monitorar em tempo real as falhas dos controladores, exibindo o número e a descrição da falha. 

5.7 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CENTRAL DE MANUTENÇÃO DE FALHAS SEMAFÓRICAS, GERENCIAMENTO 

DE PATRIMÔNIO E INVENTÁRIOS DE ATIVOS DOS CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS, GERENCIAMENTO E 

GESTÃO DE SERVIÇOS SEMAFORIZADOS 

5.7.1 Síntese conceitual 

 A CMFS deverá funcionar em forma de monitoramento em mapa mostrando todos os pontos de semáforo 

no mapa com seus respectivos estados operacionais que são enviados pelos semáforos em períodos determinados. 

 Deverá ser um Web Site projetado de forma estruturada para receber uma grande quantidade de 

informação sem intervenção humana onde consiga mostrar alterações de estado de funcionamento dos semáforos 

automaticamente. 
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 Os controladores semafóricos quando identificam um problema em seu funcionamento como (subtensão, 

falta de energia, amarelo intermitente, estacionado, apagado, desligado), enviam essa informação a CMFS que 

deverá mostrar no mapa automaticamente sem novas requisições do usuário. 

 Os controladores deverão enviar o estado operacional de tempos em tempos para evidenciar seu estado de 

conexão e de funcionamento. 

 A CMFS deverá identificar quando um semáforo deixa de se comunicar por um determinado período e 

demonstrá-lo no mapa como um equipamento com falha de comunicação. 

 A CMFS deverá poder enviar um protocolo de reinicio ao controlador sempre que necessário, o controlador 

executará a ação e enviará um retorno de estado do reinicio. 

 As informações enviadas pelos controladores e as informações da CMFS enviadas aos controladores, 

nobreaks e câmeras deverão ser registradas onde possibilite a visualização do histórico das operações. 

 Os ícones dos pontos no mapa deverão funcionar em forma a facilitar o diagnóstico atual da planta, com 

cores ou ícones diferenciados para informar o estado geral de funcionamento. Ao clicar em um ícone do ponto o 

sistema deverá mostrar os detalhes cadastrais, bem como seu estado atual de operação. 

 A CMFS deverá disponibilizar relatórios estatísticos e analíticos dos dados armazenados em banco de 

dados com opções de filtros de datas (data especifica, mensal e intervalo de datas) além dos filtros específicos de 

cada relatório. 

5.7.2 Cadastro de Intersecção Semafórica 

 Deverá conter cadastro das informações do cruzamento através de seu endereço com confirmação 

simultânea em mapa, onde o operador poderá confrontar o local com seu senário de fotos tridimensional garantindo 

a consistência das informações. 

 O sistema deverá contemplar através de webservices o cadastro dos logradouros do município, fornecendo 

ao usuário a funcionalidade de pesquisa de endereços com auto complete conforme a digitação. 

 Após selecionar o endereço, deverá armazenar as coordenadas de latitude e longitude ao qual será 

vinculado os equipamentos semafóricos. 

 Deverá permitir a pesquisa de uma intersecção semafórica especifica através de seu código de 

identificação para alteração do cadastro. 

 Deverá permitir a exclusão de uma intersecção semafórica. 

5.7.3. Aviso de Falha 

 Deverá disponibilizar modulo de cadastro de operadores para receber por e-mail e/ou sms notificação de 

aviso de falha semafórica. 

 Deverá permitir o cadastro dos operadores com seu respectivo e-mail e celular. 

 Deverá permitir o ajuste de tempo de envio de e-mail e/ou sms de forma individual por operador. 

 Deverá permitir selecionar os tipos de falhas (Falta de Energia, Subtensão, Apagado/Desligado, Amarelo 

Intermitente, Estacionado) para o envio de e-mail e/ou sms de forma individual por operador. 

 O envio de e-mail e sms deverá ser realizado ininterruptamente de acordo com o tempo de envio 

programado por operador e falha por um aplicativo ou serviço que deverá rodar no servidor 24 horas por dia. 

5.7.4 Cadastro de equipamento 
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 Deverá funcionar mediante pesquisa de uma intersecção semafórica através de seu código de identificação 

ou endereço com opção de autocomplete conforme o usuário digita. 

 Caso não exista equipamentos cadastrados na intersecção semafórica informada, deverá habilitar as 

opções de cadastro de um novo equipamento e nobreak. 

5.7.5. Configuração do Mapa 

 O sistema deverá permitir a configuração do local onde deseja que o mapa seja inicializado através de 

pesquisa por endereço. 

 Deverá obter as coordenadas do endereço pesquisado. 

 A aproximação de visualização deverá ser configurável através do zoom desejado. 

  Após o usuário encontrar a melhor forma de visualização com endereço e aproximação o sistema deverá 

disponibilizar a opção de salvar os dados configurados. 

 Deverá disponibilizar a configuração de tempo em que deverá verificar as atualizações da planta. 

 Deverá parametrizar o tempo desejado para habilitar falha de comunicação, ou seja, após “x” tempo sem 

atualização dos controladores, o sistema deverá subentender como falha de comunicação. 

5.7.6. Funcionalidades do Sistema no Mapa 

 O mapa de monitoramento e gerenciamento dos controladores deverá exibir todos equipamentos das 

intersecções semafóricas habilitadas de forma pratica para visualização e identificação do estado de funcionamento 

de cada equipamento. 

 Deverá permitir navegação no mapa, ajuste de zoom e interação com os marcadores dos equipamentos. 

 Deverá exibir os marcadores de acordo com o estado de funcionamento dos equipamentos. 

 O estado de funcionamento dos equipamentos deverá ser atualizado no mapa conforme o tempo 

configurado pelo usuário. 

 O sistema deve dar a opção ao usuário de identificar através do ícone dos marcadores os controladores de 

acordo com os estados de funcionamento: 

 Normal; 

 Falha; 

 Falha de comunicação; 

 Sem comunicação; 

 Porta Aberta; 

 Em Manutenção; 

 Deverá dispor de opção de habilitar a marcação das intersecções semafóricas que possuem câmeras de 

monitoramento instaladas. 

 Deverá dispor de opção para habilitar a exibição dos estados de funcionamento dos nobreaks através de 

ícones sugestivos de acordo com os estados de com os estados de funcionamento: 

 Normal; 

 Falha; 

 Sem comunicação; 

 Em uso; 
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 Deverá permitir filtrar as intersecções semafóricas de acordo com os estados de funcionamento dos 

controladores e nobreaks. 

 Deverá dispor de quadros de estatísticas dos controladores de acordo com o estado de funcionamento: 

 Normal; 

 Falta de energia; 

 Subtensão; 

 Apagado/Desligado; 

 Amarelo intermitente; 

 Estacionado; 

 Falha de comunicação; 

 Porta aberta; 

 Manutenção; 

 Deverá quantificar a quantidade de equipamentos por estado de funcionamento e total. 

 Deverá exibir a data/hora da última atualização dos controladores e nobreaks. 

 Deverá disponibilizar filtro   de intersecção semafórica pelo seu código de identificação, endereço, 

responsável pela manutenção, além dos filtros pelo estado de funcionamento. 

5.7.7 Desativação de Comunicação da intersecção semafórica 

 O sistema deverá dar a opção ao usuário de desabilitar a comunicação e informar o motivo da desativação.  

5.7.8 Relatórios 

 Os relatórios que compõem o sistema deverão dar a opção de imprimir, exportar para o Excel e exportar 

para pdf. 

 Relatório de falhas e sem comunicação, com filtros de pesquisa pelo responsável de manutenção, código 

de identificação da intersecção semafórica, endereço e intervalo de datas. 

 Relatório de solicitação de segundo atendimento com filtros de pesquisa pelo responsável de manutenção, 

código de identificação da intersecção semafórica, endereço, intervalo de datas e estado de atendimento (atendido, 

não atendido). 

 Relatório de Chip do controlador e nobreak, com filtros de pesquisa pelo responsável de manutenção, 

código de identificação da intersecção semafórica, endereço, empresa instaladora, operadora e plano. 

 Relatório gráfico dos níveis de tensão de nobreak, com filtros de pesquisa pelo código de identificação da 

intersecção semafórica, endereço, serial do nobreak e data. 

 Relatórios específicos de acordo com a necessidade que deverão ser fornecidos mediante solicitação. 

5.7.9. Gerenciamento De Patrimônios e Inventário De Ativos Dos Cruzamentos Semaforizados. 

 O sistema de gestão de patrimônios deverá ser uma solução designada em ocorrências diárias de campo 

para fomentar a necessidade de gerenciar a planta de patrimônios dos cruzamentos semaforizados do município.  

 Deverá ser operado via web browser e aplicativo mobile com intuito de facilitar o acesso aos bens 

instalados em campo bem como sua localização e gestão de históricos de manutenções e movimentações entre 

departamentos e subdivisões. 
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 Em seus registros deverá conter todo o conjunto de informações e descrições que caracterizam os 

patrimônios em campo. Neste aspecto, todos os bens deveram ser armazenados e atualizados em banco de dados 

relacional, para que os gestores administrem os patrimônios através de inventário em determinado local. 

5.7.9.1. Controle de Acesso 

 Deverá conter um modulo de login que restringirá o acesso aos módulos do sistema que só poderá ser 

acessado após autenticação do usuário; 

 Os usuários serão vinculados aos gestores do município. 

5.7.9.2.Gestão de patrimônios no Modo Semafórico 

 O sistema deverá contemplar um módulo intuitivo e seguro para cadastrar os patrimônios que compõe os 

semáforos “DNA” de forma a guiar o operador a incluir os itens de forma vinculada. 

 O DNA é o numero de identificação do semáforo que será fornecido pelo município, via webservice cada 

DNA tem seu endereço, coordenada geodésica, empresa responsável, engenheiro responsável. 

 O usuário só poderá visualizar os pontos DNA que estão atribuídos a sua gerencia e caso seja um usuário 

geral, poderá visualizar todos os pontos DNA. 

 Cada vez que o usuário solicitar acesso a determinado DNA o sistema deverá conectar ao webservice , 

para validar se o DNA continua disponível para cadastro. 

 Caso o webservice retorne uma informação diferente do previamente cadastrado no sistema web o sistema 

deverá fazer a atualização das informações através do DNA e registrar o histórico das atualizações. 

 Toda movimentação dos patrimônios atribuídos a um DNA deve seguir a sistemática de vínculos 

apresentada abaixo:  

 Controladores: Ao adicionar um controlador ao DNA o operador indicará a forma operacional do mesmo 

como, mestre, vinculado ou isolado onde, o controlador cadastrado como mestre terá relação com os controladores 

cadastrados como “vinculado” pertencente a outro DNA. O controlador cadastrado como vinculado deverá 

obrigatoriamente ser associado a um controlador mestre de outro DNA. O controlador Isolado não contempla 

vínculos com outros pontos DNA. 

 Placas: As placas deveram ser vinculadas ao controlador mestre ou controlador isolado e vinculadas à 

marca e modelo do controlador na qual se acopla; 

 GPRS: Deverá ser vinculado ao controlador ou nobreak; 

 Colunas: Permitir adicionar as colunas utilizadas na intersecção semafórica; 

 Sistema de Iluminação: Deverá permitir apontar os sistemas de iluminação utilizados; 

 Acessórios: Deverá permitir cadastrar os acessórios utilizados. 

 Na forma de pesquisa, deverá existir no sistema o campo DNA, onde todas as informações de uma 

subdivisão do departamento serão centralizadas e demonstradas por abas os itens cadastrados, as abas mínimas 

que deveram conter dentro do campo DNA são: controlador, placas, gprs, nobreak, coluna, cabos, grupo focal, 

sistema de iluminação e acessórios. 

5.7.9.3. Gestão de Numeração dos Patrimônios 

 O sistema web e o aplicativo mobile deverão ter a capacidade de gerenciar de forma sincronizada entre 

ambas as plataformas a numeração dos patrimônios. 

 No cadastro do patrimônio via web deverá ser optativa a inserção do número do patrimônio. 
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 Deverá contemplar uma sistemática de numerar um único patrimônio como também de forma sequencial no 

caso da entrada de novas peças de determinado produto onde será informado o número inicial dos produtos e 

sequencialmente para cada unidade deverá ser gerado o próximo número de patrimônio. 

 No aplicativo mobile o número do patrimônio será obtido através da leitura da Tag etiqueta QR-CODE 

colada ao patrimônio. Após a leitura, o sistema valida se o número da tag está desvinculada de patrimônio e faz o 

vínculo com o patrimônio selecionado e informa a que departamento e subdivisão estão sendo colocado o 

patrimônio. 

5.7.9.4. Gestão de Patrimônios 

 Na forma de identificação (leitura) dos bens, o sistema deverá estar apto para: 

 Via browser, ter pesquisas por número de patrimônio, pesquisas por nome do patrimônio, pesquisas por 

departamento, pesquisas por subdivisão, pesquisas por bens ativos e inativos além de fornecer o total de estoque 

do almoxarifado por bens, com status de produtos ausentes ou produtos almoxarifados. 

 Cadastro de novos patrimônios a partir do número de série permitindo o usuário informar a quantidade 

adquirida do patrimônio e permitir gerar a numeração do patrimônio a partir de um numero informado. 

 Via aplicativo para smartphone, deverá ter pesquisas por número de patrimônio, QR-CODE (Quick 

Response “Código de Resposta Rápida”), NFC (Near Field Communication “Comunicação de Campo Próximo em 

Tradução Livre”), Barcode (Código de Barra) e RFID (Radio Frequency Identification “Identificação por 

Radiofrequência”). 

5.7.9.5. Gestão de Ocorrências 

 Deverá ter suporte à gestão das ocorrências dos patrimônios em virtude de manutenções, remoções por 

desuso ou reativação e deverá funcionar na plataforma Web e Mobile. 

 Quando registrar uma ocorrência deverá permitir a movimentação do produto para um departamento ou 

subdivisão. 

 As ocorrências registradas deverão ser armazenadas para que cada patrimônio tenha seu histórico. 

 Na forma de pesquisa, deverá existir o campo ocorrência do patrimônio, onde através do número do 

patrimônio se tenha as informações gerais daquele bem. 

5.7.10. Gerenciamento e Gestão de Serviços Semafórico  

 O gerenciamento e gestão de serviços semafórico deverá ser um sistema via web que controlará todas as 

ordens de serviços vinculadas a intersecção semafórica trazendo para o gestor toda a informação a respeito dos 

itens que vierem a passar por qualquer tipo de manutenção. 

 Seus registros deverão conter todo o conjunto de informações e descrições que caracterizam a ocorrência, 

como número do talão, número do talão de equipe, status do talão, a qual consorciado pertence, a qual empresa 

pertence, operador responsável, código do local, código da aproximação do local, endereço do local, a qual distrito 

pertence, a qual área/zona pertence, a qual departamento pertence, data de origem, data de abertura, data de 

atribuição, qual nível de prioridade, falha aparente, campo para complemento, campo para data e horário de 

confirmação de atribuição, campo para data e horário para início de execução, campo para data de término da 

execução, campo para adicionar os integrantes, falha encontrada, causa encontrada, serviço realizado, tipo do 

serviço realizado, campo para finalizar o serviço com data do início da execução, campo para finalizar o serviço com 

horário da execução, campo para finalizar o serviço com data e hora do término de execução, campo de 
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observação, tipo de encerramento nada consta, tipo de encerramento normal. Desta forma, todo os itens serão 

mantidos registrados e atualizados para os gestores terem o controle da manutenção. 

 O sistema deverá ter em seu menu principal um resumo de toda a ordens de serviços que está em aberto. 

Este menu, deverá ser apresentado em forma de quadros, esses quadros deveram ser divididos entre as empresas 

contratadas, afim de ter um melhor controle sobre o que cada contratada está atuando. 

5.7.10.1. Controle de acesso 

 Deverá conter um modulo de login que restringirá o acesso aos módulos do sistema que só poderá ser 

acessado após autenticação do usuário; 

 O mecanismo de login deverá contar com um sistema de segurança, com uso de criptografia “hash” com 

algoritmo de no mínimo de 160 bits unidirecional e uso de semente (salt) para garantir que a geração do hash não 

aconteça duas vezes da mesma forma. Ao criar o usuário, o salt deverá ser salvo junto com a senha para o 

processo de verificação; 

 Deverá ser armazenado em banco de dados a data e hora da última conexão bem-sucedida de cada 

usuário; 

 Deverá ser armazenado em banco de dados a data e hora de cada tentativa de login malsucedida; 

 Deverá ser bloqueado o acesso do usuário ao sistema após cinco tentativas de login malsucedida; 

 Deverá ser armazenado em banco de dados a data e hora do bloqueio de acesso do usuário ao sistema; 

 Deverá ser armazenado em banco de dados a data e hora de alteração da senha de cada usuário; 

 Deverá possuir uma tela de cadastro de usuários com opção de configuração de permissões e regra de 

acesso para cada usuário, bem como uma pergunta secreta e resposta para recuperação e recadastramento de 

nova senha; 

 Deverá possuir uma tela de gerenciamento da conta para alteração da própria senha do usuário; 

 Deverá possuir as seguintes permissões para regra de acesso: 

 Permissão para acesso a tela de cadastro de local; 

 Permissão para acesso as telas de configuração de: Causa, Falha, Fase, Sentido, Serviço e Materiais; 

 Permissão para acesso a tela de cadastro de usuário; 

 Permissão para acesso para o modulo de gestão de equipe: Cadastro de equipe, cadastro de veículos, 

cadastro de funcionários, mapa de talões em tempo real e relatórios; 

 Regra de acesso para habilitar usuários para somente fazer visualização dos talões sem poder interagir 

com eles; 

 Regra de acesso para habilitar usuários a interagir com os talões; 

 Permissão de acesso para tela de Reabrir Talão; 

 Regra de acesso para habilitar usuários ao modulo de relatórios; 

 Permissão para visualização e/ou interação dos dados de cada consorcio individualmente ou em conjunto; 

 Permissão de acesso para a tela de relatório de Talão fora do prazo; 

 Permissão de acesso ao modulo de tempo real. 

 

5.7.11. Modulo de Configuração 
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 Deverá disponibilizar tela de cadastro de configuração de causas de ocorrência com código da causa e 

descrição, permitindo o cadastro de novas causas de acordo com o informado pela 

 SETTOP, bem como a edição das causas já existente: 

 FALTA DE ENERGIA;  

 ABALROAMENTO; 

 QUEBRA; 

 CURTO; 

 DESGASTE; 

 VANDALISMO; 

 OUTROS; 

 TESTE. 

5.7.12- MONITORAMENTO POR VÍDEO VIGILÂNCIA DE AUSÊNCIA DE FASE SEMAFÓRICA 

 O Monitoramento por Câmera Semafórica é um sistema deverá permitir a conferencia remota dos 

semáforos que possuem câmera instalada, o sistema deverá dar a opção de visualizar o campo com os seguintes 

recursos:  

 Monitoramento do ponto em tempo real através de uma imagem capturada on-line da câmera;  

 Ajuste do brilho da câmera;  

 Contraste;  

 Foco automático da câmera;  

 Solicitação de fotos do campo;  

 Deverá ser instalada nos cruzamentos requisitados, tentando conseguir o ângulo de visão mais panorâmico 

possível.  

 O sistema de Monitoramento por Câmera Semafórica deverá ser totalmente integrado a Central de 

Monitoramento de Falhas Semafórica e não deverá haver sistemas de terceiros para visualizar as imagens do 

campo, a disponibilização das imagens de cada ponto deverá estar disponível no ponto de cada semáforo. 

5.8 SUPORTES FIXADORES 

 Suporte simples confeccionado em aço galvanizado tipo abraçadeira fixa o grupo focal a coluna de pedestre 

101 mm ou 127 mm para coluna veicular para grupo focal de pedestre e repetidor; 

 Suporte duplo confeccionado em aço galvanizado tipo barra chata estilo abraçadeira fixa 2 grupos focais 

repetidores a coluna  101 mm ou 127 mm ; 

 Suporte basculante confeccionado em aço galvanizado, diâmetro externo 4,0” (101,6mm), 3mm de 

espessura, articulado para melhor posicionamento do Grupo Focal principal simples e principal com indicador de 

tempo ; 

 Suporte basculante reforçado confeccionado em aço galvanizado, diâmetro externo 4,0” (101,6mm), 5mm 

de espessura, articulado para melhor posicionamento do Grupo Focal com duplo indicador de tempo e PMV. 

5.9 CABOS ELÉTRICOS 

 Cada condutor elétrico deve levar um sinal ou cor que o identifique, de forma padronizada. Deve possuir 

isolamento para 1000 Volts e uma conexão que possibilite a ligação entre cada lâmpada LED e a entrada do cabo 

de alimentação interna do controlador.  
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 Os condutores elétricos utilizados não poderão ter emendas entre a ligação entre cada lâmpada LED e a 

entrada do cabo de alimentação interna do controlador.  

 Instalação elétrica embutida ou subterrânea.  

 A entrada será subterrâneo padrão COELBA, cabo 6,0 mm² 1KV  

5.10 SERVIÇOS 

5.10.1 – SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SEMAFÓRICA 

5.10.1.1- SERVIÇO DE CORTE DE VIA com lançamento de eletroduto e envelopamento em concreto  e reposição 

do pavimento de qualquer natureza; 

5.10.1.2 . SERVIÇO CONSTRUÇÃO LAÇO DETETOR DE VEÍCULO, Características dos laços: Número de espiras 

do laço: 4 espiras; • Cabo utilizado: Cabo1,5mm2 0,6/1kV, 100° a 120°, resistente à chama e recomendado para ser 

diretamente enterrado. Exemplos: cabo Pirelli Eprotenax Gsette (recomendado), ou cabo Pirelli Sintenax Flex; • 

Dimensões típicas da fenda: 0,5cm de largura por 4cm de profundidade;  Formato do laço: Octogonal (deve-se evitar 

os ângulos de 90 graus). Dimensões do laço: 1,80m x 1,80m. 

5.10.1.3. Serviço de implantação de colunas, braços, grupos focais, controladores eletrônicos, instalação de rede 

elétrica, aterramento de controlador, pesquisa e tabulação de volume de tráfego, dimensionamento de tempos de 

semáforo e acionamento.   

5.10.2 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA  

A manutenção preventiva e corretiva do novo parque de sinalização semafórica consiste na prestação de serviços e 

fornecimento de peças, para os locais onde serão implantados a sinalização semafórica, especificações definidas na 

planilha. 

5.10.2.1 Os serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva de semáforos previstos, serão prestados 

por equipe profissional, que executará duas visitas programadas toda semana, para manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos de sinalização semafórica, abrangendo semanalmente pelo menos uma visita técnica de 

manutenção nos cruzamentos sinalizados com semáforos no município de Lauro de Freitas – Bahia.  

5.10.2.2 Além das visitas semanais programadas previstas, a equipe profissional deverá estar disponível para 

prestar até três visitas emergenciais por semana, conforme a necessidade da Secretaria de Transporte e Trânsito e 

Ordem Pública (SETTOP), pelo o que o atendimento deverá ser prestado no local indicado no prazo de até 04 

(quatro) horas do chamado, podendo ocorrer em qualquer hora ou dia da semana, inclusive em feriados. 

5.10.2.3 Os chamados para as visitas emergenciais ocorrerão mediante linha telefônica reservada para este fim, 

com posterior ratificação do chamado via correspondência física ou eletrônica.  

5.10.2.4.Cada visita programada ou emergencial será efetuada por equipe profissional composta de, pelo menos, 

um técnico em eletricidade com experiência mínima de 5 anos na manutenção de semáforos, um auxiliar de 

eletricidade e um motorista devidamente habilitado para a condução do caminhão utilizado nas visitas, devendo a 

CONTRATADA se responsabilizar pelo quantitativo de profissionais a serem disponibilizados para atender com 

presteza às visitas programadas e emergenciais referidas. 

5.10.2.5. A equipe profissional, nas visitas programadas e emergenciais, deverá possuir 1 (um) caminhão leve 

equipado com plataforma elevatória com alcance de até 6 m, em bom estado de conservação e no máximo 10 (dez) 

anos de uso, bem como todo o ferramental e equipamentos de proteção individual necessários à execução dos 

serviços. 
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5.10.2.6. Para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATADA deverá retirar da rua as peças 

eletrônicas defeituosas, sendo: os conjuntos ópticos a LEDs, dispositivos eletrônico indicador de tempo de fase 

semafórica veicular e de pedestres, painéis de mensagem variável, bem como os módulos, placas e controladores 

de transito. Após realizar os reparos necessários das peças, deverá recolocá-las em funcionamento na rua.  

5.10.2.7. Caso haja necessidade, durante as visitas programadas ou emergenciais, a equipe profissional poderá 

executar, após prévia aprovação do orçamento pela SETTOP, os serviços específicos de manutenção mencionados 

na Tabela de Itens Licitados, os quais serão cobrados conforme a medição das atividades efetivamente 

desempenhadas ao final de cada mês de apuração, com base nos preços unitários fixados na proposta vencedora. 

5.10.2.8. A CONTRATANTE será previamente avisada pela CONTRATADA caso seja necessário ocupar total ou 

parcialmente faixas de trânsito durante os reparos. A SETTOP disponibilizará os agentes de trânsito e a estrutura 

necessária para sinalizar a ocupação de faixas, resguardando a fluidez do trânsito e a segurança de pedestres e 

condutores. 

5.10.2.9.Ao final de cada mês de execução contratual, a empresa CONTRATADA apresentará relatório de 

faturamento com a planilha da execução contratual realizados, contendo a discriminação completa dos serviços, 

peças e componentes fornecidos, a qual será analisada e atestada pela fiscalização, para emissão de nota fiscal e 

encaminhamento para pagamento, observando os critérios definidos neste Termo de Referência e no contrato. 

5.10.2.10.Somente serão instaladas peças e componentes novos em substituição aos itens avariados e 

irrecuperáveis, pelo o que o relatório de faturamento será instruído com as notas fiscais das peças e componentes 

fornecidos.  

5.10.2.11.Quando for impossível a substituição de itens avariados por outro item novo e idêntico, por eventual 

desatualização tecnológica, a substituição deverá ser feita por peça ou componente de qualidade similar ou superior, 

que atenda às especificações mínimas definidas nos anexos técnicos deste Termo de Referência. 

5.10.2.12.A substituição de itens avariados por novas peças e componentes será precedida de orçamento 

devidamente autorizado pela fiscalização do contrato, a qual poderá solicitar à CONTRATADA a prestação de 

esclarecimentos por escrito sobre os reparos necessários, bem como acompanhar a execução dos serviços de 

manutenção. 

5.10.2.13.As peças e componentes novos fornecidos em substituição deverão possuir garantia de 6 (seis) meses 

contra defeitos de fabricação. A CONTRATADA deverá substituir as peças e componentes novos fornecidos, em 

casos de desativação ou mal funcionamento, durante este período, causados por defeitos de fabricação, sem custos 

para a CONTRATANTE.  

5.10.2.14.Em caso de falhas de instalação constatadas pela CONTRATANTE que ocasionem defeitos ou inativação, 

a CONTRATADA deverá, fornecer outras peças e componentes novos, em substituição aos avariados por defeitos 

de instalação, bem como realizar os reparos necessários, sem custos para a CONTRATANTE, durante toda a 

vigência do contrato e até um ano do serviço realizado, mesmo que este prazo vença após o término do contrato. 

5.10.2.15.A CONTRATADA deverá zelar pela segurança de seus profissionais, fornecendo-lhes os equipamentos de 

proteção individual e o treinamento necessários, em conformidade com as normas técnicas e de segurança do 

trabalho aplicáveis.  

5.10.2.16.As especificações técnicas das peças e componentes a serem fornecidos são aquelas descritas na Tabela 

de Itens Licitados e Anexos Técnicos deste Termo de Referência, cabendo às empresas licitantes apresentar 
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propostas de preços definindo as marcas dos produtos a serem fornecidos, devidamente acompanhadas dos 

prospectos técnicos ou manuais comprovando o atendimento às especificações. 

6- EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES 

6.1 FORNECIMENTO DE AMOSTRAS        

O licitante classificado em primeiro lugar e habilitado no certame deverá apresentar, para testes e avaliação, 

amostras dos itens, demonstrando o perfeito funcionamento dos equipamentos, observados os padrões de 

qualidade especificados neste Termo de Referência, que serão posto em funcionamento, manuseadas, 

desmontadas, ao término da fase de lances, sendo devolvidas à licitante no estado em que se encontrarem ao final 

da avaliação técnica. A licitante que não encaminhar as amostras no prazo estabelecido terá suas propostas 

desconsideradas. 

Serão exigidas amostras para os seguintes itens da Planilha de Materiais e Serviços: 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.10; 1.3.11; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.7; 1.6.1; 1.6.2; 

1.6.3; 1.7.1 e 1.7.2 

As amostras solicitadas de acordo com as condições expressas deste Termo de Referência deverão ser 

encaminhadas à SETTOP no prazo de 02 (dois) dias após a apresentação e abertura da proposta. 

Após instaladas e em funcionamento, as amostras deverão ficar à disposição da SETTOP por 2 (dois) dias úteis, 

período no qual serão avaliadas e testadas por profissional técnico indicado pelo SETTOP, para fins de exame 

quanto à adequação frente às especificações registradas neste Termo de Referência. 

Deverão acompanhar a amostra os manuais e prospectos para facilitar a análise das especificações exigidas, 

incluindo as especificações técnicas de consumo de energia para os grupos focais e controladores As 

amostras não poderão fazer parte do quantitativo a ser entregue após a contratação.  A empresa deverá comprovar 

a qualidade de todas as características exigidas nos anexos deste Termo de Referência, no ato da entrega e 

instalação das amostras. 

O profissional encarregado da avaliação emitirá parecer pela aprovação integral, aprovação com ressalvas ou 

reprovação das amostras, para fins de instruir a decisão definitiva do Pregoeiro quanto à aceitabilidade da proposta 

do licitante classificado em primeiro lugar e devidamente habilitado. 

A hipótese de aprovação com ressalvas ocorrerá caso as citadas ressalvas refiram-se a itens de mera aparência 

(pormenores de acabamento, coloração e outros itens que não impliquem em incerteza ao atendimento às 

especificações previstas neste Termo de Referência). Neste caso, será disponibilizado novo prazo de 01 (um) dia útil 

para correção das ressalvas, mediante ajustes ou apresentação de nova amostra. Após as correções ou 

apresentação das novas amostras, será emitido novo parecer, em que constará aprovado ou reprovado.  

 A aprovação ou reprovação das amostras será recomendada quando ficar constatado que os equipamentos 

atendem ou não a quaisquer das especificações constantes deste Termo de Referência.  

Durante os testes serão analisados a compatibilidade da amostra quanto aos seguintes critérios objetivos:   

3- QUANTO ÀS CONDIÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS DE OPERAÇÃO; 

4- QUANTO AOS PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS EMPREGADOS. 

A não apresentação ou reprovação das amostras ensejará na desclassificação do licitante, pela rejeição de sua 

proposta;  
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As amostras apresentadas poderão ser abertas, manuseadas, desmontadas, receber movimentação nas peças e 

partes, devendo ser retirada pelo licitante, no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica, sem ônus 

para ao município.  

 As avaliações não envolverão qualquer procedimento técnico que possa deteriorar os equipamentos, consideradas 

as condições normais de operação, pelo o que qualquer estrago ou dano decorrente de baixa qualidade ou defeitos 

de instalação serão considerados motivos determinantes para a reprovação;  

Durante o processo de aferição, eventuais defeitos observados serão considerados como não cumprimento das 

especificações, resultando na desclassificação da licitante. 

Não expirado o prazo para entrega da amostra instalada, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e 

modificações no produto apresentado. 

Após o vencimento do prazo de entrega da amostra não será aceita eventual complementação, ajuste, modificação 

ou substituição dos equipamentos e materiais apresentados para fins de adequá-los às especificações constantes 

deste Termo; 

Persistindo qualquer dúvida sobre a procedência e a qualidade dos materiais e equipamento, poderão ser realizadas 

as diligências julgadas necessárias pelo profissional encarregado da avaliação ou pelo Pregoeiro;  

O Município poderá designar, em conjunto com outros órgãos, especialistas, peritos e/ou servidores envolvidos com 

o certame, para acompanhar a realização dos testes e avaliações. 

Com a reprovação da amostra e a consequente desclassificação do licitante melhor colocado, o certame poderá ser 

retomado e convocar, para novos testes de amostras, o licitante devidamente habilitado e observada a ordem de 

classificação dos valores das propostas.  

    

6.2- DA GARANTIA  

6.2.1. A Contratada, após a aceitação do equipamento instalado, por um período de 12 (doze) meses, contados a 

partir da aceitação da instalação, permanecerá responsável por qualquer tipo de falha técnica ou funcionamento 

irregular do equipamento instalado, devendo restabelecer a condição de operacionalidade regular da intersecção 

semafórica, no prazo máximo de 12 (doze) horas, a suas expensas;  

6.2.2. Caso não possua base operacional, assistência técnica ou filial em Lauro de Freitas, a Contratada obriga-se a 

montá-la no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da emissão da primeira Ordem de Fornecimento;  

6.3 Dentro do período de carência supra, deverá a Contratada manter material, in loco, em quantidade suficiente 

para promover a substituição imediata, no prazo de 12 (doze) horas, do equipamento ou componente com defeito.  

6.4 – Possuir Licença ambiental, conforme Resolução 237/1997. 

 

6.5-  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA 

6.5.1 - Equipe Técnica           

6.5.1.1 A empresa deverá possuir em seu quadro profissional de Engenharia Elétrica com a comprovação do vínculo 

deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa jurídica emitida pelo CREA do Estado de 

Origem da Licitante. Para os profissionais de outros Estados que não seja da Bahia deverá ser apresentada 

Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa física do profissional emitida pelo CREA do Estado de Origem. 

6.5.1.2 A empresa deverá possuir em seus quadros profissional de Engenharia Civil onde a comprovação do 
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vínculo deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa jurídica emitida pelo CREA do Estado 

de Origem da Licitante. Para os profissionais de outros Estados que não seja da Bahia, deverá ser apresentada 

Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa física do profissional emitida pelo CREA do Estado de Origem.  

6.5.1.3 A empresa deverá possuir em seus quadros profissional de nível Técnico em eletromecânica onde a 

comprovação do vínculo deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa jurídica emitida pelo 

CREA do Estado de Origem da Licitante. Para os profissionais de outros Estados que não seja da Bahia, deverá ser 

apresentada Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa física do profissional emitida pelo CREA do Estado de 

Origem.      

6.5.1.4 A empresa deverá possuir em seus quadros profissional de nível Técnico em Agrimensura onde a 

comprovação do vínculo deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa jurídica emitida pelo 

CREA do Estado de Origem da Licitante. Para os profissionais de outros Estados que não seja o Bahia, deverá ser 

apresentada Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa física do profissional emitida pelo CREA do Estado de 

Origem.  

6.5.1.5 A comprovação do vínculo formal dos profissionais acima relacionados deverá ser feita mediante 

apresentação  de  um  dos seguintes documentos: I. no caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que 

demonstrem o n.º de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário;  II. no caso de 

vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio 

competente, do domicílio ou da sede do licitante; III. no caso de profissional autônomo, contrato de prestação de 

serviço devidamente registrado em Cartório. 

6.5.2 - ATESTADOS DE FORNECIMENTOS ANTERIORES      

6.5.2.1-A Licitante deverá apresentar atestados em nome da empresa de fornecimento e implantação anterior dos 

materiais licitados, emitido por pessoa jurídica de direito público que comprovem fornecimentos anteriores 

pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação devidamente registrado no CREA com quantidade mínima de 

20% (vinte por cento) da execução pretendida dos seguintes itens da Planilha Orçamentária: 

- Grupo Focal Semafórico Para Pedestre com Indicador de Tempo. LAMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Repetidor. LÂMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Principal Simples. LÂMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Principal Com Indicador de Tempo. LAMPADA A LED DE DE 200MM COM INDICADOR 

DE TEMPO DE VERDE COM 364 LED'S,   

- Grupo Focal Semafórico Principal com duplo Indicadores de Tempo e Mensagem Variável (PMV) 110 x 16cm. 

LAMPADA A LED DE 200MM, COM INDICADOR DE TEMPO DE VERDE E VERMELHO COM 364 LED'S CADA 

COM PROGRAMAÇÃO DE PAINEL VIA CELULAR COMUNICAÇÃO GPS / GPRS (Wireless) para indicador de 

mensagem,  

- Grupo focal principal com indicador de mensagem variável 110 x16cm 

- Controlador 08/08 F eletrônico com comando para dispositivo eletrônico indicador de tempo, 

- Carenagem para coluna   de pedestre 101 MM Ø DE 4,00 M, 

- Carenagem para coluna de controlador / repetidor 101 mm ø de 6,00 m, 

- Carenagem para braço 101 mm ø x 6,00 m projeção, 
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– Modulo de comunicação GPS / GPRS (wire less), 

- Controlador 08/08 F eletrônico com comando para dispositivo eletrônico indicador de tempo,  

- Nobreak-700w-2 baterias seladas com gabinete(1,5h) 

6.5.2.2 -A Licitante deverá apresentar atestados em nome de pelo menos um dos profissionais exigidos acima, de 

fornecimento e implantação anterior dos materiais licitados, emitido por pessoa jurídica de direito público que 

comprovem fornecimentos anteriores pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação  devidamente registrado no 

CREA com quantidade mínima de 20% (vinte por cento)  da execução pretendida dos seguintes itens da Planilha 

Orçamentária:  

- Grupo Focal Semafórico Para Pedestre com Indicador de Tempo. LAMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Repetidor. LÂMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Principal Simples. LÂMPADAS A LED DE 200MM, 

- Grupo Focal Semafórico Principal Com Indicador de Tempo. LAMPADA A LED DE DE 200MM COM INDICADOR 

DE TEMPO DE VERDE COM 364 LED'S,   

- Grupo Focal Semafórico Principal com duplo Indicadores de Tempo e Mensagem Variável (PMV) 110 x 16cm. 

LAMPADA A LED DE 200MM, COM INDICADOR DE TEMPO DE VERDE E VERMELHO COM 364 LED'S CADA 

COM PROGRAMAÇÃO DE PAINEL VIA CELULAR COMUNICAÇÃO GPS / GPRS (Wireless) para indicador de 

mensagem,  

- Grupo Focal Principal com indicador de mensagem variável 110 x16cm 

- Controlador 08/08 F eletrônico com comando para dispositivo eletrônico indicador de tempo, 

- Carenagem para coluna   de pedestre 101 MM Ø DE 4,00 M, 

- Carenagem para coluna de controlador / repetidor 101 mm ø de 6,00 m, 

- Carenagem para braço 101 mm ø x 6,00 m projeção, 

– Modulo de comunicação GPS / GPRS (wire less), 

- Controlador 08/08 F eletrônico com comando para dispositivo eletrônico indicador de tempo e  

- Nobreak-700w- a 1200w, 2 baterias seladas com gabinete(1,5h) 

6.6 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 

responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

7- PRAZOS 

7.1 A Contratada terá um prazo máximo de 10(dez) dias uteis, após o recebimento da Ordem de Serviço - OS, para 

início da entrega dos materiais instalados no local indicado. 

7.2 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30(trinta) dias uteis para conclusão dos serviços. 

8- PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 O Prazo de vigência Do Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, conforme Inciso II do Art. 57 da Lei Federal n°8.666/93. 

8.2 Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da 

Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite 

estabelecido.  
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8.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada 

ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.   

 

9- DA PROPOSTA DE PREÇO 

9.1 A proposta de preços deverá ser apresentada respeitando a especificação, conforme planilha do Termo de 

Referência, com no máximo duas casas decimais.  

9.2 Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de 

qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, 

aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações 

 

10- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será apontada pelo Setor 

de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas.  

 

11- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização do contrato será realizada pela fiscal de contratos, servidora Roberta Monteiro de Carvalho, 

matricula:07.222-5(Portaria SETTOP-08/2018) e pelo gestor de contratos Smith Pereira da Silva Neto, 

matricula:069.806-3(Portaria SETTOP-022/2017), ambos designados pela Secretaria de Trânsito, Transporte e 

Ordem Pública-SETTOP.   

 

12- DA HABILITAÇÃO 

12.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por 

sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em originais, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos originais, ou, ainda, 

publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” 

em substituição aos documentos requeridos neste Termo. 

12.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 

12.2.1 Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de 

sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) 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. 
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d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT expedida pela Justiça do Trabalho 

12.2.2 Regularidade Fiscal 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal constituída de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Licitante ou outra 

equivalente na forma da Lei; 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação 

de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT expedida pela Justiça do Trabalho 

12.2.3 Qualificação técnica 

a) Comprovação de experiência anterior através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de 

direito público ou privado, para a (s) qual (ais) a licitante tenha fornecido materiais semelhantes, compatíveis com o 

objeto desta licitação, em característica, quantidade e prazo, que permitam o ajuizamento da capacidade de 

atendimento, observando o Item 6.5 deste Termo de Referência. 

12.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da lei, já exigível, contendo 

a Certidão de Regularidade Profissional do Contador, ou outro documento que a substitua, conforme determinado 

pelo respectivo Conselho Regional e nos termos das Resoluções 871/2000 e 899/2001 do Conselho Federal de 

Contabilidade, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na 

hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por 

Balancetes e Balanços provisórios. 

a1) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado do termo de abertura e encerramento extraídos do livro 

Diário, devidamente registrado no órgão competente. 

a2)Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no 

máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

12.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, de 

cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. 

12.2.6 A certidão que não tiver validade expressa deverá ter sido emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data 

prevista para a abertura da licitação. 

 

13- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Executar os serviços com eficiência, respondendo por erros, danos e prejuízos causados por seus prepostos na 

realização dos serviços, devendo estes estar devidamente identificados, refazendo, sem ônus para a SETTOP todos 

os serviços não aceitos pela fiscalização. 

b) Responder por todos os custos, materiais, seguros, impostos e taxas decorrentes do contrato. 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas para a 

licitação, inclusive no momento da execução do pagamento. 

d) Responder por todos erros, danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, sem 

nenhum ônus para a Contratante, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurado na forma da legislação 
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vigente e comunicados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato ou da ordem expressa e escrita da SETTOP. 

e) Apresentar mensalmente, a Nota Fiscal / Fatura de Prestação de Serviços, Nota Fiscal Eletrônica, bem como, 

todas as certidões em até 15 (quinze) dias após a execução dos serviços. 

f) manter sede ou filial na cidade onde serão prestados os serviços com capacidade operacional para receber e 

solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar os procedimentos pertinentes às correções, 

manutenções, instalações, bem como quaisquer outros que se façam necessários à fiel prestação do serviço; 

g) Manter por si e por seus profissionais, completo sigilo sobre dados, informações e detalhes fornecidos pelo 

município, bem como não divulgar a terceiros quaisquer informações relacionadas com o objeto do fornecimento e 

seus Anexos, sem prévia autorização por escrito, respondendo civil e criminalmente pela inobservância dessas 

obrigações;  

h) Manter todos os empregados que estiverem prestando serviços uniformizados, identificados com crachás 

afixados em local visível na vestimenta e estarem com os EPI’s e EPC’s;  

i) Fornecer semanalmente, conforme acordado após assinatura da Ordem de Fornecimento, à fiscalização do 

município, relatórios sobre o andamento e conclusão dos serviços programados. Qualquer irregularidade neste 

sentido implicará na aplicação de sanções previstas na Ata de Registro de Preços;  

j) A Contratada deverá designar o Responsável Técnico que acompanhará a execução dos serviços objeto da 

Licitação, o qual poderá ser convocado a comparecer na sede da SETTOP, no horário estipulado pela Fiscalização 

dos serviços para recebimento de instruções quanto a problemas de operação observados; 

k) A Contratada, além dos casos previstos na legislação pertinente, é responsável por: 1. Imperfeição de todo e 

qualquer serviço; - Execução insuficiente ou defeituosa dos serviços contratados; Quaisquer danos ou prejuízos 

causados ao município, concessionárias de serviços públicos, bens públicos ou de terceiros, acidentes pessoais 

com funcionários e com terceiros; Fornecimento de toda supervisão, mão de obra, ferramental, transporte, 

comunicação, equipamentos e materiais ou qualquer outra necessidade adicional para a execução do objeto do 

fornecimento; Verificação de interferências dos serviços a serem executados, com as demais instalações em vias 

públicas, realizando para tanto, consultas às concessionárias, órgãos públicos e demais entidades envolvidas;  Em 

nenhuma situação o município fornecerá meios, materiais ou mão de obra para a execução do objeto; 

l) A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados nos termos do Código Civil Brasileiro 

e legislação pertinente;  

m) A Contratada deverá manter durante toda a execução do objeto do fornecimento, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

n) Conforme predeterminação do município, todo o material retirado pela Contratada, como resultado da execução 

dos serviços solicitados, deverá ser entregue na sede da SETTOP ou em outro local por ela determinado 

previamente, sem qualquer ônus ao município, com a devida identificação e condições de armazenamento;  

o) Os materiais retirados pela Contratada, e não devolvidos durante o mês de medição, serão glosadas na fatura 

subsequente ou indenizados por outros meios de compensação, tais como caução, fiança e garantia;  

p) A destinação dos detritos e resíduos provenientes da execução da recuperação das intersecções semafóricas 

deverá atender as normas ambientais sem custo adicional para a SETTOP, comprovando através de documentação 

hábil;  

q) A Contratada coobriga-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
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parte, os serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados;  

r) A Contratada será a única responsável pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, devendo exigir 

de seus funcionários o uso dos equipamentos de proteção individual;  

s) Eventuais autorizações necessárias para a execução dos serviços objeto desta licitação, que dependam de 

outros órgãos, ou da própria SETTOP, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada;  

t) Todo o controle operacional e logístico do objeto do fornecimento será de responsabilidade da Contratada, sem 

ônus a município;  

u) A Contratada responsabiliza-se pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do fornecimento;  

v) A Contratada deverá prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao município, 

quaisquer fatos ou anormalidades as quais porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos 

serviços;  

w) A Contratada deverá elaborar relatório fotográfico em mídia digital, indicando as situações antes/depois da 

intervenção, juntamente com a medição dos serviços, para posterior liberação de pagamento das faturas 

devidamente aprovadas.  

x) A Contratada deverá cientificar o município dentro do prazo de 02 (duas) horas de qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifiquem nos locais de execução dos serviços;  

y) A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação bem como providenciar e manter 

atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução do contrato;  

z) A Contratada deverá efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 

incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e 

respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato. 

14- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

a) Fiscalizar os serviços executados pela empresa contratada por intermédio da SETTOP que será responsável 

pelo acompanhamento, fiscalização, recebimento e aprovação dos serviços executados, reprovando aqueles que 

estiverem fora das especificações e qualidade exigidas pela SETTOP. 

b) Efetuar o pagamento da Nota Fiscal em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e nota 

eletrônica devidamente atestada pelo Setor competente da SETTOP. 

c) Colocar à disposição da contratada todos os dados e informações disponíveis e necessários para a realização 

dos serviços. 

d)  Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;  

e)  Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;  

f)  Avaliar as necessidades de correções que melhorem a qualidade do objeto contratado 
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15- DO PAGAMENTO  

15.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que os serviços 

contratados foram entregues, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, 

devidamente atestada, e acompanhada de boleto bancário com código de barras. 

15.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos 

restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

15.3 Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação Vigente.  

15.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza.  

15.5 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de 

pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

Contratante.  

15.6 DA MEDIÇÃO  

15.6.1. Somente serão medidas as ordens de fornecimento consideradas concluídas, mediante:  

a) Entrega de relatório descritivo contendo quantitativo e custo dos materiais utilizados; 

b) Entrega de relatório fotográfico, em mídia digital, indicando as situações antes e depois da intervenção.  

15.6.2. Os faturamentos das Ordens de Fornecimento, somente serão efetuados mediante aceitação dos 

equipamentos instalados, não isentando o PROMITENTE FORNECEDOR da continuidade de suas 

responsabilidades.  

15.6.3. A Administração Pública poderá, conforme maior interesse, contratar o serviço de manutenção por tempo 

determinado, explicitando na Ordem de Serviço o período compreendido.  

16- PENALIDADES  

16.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela 

Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as 

sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com o município;  

16.2 As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela 

contratada, nos seguintes casos:  

16.2.1 Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critério da Contratante.  

16.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1º 

(primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 30º (trigésimo) dia;  

16.2.3 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31º 

(trigésimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 60º (sexagésimo) dia, a 

partir do qual será considerada inexecução total da parcela, cumulada com multa compensatória de até 15% sobre o 

valor do empenho e rescisão contratual;  

16.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as hipóteses 

previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002.  
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16.3. Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de até 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. Considerar-se-á 

descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses previstas na legislação:  

a) a prestação de serviço especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em sua proposta; 

 b) a entrega total dos materiais contratados.  

16.4 Para as hipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de até 15 % 

(quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. Considerar-

se-á descumprimento total do contrato:  

a) a não entrega dos serviços contratados, após hipótese prevista no subitem 16.2.3; 

b) a recusa injustificada em assinar o Termo Contratual ou receber a nota de empenho; 

c) reincidência nas hipóteses previstas nas alíneas a e b do subitem 16.3; 

16.5 Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser 

aplicadas de forma concomitante;  

16.6 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao prestador;  

16.7 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o prestador obrigado a recolher a importância devida no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;  

16.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será encaminhado 

para inscrição em dívida ativa.  

16.9 Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento 

dos fatos;  

16.10 A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por 

perdas e danos causados à Administração Pública.  

16.11 Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso do prazo 

concedido pela Contratante, o contrato será rescindido e será aplicada de multa de 15% sobre o valor do empenho. 

 

17 - DAS DESPESAS DE ENTREGA  

Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem serão de 

responsabilidade da empresa contratada.  

 

18- DA QUANTIDADE 
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Item Descrição Unid Quant Valor Unid. (R$) Valor Total (R$)

1.1 Materiais para rede elétrica - - Total 1.1 -                       

1.1.1 Cabo 1x6,0 mm2, para semáforo m 3.150,00 -                       

1.1.2 Cabo 2x1,5 mm2, para semáforo m 1.000,00 -                       

1.1.3 Cabo 3x1,5 mm2, para semáforo m 4.100,00 -                       

1.1.4 Cabo 4x1,5 mm2, para semáforo m 6.500,00 -                       

1.1.5 Cabo 5x1,5 mm2, para semáforo m 5.300,00 -                       

1.2 Fornecimento de colunas e braços - - Total 1.2- -                       

1.2.1 Coluna para pedestre e/ou nobreak  101 mm Unid 103 -                       

1.2.2 Coluna para controlador e/ou repetidor veicular  101 mm Unid 23 -                       

1.2.3 Coluna veicular Ø127 mm x 6,00 m Unid 58 -                       

1.2.4 Braço Ø 101 mm x 6,00 m projeção Unid 58 -                       

1.3 Fornecimento de grupo focal semafórico c/ lâmpadas led´s - - Total 1.3- -                       

1.3.1 Grupo focal para pedestre Pç 82 -                       

1.3.2 Grupo focal semafórico repetidor Pç 61 -                       

1.3.3 Grupo focal semafórico principal Pç 6 -                       

1.3.4 Grupo focal semafórico principal c/ indicador de tempo Pç 19 -                       

1.3.5 Grupo focal semafórico principal com indicador de mensagem (PMV)110x16cm Pç 12 -                       

1.3.6
Grupo focal semafórico principal com indicador de tempo e 

mensagem(PMV)110X16CM
Pç 19 -                       

1.3.7 Grupo focal principal com duplo indicador de tempo e mensagem (PMV)110x16cm Pç 3 -                       

1.3.8 Suporte duplo para grupo focal repetidor Pç 3 -                       

1.3.9 Suporte basculante convencional para grupo focal Pç 25 -                       

1.3.10 Suporte basculante reforçado para grupo focal Pç 34 -                       

1.3.11 Suporte simples para grupo focal pedestre e repetidor Pç 135 -                       

1.4 Fornecimento e instalação de carenagens, bases e suportes - - Total 1.4 -                       

1.4.1 Carenagem controlador semafórico 6 fases Pç 21 -                       

1.4.2 Carenagem para módulo de comunicação Pç 21 -                       

1.4.3 Carenagem de Software da Central de Controle de Tráfego Pç 1 -                       

1.4.4 Carenagem para no-break Pç 9 -                       

1.4.5 Carenagem para coluna pedestre e repetidor Ø101 mm 4,00m Pç 35 -                       

1.4.6 Carenagem para coluna veicular Ø 127 mm Pç 31 -                       

1.4.7 Carenagem  para  braço  Ø 101 mm x 6,00 m projeção Pç 18 -                       

1.4.8 Carenagem para central de manutenção de falhas semafóricas Pç 1 -                       

1.4.9 Carenagem para modulo de interface de central de manutenção Pç 21 -                       

1.4.10 Carenagem para sistema de vídeo monitoramento Pç 21 -                       

1.5 Fornecimento de botoeira para pedestre - - Total 1.5 -                       

1.5.1 Botoeira para pedestre Pç 18 -                       

1.6 Fornecimento e instalação de controladores semafóricos - - Total 1.6 -                       

1.6.1 Módulo de comunicação GPS / GPRS (wire less) Pç 21 -                       

1.6.2 Controladores semafóricos 6 fases Pç 21 -                       

1.6.3 Controladores semafóricos 8 fases Pç 1 -                       

1.7 Fornecimento e instalação de no-break e Central de Trafego - - Total 1.7 -                       

1.7.1 No-break 700W Pç 22 -                       

1.7.2 Sistema Central de Operação e Controle de Tráfego Pç 1 -                       

1.7.3 Laço Detector virtual com uma câmara e uma aproximação Pç 5 -                       

1.7.4 Módulo de interface detector virtual de veiculos para oito laços detector Pç 5 -                       

1.7.5 Central de manuteção de falhas e gestão de serviços semafóricos Pç 1

1.7.6 Módulo de interface para central de manutenção e falhas semafóricas Pç 21

1.8 Obras civis - - Total 1.8 -                       

1.8.1 Corte de via com aplicação de eletroduto e envelopamento com concreto m 955         -                       

1.8.2 Construção e/ou recuperação de caixas de passagens para cabos subterrâneo cx 126                                  -   

1.8.3 Recuperação de passeios danificados pela recuperação dos serviços semafóricos m² 240                                  -   

1.8.4 Lançamento de eletrodutos m 955                                  -   

1.8.5 Implantação de rede elétrica e aterramento m 955                                  -   

1.8.6 Implantação de coluna veicular Ø127 mm x 6,00 m e braço Ø 101 mm x 6,00 m Unid 56                          -   

1.8.7 Implantação de coluna para pedestre e/ou repetidor veicular de 101 mm Unid 103                          -   

1.8.8 Implantação de grupo focal Unid 206                          -   

1.8.9 Construção de bases para no-break Unid 21                          -   

1.8.10 Construção de Laço Detector de Veículos Unid 30                          -   

1.8.11 Serviço de contagem volumétrica hora 120                          -   

1.8.12 Monitoramento por vídeo vigilância de ausência de fase semafórica Unid 21                          -   

1. Fornecimento de Equipamentos  e/ou Materiais e Serviços para Implantação e Manutenção  de Sinalização Semafórica  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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2. Serviços e fornecimento de peças e manutenção preventiva e corretiva de sinalização semafórica Total 2

Valor Total (R$) 

 12 Mês

2.1 Manutenção semafórica valor fixo e valor variável - - Total 2.1 -                       

2.1.1

Valor fixo para uma Equipe profissional com veículo que executará visitas 

programadas toda semana, para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 

de sinalização semafórica. Serviços especializados de manutenção preventiva e 

corretiva de semáforos, a serem prestados por equipe profissional devidamente 

habilitada, com a disponibilização dos veículos e equipamentos necessários, conforme 

detalhamento. . 

MENSAL 1 -                       

2.1.2

Valor variável, devidamente detalhado na planilha de faturamento, conforme a efetiva

prestação de serviços e instalação de novos itens, apurado o quantitativo consumido a

cada mês, observando-se os preços unitários definidos na proposta vencedora. A

reposição de peças na manutenção dos equipamentos semafóricos serão aqui

representados pelo Valor Variável. As peças e materiais que necessitarem reposição

serão utilizados e faturadas de forma suplementar ao valor mensal fixo estipulado para

manutenção.

MENSAL 1 -                       

3. BDI Total 3

Item Descrição Unid Quant Valor Unid. (R$) Valor Total (R$)

3.1 BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) - - Total 3.1 -                       

3.1.1

Para: Impostos; custos diretos e indiretos; frete de materiais; deslocamento de 

equipamentos e pessoal; hospedagem e alimentação de equipe técica; monitoramento 

pós implantação e lucro. Valor de referência utilizado pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura do Transporte (DNIT) de até 27,84%( vinte e sete virgula oitenta e quatro 

por cento)referente ao valor do material.   

VB 1  

Total 4

Item Descrição Qtde. 
Unid. 

Medida
Valor Unitário Valor Total 

4.1

4.1.1

MÓDULO CONTROLE DE TEMPO

É constituído por uma Fonte integrada e uma CPU, o conjunto possui três cabos para 

conexão no Controlador, dois para a alimentação, que pode variar de 90 a 240 VAC, e 

um para o sinal de inibição do mostrador numérico na mudança de Plano. O sinal de 

inibição vindo do Controlador Eletrônico na mudança de Plano é o responsável por não 

causar erros na contagem de tempo, uma vez que este é reprogramado, sempre que o 

Controlador vai mudar de plano, este emite um sinal para o MÓDULO e o mesmo 

suprime a informação no Display no instante em que a mudança ocorre. No segundo 

ciclo subsequente após a mudança, o display volta a informar o tempo da fase 

semafórica correspondente, voltando ao estado normal de funcionamento. 

1 UNID

4.1.2

DISPLAY  VEICULAR VERDE

Display numérico duplo com 364 Led’s de alta intensidade com ângulo de visualização 

de 30º e intensidade luminosa mínima de 4.000 milicandelas. Exibe o tempo, 

contando de maneira regressiva, a fim de informar ao motorista o tempo restante de 

espera da mudança de fase. Este equipamento trabalha em paralelo as fases 

correspondentes indicadas.

1 UNID

4.1.3

DISPLAY  PEDESTRE

Display numérico duplo com 112 Led’s de alta intensidade com ângulo de visualização 

de 30º e intensidade luminosa mínima de 4.000 milicandelas. Exibe o tempo, 

contando de maneira regressiva, a fim de informar ao pedestre o tempo restante de 

espera da mudança de fase. Este equipamento trabalha em paralelo as fases 

correspondentes indicadas.

1 UNID

4.1.4 DISPLAY BOLACHA DE LED´S VERDE / VERMELHO PEDESTRE 1 UNID

4.1.5 CABO FLEX. 0,5 AMARELO 1 M

4.1.6 CABO FLEX. 0,5 BRANCO 1 M

4.1.7 CABO FLEX. 0,5 PRETO 1 M

4.1.8 CABO FLEX. 0,5 VERMELHO 1 M

4.1.9 CABO FLEX. 0,5 VERDE 1 M

4.1.10 CABO FLAT 1 PÇ

4.1.11 CAPACITOR CERÂMICO. 100K 1 PÇ

4.1.12 CAPACITOR CERÂMICO. 10K x 2KV 1 PÇ

4.1.13 CAPACITOR CERÂMICO. 1K x 2KV 1 PÇ

4.1.14 CAPACITOR CERÂMICO. 22PF 1 PÇ

4.1.15 CAPACITOR CERÂMICO. 4K7 1 PÇ

4.1.16 CAPACITOR  0,1F X 5,5V 1 PÇ

4.1.17 CAPACITOR 10M X 50V 1 PÇ

4.1.18 CAPACITOR  10MF X 100V 1 PÇ

4.1.19 CAPACITOR  1MF X 100V 1 PÇ

4.1.20 CAPACITOR  220MF X 25V 1 PÇ

Sistema Elétrico e Eletrônico

Item Descrição Unid Quantidade Valor Mês. (R$)

4. Peças e componentes para reposição
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4.1.21 CAPACITOR  470M X 63V 1 PÇ

4.1.22 CAPACITOR  47MF X 50V 1 PÇ

4.1.23 CAPACITOR 68 X 400V 1 PÇ

4.1.24 CAPACITOR POLIESTER 1MF X 250V 1 PÇ

4.1.25 CI CD 40106 BE 1 PÇ

4.1.26 CI 4N25 1 PÇ

4.1.27 CI 74HC14 1 PÇ

4.1.28 CI micro controlador AT 89 C 2051 24 PI 1 PÇ

4.1.29 CI REGULADOR TL 431 1 PÇ

4.1.30 CI REGULADOR TOP 234 Y 1 PÇ

4.1.31 CI REGULADOR TOP H O565 1 PÇ

4.1.32 CI REGULADOR WS 78L 05 1 PÇ

4.1.33 CONECTOR 5 VIAS (AKZ 90º) 1 PÇ

4.1.34 CONECTOR 5 VIAS (STLZ 180º) 1 PÇ

4.1.35 CONECTOR 9 VIAS (AKZ 90º) 1 PÇ

4.1.36 CONECTOR 9 VIAS (STLZ 180º) 1 PÇ

4.1.37 CONJ. LENTES FRESNEL + PRIMATICA 1 PÇ

4.1.38 CONJ. PRENSA CABOS + BORR. VEDAÇÃO 1 PÇ

4.1.39 CRISTAL 12.000 1 PÇ

4.1.40 DIODO 1,5 KE 200 A 1 PÇ

4.1.41 DIODO 1N 4007 1 PÇ

4.1.42 DIODO 1N 4148 1 PÇ

4.1.43 DIODO 1N 4937 1 PÇ

4.1.44 DIODO 6 A10 1 PÇ

4.1.45 DIODO 1N 5819 1 PÇ

4.1.46 DIODO MUR 180 1 PÇ

4.1.47 DIODO MUR 460 1 PÇ

4.1.48 DISSIPADOR GRANDE 1 PÇ

4.1.49 DISSIPADOR PEQUENO 1 PÇ

4.1.50 ESPAÇADOR 1/8” 1 PÇ

4.1.51 ESPAÇADOR 3/8” 1 PÇ

4.1.52 ESPAÇADOR DE BORRACHA 1 PÇ

4.1.53 FUSITERMISTOR (NTC 5R 8mm 3A) 1 PÇ

4.1.54 LED AMARELO 1 PÇ

4.1.55 LED VERDE 1 PÇ

4.1.56 LED VERMELHO 1 PÇ

4.1.57 LENTE LISA INJETADA PARA DISPLAY DO PAINEL 1 UNID

4.1.58 PARAFUSO 0,05 X 1,8 1 PÇ

4.1.59 PCI MCT REV. 04 1 PÇ

4.1.60 PCI MFC RV. 0 1 PÇ

4.1.61 PCI MPRP RV. 00 1 PÇ

4.1.62 PCI NTP REV. 02 1 PÇ

4.1.63 PCI NTV REV. 03 1 PÇ

4.1.64 PCI MBA – REV. 0 1 PÇ

4.1.65 PERFIL EM BORRACHA ''U'' MENOR PARA CRONÔMETRO VEICULAR 1 M

4.1.66 PONTE DE DIODO 1,2A X 800V 1 PÇ

4.1.67 PORCA 1/8” 1 PÇ

4.1.68 RESISTOR 10K 1 PÇ

4.1.69 RESISTOR 120K 1 PÇ

4.1.70 RESISTOR 15K METALFIO 1 PÇ

4.1.71 RESISTOR 1K 1 PÇ

4.1.72 RESISTOR 1K x 3W 1 PÇ

4.1.73 RESISTOR 1K5 1 PÇ

4.1.74 RESISTOR 200K 1 PÇ

4.1.75 RESISTOR 22K 1 PÇ

4.1.76 RESISTOR 27K METALFIO 1 PÇ

4.1.77 RESISTOR 2M2 1 PÇ

4.1.78 RESISTOR 390R 1 PÇ

4.1.79 RESISTOR 470 R 1 PÇ

4.1.80 RESISTOR 47K 1 PÇ

4.1.81 RESISTOR 47K METALFIO 1 PÇ

4.1.82 RESISTOR 47R 1 PÇ

4.1.83 RESISTOR 4R7 1 PÇ

4.1.84 RESISTOR 68R 1 PÇ

4.1.85 RESISTOR 6R8 1 PÇ

4.1.86 RESISTOR 82R 1 PÇ

4.1.87 RESISTOR DE FIO 10R / 5W 1 PÇ

4.1.88 SEGMENTO DE CONECTOR 4MM 1 PÇ

4.1.89 SOQUETE TORNEADO DE 20 PINOS 1 PÇ

4.1.90 TRANSFORMADOR DE CONTAGEM REGRESSIVA 1 PÇ

4.1.91 TRANSFORMADOR 55NE 1 PÇ

4.1.92 TRANSISTOR BC 558 1 PÇ

4.1.93 TRANSISTOR BC 639 1 PÇ

4.1.94 TRANSISTOR BC 640 1 PÇ

4.1.95 TRIMPOT 50K 1 PÇ

4.1.96 TIP 41C 1 PÇ

4.1.97 VARISTOR 20K 1 PÇ

4.1.98 VARISTOR 7K 431 1 PÇ  
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4.2

4.2.1 INDICADOR DE TEMPO PARA PEDESTRE - LED VERDE 1 UNID

4.2.2 CONJUNTO ÓPTICO VERDE/VERMELHO PARA PEDESTRE - LED 1 UNID

4.2.3 CONJUTO ÓPTICO VERMELHO 200MM VEICULAR - LED 1 UNID

4.2.4 CONJUTO ÓPTICO AMARELO 200MM VEICULAR - LED 1 UNID

4.2.5 CONJUTO ÓPTICO VERDE 200MM VEICULAR - LED 1 UNID

4.2.6 INDICADOR DE TEMPO DE VERDE COM 365 LED'S 1 UNID

4.3

4.3.1 MÓDULO DE CONTROLE 1 UNID

4.3.2 MÓDULO DE FONTE 1 UNID

4.3.3 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO 1 UNID

4.3.4 MÓDULO DE POTÊNCIA 1 UNID

4.3.5 CONTROLADOR ELETRÔNICO 1 UNID

4.4

4.4.1 CAIXA DE FIBRA PARA GRUPO FOCAL PEDESTRE EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.4.2 CAIXA DE FIBRA PARA GRUPO FOCAL REPETIDOR EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.4.3
CAIXA DE FIBRA PARA GRUPO FOCAL PRINCIPAL SIMPLES EM FIBRA DE 

VIDRO
1 UNID

4.4.4
CAIXA DE FIBRA PARA GRUPO FOCAL PRINCIPAL COM INDICADOR DE TEMPO 

EM FIBRA DE VIDRO
1 UNID

4.5

4.5.1 GRUPO FOCAL PEDESTRE EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.5.2 GRUPO FOCAL REPETIDOR EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.5.3 GRUPO FOCAL PRINCIPAL SIMPLES EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.5.4 GRUPO FOCAL PRINCIPAL COM INDICADOR DE TEMPO EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.5.5 CARENAGEM PARA COLUNA DE PEDESTRE EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.5.6 CARENAGEM PARA COLUNA VEICULAR EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.5.7 CARENAGEM PARA BRAÇO DE PROJEÇÃO 6,00M EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.5.8 CARENAGEM CONTROLADOR 06/06 FASES EM FIBRA DE VIDRO. 1 UNID

4.5.9 CARENAGEM CONTROLADOR 08/08 FASES EM FIBRA DE VIDRO 1 UNID

4.6

4.6.1 BOTOEIRA 1 UNID

4.6.2 CABO 1X6MM² 1 M

4.6.3 CABO 2X1,5MM² 1 M

4.6.4 CABO 3X1,5MM² 1 M

4.6.5 CABO 4X1,5MM² 1 M

4.6.6 CABO 5X1,5MM² 1 M

4.6.7 ELETRODUTO 3” 1 M

4.7

4.7.1 COLUNA DE PEDESTRE / REPETIDOR DE 101 MM Ø X 4,00 M 1 UNID

4.7.2 COLUNA DE PEDESTRE / REPETIDOR DE 101 MM Ø X 6,00 M 1 UNID

4.7.3 COLUNA VEICULAR DE 127 MM Ø X 6,00 M 1 UNID

4.7.4 BRAÇO DE 101 MM Ø X 6,00 M PROJEÇÃO 1 UNID

4.7.5 SUPORTE SIMPLES 101MM/127MM Ø 1 UNID

4.7.6 SUPORTE BASCULANTE CONVENCIONAL 101MM Ø 1 UNID

4.7.7 SUPORTE DUPLO 101MM/127MM Ø 1 UNID

4.7.8 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO TIPO LEVE 300 L 400MM 1 UNID

TOTAL 4

#REF!

Peças eletrônicas

Controlador

Preço Global da proposta: R$

TOTAL 1

TOTAL 2

TOTAL 3

TOTAL  1+2+3+4

Sistema Elétrico

Serralheria 

Peças em fibra de vidro

Grupo focal semafórico completo

RESUMO DA PROPOSTA  (R$)
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ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO I  

 ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO ELETRONICO INDICADOR DE TEMPO DE PEDESTRE   

Tensão de Alimentação:  

Fonte de alimentação chaveada “full-range” 90 a 240 VCA +/- 20% e freqüência 50/60 Hz.  

•Temperatura de Trabalho:  

  

- 5 a + 45 graus centígrados, insolação direta, umidade relativa do ar até 95%.  

•Informações Complementares:  

  

Equipamento modular micro processado.  

Led's de potencia igual ou superior a 4.000 mcd e 30º.  

Opção de 112 Led's nos dois números.  

Anteparo com filtro luminoso anti-reflexo.  

O indicador de tempo tem seus led's aplicados em placa de circuito impresso facilitando a manutenção.  
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ANEXO II  

  

 ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO ELETRONICO INDICADOR DE TEMPO DE FASE SEMAFORICA 

VERDE / VERMELHO.  

  

Tensão de Alimentação:  

Fonte de alimentação chaveada “full-range” 90 a 240 VCA +/- 20% e freqüência 50/60 Hz.  

•Temperatura de Trabalho:  

  

- 5 a + 45 graus centígrados, insolação direta, umidade relativa do ar até 95%.  

•Informações Complementares:  

  

Equipamento modular micro processado.  

Led's de potencia igual ou superior a 4.000 mcd e 30º.  

Opção de 364 Led's por indicador de tempo com dois números.  

Anteparo com filtro luminoso anti-reflexivo.  

O indicador de tempo tem seus led's aplicados em placa de circuito impresso separada por numeral facilitando a 

manutenção.  

  

  

  

  

  

  

  

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 027/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 14172/2018 

 

 74 

  

ANEXO III  

  

 DISPOSITIVO ELETRONICO INDICADOR DE MENSAGEM VARIÁVEL  

• Tensão de Alimentação:   

  

Fonte de alimentação chaveada “full-range” 90 a 240 VCA +/- 20% e freqüência 50/60 Hz.  

• Temperatura de Trabalho:  

- 5 a + 45 graus centígrados, insolação direta, umidade relativa do ar até 95%.  

• Informações Complementares:  

Equipamento modular micro processado.  

Painel medindo ( 110 x 16 ) cm. Leitura a 80 m.  

Painel medindo ( 172 x 23 ) cm. Leitura a 120 m.  

Indicação serial RS 232 ou 485 full-duplex radio freqüência; c) Celular; d) CTA; e) TCP/IP  ( Internet )  

Bloqueio de acesso via senha codificada.  

Monocromático vermelho high bright, 2.300 mcd alto brilho;  

Capacidade de armazenamento para 60.000 caracteres (Memória 60 Kb).   

Rolagem padrão da direita para a esquerda;   

Mínimo de 4 velocidades de rolagem diferentes  

Mínimo de 20 efeitos especiais, exemplos: pisca, rola para baixo, espelho, come-come, etc. Relógio e calendário 

interno com cristal de quartzo independente.   

Retenção de dados na memória por no mínimo 90 dias sem alimentação externa, por meio de bateria interna de 

NiCd com recarga automática.  

Resolução Gráfica de 7 linhas por 64 colunas.  

Índice de proteção IP - 55 ABNT Proteção contra chuva por cima, poeira, areia, gases corrosivos e sol.  

Anteparo com filtro luminoso anti-reflexivo   

Fonte de alimentação chaveada full-range, com seleção automática de tensão na faixa de 90 a 240 VAC, 50~60 Hz.   

Editor de mensagens executável em ambiente Windows XP , Win 7 e 8.  

Altura de linha central : 4,6 ”   

Identificação de comunicação ativa por meio de led’s (um para Transmitir e outro para Receber).  

1 linha de mensagens, possibilitando edição central .  

Protocolo de comunicação que permite integração a dispositivos inteligentes através de interface serial.  

Ângulo de leitura: 45º; Programação via: Mecânica ( cabo );- Radio frequência e - Celular GSM.  
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ANEXO IV  

  

CONJUNTOS ÓPTICOS Á LED’S   

SISTEMA E ESTOJO COMPONENTES ÓPTICOS  DE UM GRUPO FOCAL SEMAFORICO  

POR DIODOS EMISSORES DE LUZ- LED  

1. OBJETIVO  

1.1. Esta especificação estabelece as características básicas de lâmpadas baseadas em diodos emissor de luz 

(LED) a serem utilizadas nos focos de semáforos veiculares e de pedestres  a serem instalados neste 

Município de Lauro de Freitas.  

2. DEFINIÇÃO  

Entende-se por:  

a) "Lâmpada LED" como sendo o conjunto formado pelos seguintes elementos:   

• Placas de circuito impresso com circuitos de diodos LED;  

• Fonte de alimentação tipo driver fonte chaveada   

• Proteções mecânicas e elétricas;  

• Terminais de conexão;  

• Conjunto de lentes ( prismática + fresnell )  

• Mascaras (para lâmpadas de pedestres);  

• Caixa de acondicionamento (carcaça) em alumínio.  

A lâmpada LED deverá formar um módulo único, que funcionalmente deverá ser equivalente a uma 

lâmpada de foco semafórico.  

b) Grupo focal de pedestre como sendo o conjunto constituído pelos focos vermelho e verde;  

c) Grupo focal veicular como sendo o conjunto constituído pelos focos vermelho, amarelo e verde.  

3. REQUISITOS GERAIS  

3.1. A lâmpada LED deverá possuir cabo de alimentação de seção mínima de 1,5 mm2, com comprimento que 

permita ligação entre a terminação do cabo para fixação em barras de bornes de 2,5mm2.  

3.2. Os cabos de alimentação das lâmpadas LED deverão obedecer à coloração em conformidade com as cores 

das lâmpadas (verde vermelho ou amarelo).  

3.3. Proteção mecânica  

3.3.1. A lâmpada LED deverá satisfazer plenamente as recomendações da norma NBR 6146 da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica), para ser classificada como IP55, ou seja, à 

prova de poeira e chuvas.  
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3.4. Lentes  

3.4.1. As lentes  em número de 2 (  duas )  deverão ser incolores, de material em policarbonato não 

reciclado, com proteção UV, devendo suportar, sem danos, uma exposição solar direta por um 

período superior a cinco anos.  

3.4.2. A superfície externa da lente deverá ser lisa e polida, para evitar o acúmulo de poeira.  

3.4.3. – A primeira lente ( externa ), deverá ser do tipo prismática , recebendo a luz formada pela 

segunda e a direcionando diretamente para o ângulo de visão que se deseja. A segunda lente , 

deverá ser do tipo Fresnel e  deverá ter a função de  misturar a luz gerada pelos led´s , 

ampliando-as e  misturando-as , de forma a não se notar os pontos de led´s .  

  

3.5. Fixação  

3.5.1. A lâmpada LED deverá ser fixada na portinhola dos grupos focais convencionais ou no encaixa 

do conjunto óptico dos grupos focais.   

3.5.2. A implantação e/ou substituição da lâmpada LED deverá ser simples, de fácil manuseio, sem a 

necessidade de procedimentos especiais ou desmontagens dos grupos focais em campo.  

3.5.3. No caso da necessidade de um posicionamento específico para a instalação da lâmpada LED no 

foco semafórico, esta deverá apresentar uma indicação inequívoca, que facilite seu 

posicionamento correto.  

  

4. CARACTERÍSTICAS  ELÉTRICAS  

  

4.1. A alimentação elétrica nominal das lâmpadas led’s será de 110Vca ou 120Vca, 208Vca ou 220Vca ou 

230Vca, com tolerância de  

4.2. Na tensão nominal, cada diodo LED deverá operar nas condições nominais especificadas pelo fabricante.  

4.3. A potência nominal de cada lâmpada LED deverá ser igual ou inferior a 18W para lâmpada veicular e a 

12W para lâmpada de pedestre, na tensão nominal. No caso da lâmpada LED amarela admite-se a uma 

potência de até 22W.  

4.4. O fator de potência da lâmpada LED não deverá ser inferior a 0,90, quando operada em condição nominal 

de tensão e temperatura.  

4.5. A lâmpada LED deverá possuir proteção contra transientes, surtos de tensão na alimentação e outras 

interferências elétricas.  

4.6. A lâmpada LED deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 40ºC e umidade relativa do ar de até 

90%, sem prejuízo para os seus componentes.  
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ANEXO V  

  

REVESTIMENTO DE COLUNAS E BRAÇOS PARA SINALIZAÇÃO.  

  

COLUNAS: VEICULAR, PEDESTRE, NOBREAK E CONTROLADOR  

  

Peça de fibra de vidro ou similar com parede mínima de 4,0 mm, largura de 0,40 m e comprimento de 4,00 e 6,00 m 

com forma reta em toda a sua extensão. Estas peças são construídas de forma tubular, com estrutura de reforço 

interno, em duas partes semi-elipticas que se fundem através de fixadores, tendo como ponto de união à saliência 

que acompanha o perfil das duas bandas e permite a junção das mesmas, tendo como acabamento borracha em 

forma de “U”. Em sua extremidade inferior e superior possui cinta de reforço em relevo para estabilização com 

largura de 0,20 m. que se superpões as cintas do braço, com acabamento na cor prata metálico.  

  

BRAÇOS PROJETADO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA  

  

Peça de fibra de vidro ou similar com parede mínima de 4,0 mm, largura de 0,40 m e projeção de  6,00 m com forma 

curva em sua extensão parcial objetivando alcançar o ângulo de 90º final em relação à via.  

Estas peças são construídas de forma tubular, com estrutura de reforço interno, em duas partes semi-elipticas que se 

fundem através de fixadores, tendo como ponto de união a saliência que acompanha o perfil das duas bandas e 

permite a junção das mesmas, tendo como acabamento borracha em forma de “U”. Em sua extremidade inferior e 

superior possui cinta de reforço rebaixada para estabilização com largura de 0,20 m. que será superposta pela cinta 

da coluna, , com acabamento na cor prata metálico.  

  

  

  

  

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 027/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 14172/2018 

 

 78 

ANEXO VI  

COLUNA PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE / REPETIDOR E NOBREAK 
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ANEXO VII  

COLUNA PARA BRAÇO PROJETADO E BRAÇO PROJETADO  
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ANEXO VIII 

IMPLANTAÇÃO SEMAFÓRICA  

DETALHE DE REVESTIMENTO EM CONCRETO DE COLUNAS VEICULAR / PEDESTRE E 

NOBREAK   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          COLUNAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAIXA DE  

PASSAGEM  
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ANEXO IX  

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM  
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ANEXO  X    

LAÇO DETETOR DE VEÍCULO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


