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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
implantação de sinalização semafórica, grupos focais veiculares com indicador de
tempo e diversos dispositivos de sinalização eletrônica nas Ruas e Avenidas do
Município de Luís Eduardo Magalhães – BA, de acordo com as especificações
constantes deste documento de acordo com as especificações constantes no ANEXO - I,
deste edital.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PROPOSTAS E
HABILITAÇÃO - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES
TIPO: Menor preço/lance global por lote.
DATA DA SESSÃO: 23 de março de 2021.
HORÁRIO: 09h00 (horário de Brasília).
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA,
situada na Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
1.1. Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;
1.2. Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação.
Denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
Providências;
1.3. Decreto Municipal nº. 1.600/2010.
1.4. Lei complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e
Empresa de Pequeno porte.
1 - PREÂMBULO
1.1 A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, através do seu Pregoeiro,
torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão, regida pela Lei Federal
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, por este edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela
Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, A ser realizada em sessão pública, conforme
local, data e horário e locais supracitados.
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1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização
da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo
local e hora, conforme publicações a serem realizadas no Diário Oficial do Município.
2 - OBJETO
2.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de implantação de sinalização semafórica, grupos focais
veiculares com indicador de tempo e diversos dispositivos de sinalização eletrônica
em Ruas e Avenidas do Município de Luís Eduardo Magalhães – BA, conforme
quantitativos e especificações indicados no Anexo I deste edital.
3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após o
recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta,
após ter sido devidamente atestada a prestação dos serviços de acordo com as
especificações ajustadas.
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto
aos órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados
ao processo de pagamento.
3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da programação
financeira constada no ANEXO I - Termo de referência.
4 – CREDENCIAMENTO
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar
desta sessão pública.
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e
somente estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório,
respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado.
4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto
com a cópia autenticada do Contrato Social ou equivalente da empresa.
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4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhada do documento
original para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais
empresas.
4.5. O representante legal que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará
impedido de apresentar lances, não poderá se manifestar durante a Sessão e ficará
impossibilitado de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase.
Somente será aproveitada a sua proposta escrita (exceto quando da ausência da
declaração citada no item 4.7, deste Edital).
4.6. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista
no Anexo II (Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de
sua Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente.
4.7. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada
DECLARAÇÃO do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de
Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no
art. 4o, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02.
4.7.1 No caso da ausência da Declaração acima citada, a mesma poderá ser
elaborada de próprio punho na sessão pública, pelo representante
devidamente credenciado pela licitante.
4.8. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de
pequeno porte não constar, respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”,
juntamente com o credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/06 e alterações, a comprovação de
tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
a) declaração emitida pelo Departamento da Receita Federal;
b) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
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4.9. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação
de retardatários, salvo na condição de ouvintes.
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que tenham ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital.
5.2. Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas e
empresa de pequeno porte, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alterações posteriores.
5.3. Não poderão participar da presente licitação:
5.3.1. Pessoas físicas;
5.3.2. Empresas em regime de subcontratação ou, ainda, em consórcio;
5.3.3. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
5.3.4. Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
5.3.5. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o
ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo
Órgão que o praticou.
5.3.6. Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados
ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das
obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades
públicas.
5.3.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
5.3.8. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
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5.4. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias
úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas.
5.4.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.
6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO
devidamente ordenada e numerada serão apresentados em 02 (dois) invólucros
distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
Pregão Presencial: 017/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de implantação de sinalização semafórica, grupos
focais veiculares com indicador de tempo e diversos
dispositivos de sinalização eletrônica em Ruas e Avenidas do
Município de Luís Eduardo Magalhães – BA.
Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL
- ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
6.2. A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da
Documentação acarretará a inabilitação do licitante.
6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, postal ou
similar.
7 - PROPOSTAS COMERCIAIS
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste
Edital, e os documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada
obedecendo aos seguintes requisitos:
7.1.1. Em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante
(exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexadas, quando couber),
rubricadas em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo
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representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida
em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua.
7.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;
7.1.3. Preço unitário e total de todos os itens, e valor total do lote cotado em algarismo e
por extenso, sendo que caso haja divergência entre o valor unitário e o total será
considerado o valor unitário, e entre os expressos em algarismos e por extenso, será
considerado o valor por extenso;
7.1.4. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas
relativas aos custos de prestação dos serviços, taxas, impostos e demais encargos
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante
para execução completa do contrato;
7.1.5. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.1.6. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
7.2. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o
endereço completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se
houver, para contato.
7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados
ou omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os
materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Prefeitura Municipal de Luís
Eduardo Magalhães/BA sem quaisquer ônus adicionais.
7.4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das
condições deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal nº 8.666/93.
7.5. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia,
horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital.
7.6. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais
apresentadas pelos licitantes.
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7.7. A aceitação da proposta será feita por lote.
7.8. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:
7.8.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos;
7.8.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras;
7.8.3. Apresentem cotação de opção de produto/serviço (proposta alternativa).
7.8.4. Apresentar valores unitários e totais maiores do que os fixados no Termo de
Referência ANEXO-I.
8 - JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço por lote.
8.2. Serão classificados para lance pelo Pregoeiro os licitantes que apresentarem
proposta com menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com
preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço.
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do
item 8.2, serão classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três).
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
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8.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão
em conta o critério de menor preço por global, assim entendido o menor valor oferecido
apresentado pelas licitantes presentes.
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta válida.
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital,
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento ou ainda preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de
mercado.
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro
convocará todos os licitantes para, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, apresentarem
novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.
8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios
definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.16. Finalizada a fase de lances, para fins de verificar a exequibilidade dos preços, é
facultado ao Pregoeiro solicitar da licitante vencedora Planilha de Composição de
Preços Unitários, que deverá ser composta pelos encargos, taxas, fretes e demais
emolumentos que incidirão na formulação dos preços finais ofertados para execução do
objeto.
8.17. Quando comprovada a existência de inexequibilidade de preços, o Pregoeiro
desclassificará a menor proposta e as propostas subsequentes que se enquadrarem na
mesmo situação da primeira, selecionando como vencedora a proposta que, avaliada a
sua exequibilidade, for aceitável para plena e satisfatória execução contratual.
9 - DA HABILITAÇÃO
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9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições de habilitação.
9.2. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, em papel tamanho A.4, com todas as páginas
rubricadas pelo representante legal e encabeçadas por índice, no qual constem as
respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo:
9.2.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
9.2.1.4. 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;
9.2.1.5. Cópia autenticada dos documentos pessoais (identidade e CPF) dos sócios ou
proprietário.
9.2.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
9.2.2.2. 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;
9.2.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;
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9.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo as duas
últimas do domicílio ou sede do licitante;
9.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade de Situação CRS;
9.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.
9.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.2.3.1. A Licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnico-operacional em
nome da empresa, emitido por pessoa jurídica de direito publico que comprove
fornecimentos e/ou prestação de serviços anteriores, pertinentes e compatíveis com o
objeto da licitação, com quantidade mínima de 20% (vinte por cento) da execução
pretendida dos seguintes itens:
 Grupo Focal Semafórico Para Pedestre com Indicador de Tempo e Grupo Focal
para Pedestre com lâmpada a LED de 200MM.
 Grupo Focal Semafórico Principal Com Indicador de Tempo e Mensagem
Variável (PMV) 110 x 16cm. LAMPADA A LED DE DE 200MM COM
INDICADOR DE TEMPO DE VERDE COM 364 LED'S
 Grupo Focal Semafórico Principal com Duplo Indicador de Tempo e Mensagem
Variável (PMV) 110 x 16cm. LAMPADA A LED DE 200MM, COM INDICADOR
DE TEMPO DE VERDE / VERMELHO COM 364 LED'S CADA COM
PROGRAMAÇÃO DE PAINEL VIA CELULAR COMUNICAÇÃO GPS / GPRS
(Wireless) para indicador de mensagem,
 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.
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9.2.3.2. A Licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnico-profissional em
nome de pelo menos um dos profissionais exigidos nos itens 9.2.3.3, 9.2.3.4, 9.2.3.5 de
fornecimento e/ou implantação anterior dos materiais licitados, emitido por pessoa
jurídica de direito público, que comprove fornecimentos anteriores pertinentes e
compatíveis com o objeto da licitação, devidamente registrado no CREA dos seguintes
itens:
 Grupo Focal Semafórico Para Pedestre com Indicador de Tempo e Grupo Focal
para Pedestre com lâmpada a LED de 200MM.
 Grupo Focal Semafórico Principal Com Indicador de Tempo e Mensagem
Variável (PMV) 110 x 16cm. LAMPADA A LED DE DE 200MM COM
INDICADOR DE TEMPO DE VERDE COM 364 LED'S
 Grupo Focal Semafórico Principal com Duplo Indicador de Tempo e Mensagem
Variável (PMV) 110 x 16cm. LAMPADA A LED DE 200MM, COM INDICADOR
DE TEMPO DE VERDE / VERMELHO COM 364 LED'S CADA COM
PROGRAMAÇÃO DE PAINEL VIA CELULAR COMUNICAÇÃO GPS / GPRS
(Wireless) para indicador de mensagem,
 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.

9.2.3.3. A empresa deverá possuir em seu quadro profissional de Engenharia Elétrica, a
comprovação do vínculo deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de
Pessoa jurídica emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do Estado de Origem da Licitante.
9.2.3.4. A empresa deverá possuir em seu quadro profissional de Engenharia Civil onde
a comprovação do vínculo deverá ser através de Certidão de Registro e Regularidade de
Pessoa jurídica, emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do Estado de Origem da Licitante.
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9.2.3.5. A empresa deverá possuir em seu quadro 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 CFT do Estado de Origem da
Licitante.
9.2.3.6. Declaração do licitante, informando que dispõem de máquinas, equipamentos e
equipe técnica especializada, para a execução do objeto do presente edital, conforme
estabelece o § 6º do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme
modelo no (ANEXO-VIII).
9.2.3.7. Declaração do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições do local de execução do objeto, para o fiel cumprimento
das obrigações objeto da licitação. (ANEXO-IX).
9.2.4 quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível
devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios e apresentados na forma da Lei e que comprovem a
boa situação da empresa, conforme o prescrito no artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/1993.
Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD
(Escrituração Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal
nº 787/2007, as empresas enquadradas no regime de “Lucro Real“, não mais registram o
Livro Diário na Junta Comercial, como faziam anteriormente. Atualmente, as empresas
enviam eletronicamente sua escrituração contábil à Receita Federal (por meio do SPED e
ECD) e esta (Receita Federal) fica responsável pelo envio à Junta Comercial.
9.2.4.1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
9.2.4.2 Todas as empresas que se enquadrarem nas Instruções Normativas RFB nº 787 e
DNRC nº 107 não poderão apresentar o balanço patrimonial registrado na Junta
Comercial e devidamente assinado pelo administrador da empresa e profissional
habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC; a obrigação é a
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escrituração digital. O balanço patrimonial, Escrituração Contábil Digital (ECD), através
do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital possui todas as informações previstas
nas Instruções Normativas, como dados do Administrador da empresa e Contabilista,
termos de abertura e de encerramento; todas estas informações de forma eletrônica.
9.2.4.3. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do
SIMPLES, caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira conforme Resolução
CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 26. A entidade deve elaborar o
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao final de
cada exercício social. Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em
períodos intermediários. (Grifei e negritei).
Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço
patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral,
Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes
fórmulas:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
ILG = Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo Passivo Circulante +
Exigível em Longo Prazo
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)
GEG =
Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo.
Ativo Total





OBS. 1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser:
Compras e Serviços:
ILG maior ou igual a 1,0;
ILC maior ou igual a 1,0;
GEG menor ou igual a 1,0.
OBS. 2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço
Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três
indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos.

Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da
Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão
da abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação.
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9.2.5 OUTROS DOCUMENTOS:
9.2.5.1.
Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente
identificado, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também não admite qualquer trabalho à
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº
8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854/99), salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos, visando cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.
9.3.
TRATAMENTO
JURÍDICO
DIFERENCIADO
DISPENSADO
ÀS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/06 E ALTERAÇÕES)
9.3.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.3.2, implicará
na inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93.
9.3.3.1. Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado
à Comissão de Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente
habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta, ou opinar pela revogação
da licitação.
9.3.4. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
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9.3.4.1. 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) superiores à proposta mais bem classificada.
9.3.5. Para efeito do disposto no item 9.3.4, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá,
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
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 da alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de
pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item
16.2.1, 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
16.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.3.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.3.7. O disposto nos itens 9.3.4 e 9.3.5 somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.4. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de
Luís Eduardo Magalhães. No caso de apresentação de documentos em cópias não
autenticadas, o Pregoeiro poderá solicitar da licitante a apresentação dos originais de
posse do representante na sessão para conferência de veracidade dos documentos.
9.4.1. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet,
NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a
sua validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes
advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração
levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a
responsabilidade do fato.
9.5. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
16
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
9.6. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de
habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer
documentos implicará na inabilitação do licitante.
9.7. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
10 - ADJUDICAÇÃO
10.1. Caso não haja manifestação de recurso, o objeto da presente licitação será
adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste Edital de
Pregão Presencial e seus Anexos forem declarados vencedor.
11 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. A empresa vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços em até 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de emissão da ordem de serviço/empenho.
11.2. A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços na sua totalidade, devendo
ser executados de acordo com os quantitativos solicitados, nas condições
estabelecidas na proposta vencedora.
11.3. Os serviços de que se trata o presente Edital deverão ser executados:
11.3.1. Provisoriamente, pelo responsável pela Secretaria Municipal Solicitante, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do
disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
11.3.2. Definitivamente, dentro do período de 20 (vinte) dias, contados a partir do
recebimento provisório, após a recepção técnica efetuada por técnicos da Prefeitura,
após certificado de que os bens foram entregues de acordo com o solicitado, em
perfeitas condições, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento
Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso
II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a execução dos serviços
objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os serviços ofertados e os
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entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76
da Lei Federal nº 8.666/93.
11.5. Ocorrendo rejeição dos serviços, a contratada deverá substituí-los no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for comunicado da citada
rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções
cominadas em Lei.
11.6. Ainda que os serviços sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma
da Lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade e segurança
dos mesmos.
12- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
12.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a
proposta apresentada, ficando o seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da
execução e, especialmente:
12.1.1. Executar os serviços conforme proposta comercial apresentada, sendo de sua
responsabilidade todos os mecanismos adotados para plena execução.
12.1.2. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes desta licitação;
12.1.3. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
12.1.4. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães os eventuais
casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação
do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
13– CONTRATO, PRORROGAÇÃO E REVISÃO DE PREÇOS.
13.1. A prestação de serviços objeto da presente licitação se dará mediante formalização
de contrato administrativo, a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no
Anexo V, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
13.2. O contrato administrativo decorrente da presente licitação a ser assinado com o
licitante vencedor terá o seu prazo de vigência por 12 (doze) meses, contado da data da
assinatura, e poderá ser prorrogado, conforme conveniência das partes, observando-se o
disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
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13.3. Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal,
quando do aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o
equilíbrio físico-financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde
se discriminem os novos preços em vigor.
13.4. A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA providenciará por sua
conta, a publicação do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da
data de sua assinatura.
13.5. O licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, para assinatura
do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o
licitante que:
14.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame,
14.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,
14.1.4. Fizer declaração falsa; ou.
14.1.5. Cometer fraude fiscal.
14.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
14.2.1. Multa de 2% (dois por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após a data
fixada para prestação dos serviços, a partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo)
dia multa de 4% (quatro por cento) calculada sobre o valor do pedido em atraso.
14.2.2. A partir do 11º (décimo primeiro dia) será caracterizada inexecução total da
obrigação, podendo o Município de Luís Eduardo Magalhães - BA, rescindir o Contrato,
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sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do Contrato;
14.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço
advier de caso fortuito ou motivo de força maior.
14.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao
licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.
14.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da
Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais
cominações legais.
15 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
instrumento convocatório.
15.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital deverão ser protocolados
junto ao Pregoeiro no horário de funcionamento normal da repartição das 08h00 às
12h00 das 14h00 ás 17h00, ou encaminhados no e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br.
15.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas
imediata dos autos.
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso, o que levará a possível adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao licitante vencedor.
15.5. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS
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16.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
16.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Luís
Eduardo Magalhães - BA providenciará a publicação no seu quadro de avisos,
contando-se a partir do primeiro dia útil subsequente o prazo para a solicitação de
reconsideração.
16.3. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja
comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser
firmado.
16.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.
16.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos
envelopes, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e
representantes credenciados presentes.
16.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos
no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos,
para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou
para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.
16.8. O Pregoeiro e/ou o Prefeito Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da
Lei Federal nº 8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada
a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
16.8.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
16.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de
Luís Eduardo Magalhães - BA.
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16.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, Preto tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta
licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa.
16.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.
16.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe
de Apoio.
16.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos
poderão ser dirimidos pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme
prazo estabelecido no subitem 5.4 deste Edital, e encaminhadas ao Pregoeiro, cujo
telefone para contato é o de nº (77) 3628-9000.
16.14. As dúvidas serão respondidas
encaminhada a todos os interessados.

por

escrito

mediante

correspondência

16.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica,
poderá a mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
16.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
16.16.1. Anexo I - Termo de Referência;
16.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial;
16.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação.
16.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta Comercial
16.16.5. Anexo V- Modelo de Planilha de Preços
16.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de ME/EPP
16.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração que não emprega menor
16.16.8. Anexo VIII - Modelo de Declaração de disponibilidade de equipamentos
16.16.9. Anexo IX - Modelo de Declaração de conhecimento técnico-operacional
16.16.10. Anexo X - Minuta do contrato de prestação de serviços
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16.17. O Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhães - BA será o único competente
para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.

Luís Eduardo Magalhães/BA, 03 de março de 2021.
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO.
ANEXO - I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO

1.2. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no
fornecimento, implantação e instalação de sinalização semafórica nas Ruas e Avenidas do
Município de Luís Eduardo Magalhães – BA, com fornecimento e instalação de Nobreak para
semáforo, Colunas, braços, grupos focais veiculares com indicador de tempo, mensagem
variável, grupos focais repetidor, grupos focais para pedestres, GPS/GPRS, suportes, cabos
elétricos, dispositivos eletrônicos indicadores de tempo 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, repetidor ,
nobreak, veicular e braços projetados com revestimento em fibra de vidro ou similar , montagem
de suportes e grupos focais, instalações elétricas em geral, reposição de pavimento asfáltico e de
qualquer natureza, a substituição de semáforos já existentes, com o fornecimento de todo o
material e execução de obras civis necessárias, conforme definições deste Termo de Referência
acerca dos equipamentos nos seguintes locais abaixo descriminados, visando atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, de acordo com as
especificações constantes deste documento.
1.3. Cabe salientar que o serviço de implantação e instalação deverá ser feito em conjunto com
o fornecimento dos itens descritos na tabela abaixo, para assim, atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA.
A)

Novos pontos:
ENDEREÇO: RUA/AVENIDA
SEQUÊNCIA
NUMÉRICA
Avenida Juscelino Kubitschek X Avenida Salvador
01
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Rua São Francisco X Rua Pará

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rua João Dourado X Rua Ibitiba
Avenida Enedino Alves Paixão X Avenida Ayrton Sena
Rua Juscelino Kubitschek X Rua 31 De Março
Rua Rondônia X Avenida Eduardo Campos - Passarela Nº.2
Rua José Cardoso De Lima X Rua Pernambuco
Rua José Cardoso De Lima X Rua Piauí
Avenida Juscelino Kubitschek X Rua Paraíba
Avenida Juscelino Kubitschek X Rua Paraná
Rua São Francisco X Rua Paraíba - Praça Ottomar Schwengber
Rua José Cardoso De Lima X Rua Paraná
Avenida Brasília X Rua São Francisco
Avenida Salvador X Avenida Barreiras - Futuro Shopping
Avenida Brasília X Avenida Barreiras
Rua João Dourado X Rua Irecê
Avenida Juscelino Kubitschek X Rua Sucupira
Avenida Salvador X Rua Rui Barbosa
Avenida Salvador X Rua São Francisco
Avenida Tancredo Neves X Rua 31 de Março

B) Implantação Projeto Educação Segurança na Escola: Reduz os riscos de acidentes nas
áreas escolares, informando sobre os procedimentos de travessia, alertando os condutores a
redução de velocidade frente às escolas, pode ser usados em: rodovias, estradas, ruas, vias
industriais, comerciais, laser ou qualquer área que necessite de sinalização de tráfego. São de
acordo com as normas ABNT e recomendadas e regulamentadas pelos órgãos de trânsito.
C)

Pontos a serem substituídos e ampliados:
SEQUÊNCIA

ENDEREÇO: RUA/AVENIDA

NUMÉRICA
01

Rua José Cardoso De Lima X Rua Pará

02

Rua José Cardoso De Lima X Rua Paraíba

03

Rua Paraíba X Rua Clériston Andrade

04

Rua Paraíba X Rua Castro Alves

05

Rua Paraná X Rua Castro Alves

06

Rua Paraná X Rua Clériston Andrade
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07

Rua Mato Grosso X Rua Clériston Andrade

1.4. PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:
O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO OBJETO DESTE TERMO DE
REFERÊNCIA COMPREENDEM:
 Fornecimento e instalação 151 colunas d=101mm de 4,00m para pedestre, controlador e
nobreak;
 Fornecimento e instalação 12 colunas d=101mm de 6,00m para repetidor duplo,
 Fornecimento e instalação 95 colunas veicular d=127mm de 6,00m;
 Fornecimento e instalação 95 braços d=101 mm com projeção de 6,00m;
 Fornecimento e instalação de 54 grupos focal para pedestre com indicado de tempo;
 Fornecimento e instalação de 134 grupos focal para pedestre com bolacha a Led.
 Fornecimento e instalação de 96 grupos focal repetidor;
 Fornecimento e instalação de 20 grupos focal indicador de travessia de pedestre;
 Fornecimento e instalação de 52 grupos focal principal com indicador de tempo.
 Fornecimento e instalação de 05 grupos focal principal com indicador de mensagem
variável.
 Fornecimento e instalação de 03 grupos focal principal com indicador de tempo e
mensagem variável.
 Fornecimento e instalação de 15 grupos focal principal com duplo indicador de tempo
verde / vermelho e mensagem variável.
 Fornecimento e instalação de 274 suportes simples para grupos focais pedestre e repetidor;
 Fornecimento e instalação de 05 suportes duplo para grupo focal repetidor ;
 Fornecimento e instalação de 72 suportes basculante convencional para grupos focais
principal com indicador de tempo e principal simples.
 Fornecimento e instalação de 23 suportes basculantes reforçados para grupos focais
principal com indicador de tempo e mensagem variável.
 Fornecimento e instalação de:
a. Cabo 1 x 6,0 mm2 para semáforo, num total de 1.350m;
b. Cabo 2 x 1,5mm2 para semáforo, num total de 1.000m;
c. Cabo 3 x 1,5 mm2 para semáforo, num total de 9.400m;
d. Cabo 4 x 1,5 mm2, para semáforo, num total de 9.600m; e
e. Cabo 5 x 1,5 mm2 para semáforo, num total de 7.500m.
 Fornecimento e instalação de 27 controladores de tráfego, com 06 (seis) fases, com
gabinete, dispostos a operar com sistema padrão GPS para sincronizar o total de
controladores fornecidos, GPRS e wireless;
 Fornecimento e instalação de 27 módulos de comunicação GPS/ GPRS e wireless;
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 Fornecimento e instalação de 01 central de monitoramento, operação e controle de
tráfego.
 Fornecimento e instalação de 01 central de controle de tráfego, manutenção de falhas
semafóricas, gerenciamento de patrimônio e inventários de ativos dos cruzamentos
Semaforizados, gerenciamento e gestão de serviços semafórizados;
 Fornecimento e instalação de 27 módulos de interface para central de manutenção de
falhas semafóricas;
 Fornecimento
e
instalação
de
50
carenagens
para
colunas
de
pedestre/controlador/nobreak;
 Fornecimento e instalação de 34 carenagens para colunas veicular;
 Fornecimento e instalação de 24 carenagens para braço com projeção
 Fornecimento e instalação de 27 carenagens para controlador 6/6F
 Fornecimento e instalação de 27 carenagens para modulo de comunicação GPS/ GPRS
 Fornecimento e instalação de 27 carenagens para nobreak
 Fornecimento e instalação de 01 carenagem para central de operação e controle de tráfego
 Fornecimento e instalação de 01 carenagem para central de controle de tráfego,
manutenção de falhas semafóricas, gerenciamento de patrimônio e inventários de ativos
dos cruzamentos Semaforizados, gerenciamento e gestão de serviços semafórizados.
 Fornecimento e instalação de 27 nobreak para semáforo,
 Fornecimento 10 Sistema de vídeo Vigilância de Ausência de fase semafórica,
 Serviço de corte de via, para instalação da rede elétrica embutida subterrânea 2.030m;
 Serviço de construção 08 laço detector para de veículos em pavimento asfáltico.
1.5.

A forma de fornecimento do material é: entrega parcelada.

2.

DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

2.2. O crescimento da cidade, assim como o aumento progressivo da frota de veículos
vivenciados no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, aliado à necessidade de
modernização do trânsito exige medidas, tais como a ampliação do sistema sinalização para
pedestres e condutores de veículos automotores.
2.3. A modernização 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, para
garantir o disciplinamento e regulamentação do trânsito, contribuindo assim para a mobilidade e
segurança da população.
2.4. Ressalte-se ainda que haja no Município alguns semáforos cuja substituição se faz
necessária, tendo em vista as condições ruins dos equipamentos, em decorrência do desgaste
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natural pelo decurso do tempo, considerando que alguns semáforos já contam com mais de (15)
quinze anos de uso.
2.5. Igualmente, a aquisição de semáforos com o objetivo de substituição dos equipamentos
existentes, se justifica pela necessidade de modernização.
2.6. Assim, justifica-se a contratação de empresa para fornecimento com instalação de
semáforos observado todas as descrições, especificações e regras inseridas neste Termo de
Referência e no Edital.
2.7. O expressivo crescimento da frota no município de Luís Eduardo Magalhães/BA, elevou o
número de veículos cadastrados para aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) veículos, onde
30% (trinta por cento) dessa frota é representada por motocicletas e motonetas, ainda contamos
com uma frota flutuante provenientes de outras cidades que circulam diariamente na malha viária
aumentando o fluxo e gerando atrasos por conta de congestionamentos principalmente na área
central e nas principais avenidas. O município tem como principal ligação a outros municípios
pelas rodovias federais BR – 020 e BR – 242. O Município fica localizado na região econômica
do MATOPIBA (acrônimo para os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), que é
descrita como região de alto potencial em agricultura, é considerado como um importante centro
regional, Oeste do Estado tanto como: Agricultura, Comércio, Indústria e de Serviços. Luís
Eduardo Magalhães/BA cuja, população estimada em 2020 era de 90.162 habitantes, em fase de
início de desenvolvimento.
TABELA – VARIÁVEL:
TIPO DO VEÍCULO
Automóvel
Caminhão
Caminhão trator
Caminhonete
Camioneta
Ciclomotor
Micro-ônibus
Motocicleta
Motoneta
Ônibus
Reboque
Semi-reboque
Sidecar
Trator de rodas
Triciclo
Utilitário

Luís Eduardo Magalhães/BA – Por tipo:
QUANTIDADE
15.772
1.856
2.011
6.328
1.150
25
129
11.336
4.101
261
1.328
4.073
21
7
33
740
28
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Outros
6
Total de Veículos
49.177
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/luis-eduardo-Magalhães/pesquisa/22/28120

2.8. O aumento contínuo do volume do tráfego vem provocando constantes congestionamentos,
além de frequentes acidentes, causados principalmente pela forma de entrelaçamento de veículos
nos cruzamentos indiretos projetados na via e pelas travessias de pedestres principalmente nas
ciclovias e ciclo faixa em sentidos de deslocamentos onde ainda não há grupos focais a eles
destinados. Além do prejuízo ao tráfego, o trânsito de pedestres e ciclistas também tem
experimentado o reflexo do crescimento, medido principalmente pelo aumento das dificuldades
de travessias nos cruzamentos das vias urbanas.
2.9. Para solucionar o problema, de forma a proporcionar maior fluidez e segurança no trânsito,
torna-se imperiosa a intervenção de modernização do parque semafórico, com novas tecnologias
para garantir à segurança no trânsito, proposta a ser realizada por meio de melhorias na geometria
dos cruzamentos viários a ser realizada pela prefeitura, e da modernização do controle
semafórico abrangendo condutores, ciclistas e pedestres. Tendo em vista que o parque
semafórico atual se encontra obsoleto no que se refere à tecnologia.
2.10. AS MELHORIAS PROGRAMADAS ESTÃO SINTETIZADAS ABAIXO:
A) Implantação de sistema de circulação do tráfego com sincronismo para melhor fluidez com
deslocamentos diretos em cruzamentos controlados por semáforos.
Esta intervenção visa aumentar a capacidade de operacional de tráfego das duas vias, eliminando
os congestionamentos recorrentes nos horários de pico.
B) Ampliação de grupos focais de pedestres nos cruzamentos com semáforos existentes na
área de intervenção, de forma a ampliar as possibilidades de deslocamentos seguros pelos
pedestres e ciclistas;
C) Sincronização dos semáforos possibilitando a introdução de “semáforo inteligente” que é o
acionamento dos sinais luminosos de forma sequencial progressiva (o primeiro semáforo sinaliza
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o verde e os seguintes sinalizarão o verde alguns segundos depois – normalmente o tempo de
percurso entre os cruzamentos).
D) Esta ação amplia a fluidez do tráfego pela redução de paradas de veículos no mesmo
circuito existente formado pelos conjuntos semafóricos.
E) Uniformidade visual - Padronização visual dos grupos semafóricos. A uniformidade visual,
portanto, facilita aos usuários das vias o perfeito entendimento das mensagens luminosas e
auxilia na segurança e na fluidez do trânsito nos cruzamentos, assim também melhorando o
sistema de manutenção.
F) Os principais pontos de conflitos entre veículos, pedestres e ciclistas a serem contemplados
com sinalização semafórica para controle de fluxos. Nas Avenidas: Juscelino Kubistchek,
Salvador, Barreiras, Eduardo Campos, Brasília, Ayrton Sena, Enedino Alves Paixão e Tancredo
Neves. Nas Ruas: Paraná, Pernambuco, Rondônia, Piauí, Paraíba, São Francisco, José Cardoso
de Lima, João Dourado, Ibitiba, Irecê, Pará, Clériston Andrade, Castro Alves, Sucupira, Rui
Barbosa e 31 de Março.
2.11. Agrupamento por Lote.
2.11.3. A administração agrupou os itens deste Termo de Referência por lotes levando em
consideração o Art. 8º, §2º do decreto nº 7892/2013:
“Art. 8º: O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do
item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para
possibilitar maior competitividade, observada a quantidade
mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação de serviço”.
...
§2º. ...deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou
entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo
serviço, em uma mesma localidade, para assegurar a
responsabilidade contratual e o princípio da padronização.”
A administração visa com isso, uma maior padronização nos serviços e também diminuir o valor
do custo total por lote, haja vista, que a concorrente poderá diminuir seu preço em virtude da
quantidade total dos serviços ofertados no lote, e ainda facilitando o controle contratual com a
empresa ganhadora do lote. Diante do exposto, faz-se necessário agrupar os itens por lote,
viabilizando a excelência da administração.
2.11.4. Levando em consideração a grande demanda de utilização do objeto deste Termo de
Referência, e ao mesmo tempo a necessidade de controle e racionalização do gasto público,
visando o princípio da economicidade e ao mesmo tempo atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Segurança, Ordem Pública e Trânsito do município de Luís Eduardo
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Magalhães/BA, foram consolidados todas as solicitações para serem contempladas através de
licitação, bem como a reserva técnica que é indispensável para atender possíveis novas demandas,
com o devido atendimento às normas legais, tendo em vista a impossibilidade de precisar o
quantitativo a ser demandado pela Secretaria.
3.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas para custear o objeto deste Termo correrão por conta de recursos consignados no
orçamento do órgão proponente do edital, cuja dotação orçamentária estará disposta no contrato
e/ou empenho.
4.

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
LOTE ÚNICO

Item
1

2
3
4
5
6

7

8
9

10

Descrição

Und.

COLUNA
PÇ
PEDESTRE/CONTROLADOR/NOBREAK
EM AÇO GALVANIZADO DE 101 MM Ø
4,00M .
COLUNA REPETIDOR/ DUPLO EM AÇO PÇ
GALVANIZADO DE 101 MM Ø 6,00M .
COLUNA VEICULAR EM AÇO
PÇ
GALVANIZADO DE 127 MM Ø 6,00M .
BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO DE 101 PÇ
MM Ø PROJEÇÃO 6,00 M.
GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PARA
PÇ
PEDESTRE COM INDICADOR DE TEMPO.
GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PARA
PÇ
PEDESTRE COM LAMPADAS A LED DE
200MM.
GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO
PÇ
REPETIDOR. LÂMPADAS A LED DE
200MM
GRUPO FOCAL INDICADOR DE
PÇ
TRAVESSIA DE PEDESTRE A LED
GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO
PÇ
PRINCIPAL COM INDICADOR DE
TEMPO. LAMPADA A LED DE 200MM
COM INDICADOR DE TEMPO DE VERDE
COM LED'S
GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO
PÇ
PRINCIPAL COM INDICADOR DE
MENSAGEM VARÁVEL. LAMPADA A
LED DE 200MM COM LED'S Programação

Qnt.

Valor unitário

Valor Total

151

R$

1.877,45 R$

283.494,95

12

R$

2.554,69 R$

30.656,32

95

R$

3.688,98 R$

350.452,78

95

R$

3.638,77 R$

345.683,15

54

R$

9.182,62 R$

495.861,48

134

R$

4.240,44 R$

568.219,41

96

R$

5.416,77 R$

520.010,24

20

R$

10.730,95 R$

214.618,93

52

R$

15.128,06 R$

786.659,29

05

R$

28.972,47 R$

144.862,33

31
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

do painel via celular GPRS wire less)
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO
PÇ
PRINCIPAL COM INDICADOR DE
TEMPO E MENSAGEM VARÁVEL.
LAMPADA A LED DE 200MM COM
INDICADOR DE TEMPO DE VERDE COM
LED'S (Programação do painel via celular
GPRS wire less
GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO
PÇ
PRINCIPAL COM DUPLO INDICADOR
DE TEMPO DE VERDE / VERMELHO E
MENSAGEM VARÁVEL. LAMPADA A
LED DE 200MM COM INDICADOR DE
TEMPO DE VERDE COM LED'S
(Programação do painel via celular GPRS wire
less)
SUPORTE SIMPLES PARA GRUPO
PÇ
FOCAL
SUPORTE DUPLO PARA GRUPO FOCAL PÇ
SEMÁFORO
SUPORTE BASCULANTE
PÇ
CONVENCIONAL PARA GRUPO FOCAL
SUPORTE BASCULANTE REFORÇADO PÇ
PARA GRUPO FOCAL COM PAINEL
CABO 1 X 6 MM2 FLEXIVEL PARA
M
SEMÁFORO - LIGAÇÃO A REDE
CABO 2 X 1,5 MM2 FLEXÍVEL PARA
M
SEMÁFORO BOTOEIRA
CABO 3 X 1,5 MM2 FLEXÍVEL PARA
M
SEMÁFORO
CABO 4 X 1,5 MM2 FLEXÍVEL PARA
M
SEMÁFORO
CABO 5 X 1,5 MM2 FLEXÍVEL PARA
M
SEMÁFORO
CONTROLADOR 06/06 F ELETRÔNICO
PÇ
COM COMANDO PARA DISPOSITIVO
ELETRÔNICO INDICADOR DE TEMPO
MÓDULO DE COMUNICAÇÃO GPS /
PÇ
GPRS( WIRELESS
CENTRAL DE MONITORAMENTO,
PÇ
OPERAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO
CENTRAL DE CONTROLE DE TRÁFEGO, PÇ
MANUTENÇÃO DE FALHAS
SEMAFÓRICAS, GERENCIAMENTO DE
PATRIMÔNIO E INVENTÁRIOS DE

3

R$

30.829,68 R$

92.489,05

15

R$

37.966,39 R$

569.495,85

274

R$

227,86 R$

62.433,64

5

R$

500,15 R$

2.500,73

72

R$

199,87 R$

14.390,64

23

R$

581,17 R$

13.366,91

1.350

R$

11,54 R$

15.583,50

1.000

R$

9,66 R$

9.660,00

9.400

R$

12,80 R$

120.320,00

9.600

R$

17,40 R$

167.072,00

7.500

R$

22,51 R$

168.825,00

27

R$

9.868,65 R$

266.453,55

27

R$

4.241,45 R$

114.519,06

01

R$

169.276,67 R$

169.276,67

01

R$

145.753,33 R$

145.753,33
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26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ATIVOS DOS CRUZAMENTOS
SEMAFORIZADOS,
GERENCIAMENTO E GESTÃO DE
SERVIÇOS SEMAFÓRIZADOS.
MODULO DE INTERFACE PARA
CENTRAL DE MANUTENÇÃO DE
FALHAS SEMAFÓRICAS
CARENAGEM PARA COLUNA DE
PEDESTRE CONTROLADOR/ NOBREAK
CARENAGEM PARA COLUNA
VEICULAR
CARENAGEM PARA BRAÇO COM
PROJEÇÃO DE 6,00M
CARENAGEM PARA CONTROLADOR 6/6
FASES
CARENAGEM PARA MODULO DE
COMUNICAÇÃO GPS/GPRS
CARENAGEM PARA CENTRAL DE
CONTROLE DE TRÁFEGO
CARENAGEM PARA CENTRAL DE
MANUTENÇÃO DE FALHAS
CARENAGEM PARA NOBREAK

38

39

27

R$

6.064,17 R$

163.732,50

PÇ

50

R$

4.283,32 R$

214.166,00

PÇ

34

R$

5.374,37 R$

182.728,47

PÇ

24

R$

6.569,60 R$

157.670,48

PÇ

27

R$

6.877,71 R$

185.698,26

PÇ

27

R$

3.714,68 R$

100.296,27

PÇ

01

R$

4.500,14 R$

4.500,14

PÇ

01

R$

4.458,94 R$

4.458,94

PÇ

27

R$

4.724,65 R$

127.565,55

27
10

R$
R$

9.466,67 R$
6.780,77 R$

255.600,00
67.807,67

NOBREAK PARA SEMÁFORO
PÇ
SISTEMA DE VIDEO VIGILÂNCIA DE
PÇ
AUSÊNCIA DE FASE SEMAFÓRICA
TOTAL DO MATERIAL

ITEM DESCRIÇÃO
37

PÇ

R$

7.136.883,09

UNID. QUAN VALOR UNIT. VALOR TOTAL
T

SERVIÇO DE CORTE DE VIA COM
M
LANÇAMENTO DE ELETRODUTO E
ENVELOPAMAMENTO DE CONCRETO
PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAÇO UNID
DETECTOR DE VEÍCULO, PARA
AVANÇO DE SINAL VERMELHO E
VELOCIDADE.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS
%
MATERIAIS ACIMA, INSTALAÇÃO DE
REDE ELÉTRICA ATERRAMENTO DE
CONTROLADOR, PESQUISA E
TABULAÇÃO DE VOLUME DE
TRÁFEGO, DIMENSIONAMENTO DE
TEMPOS DE SEMÁFOROS. ADMITE-SE
UTILIZAR, NO MÁXIMO, 10% (DEZ
POR CENTO) DO VALOR DO

2.030

R$

360,67 R$

732.153,33

08

R$

5.410,00 R$

43.280,00

10

R$

713.688,31 R$

713.688,31
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MATERIAL.
40

BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS
%
INDIRETAS) UTILIZADO PELO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE
(DNIT) PARA: IMPOSTOS, CUSTOS
DIRETOS E INDIRETOS, FRETE DE
MATERIAIS, DESLOCAMENTO DE
EQUIPE TÉCNICA, MONITORAMENTO
PÓS-IMPLANTAÇÃO. ADMITE-SE
UTILIZAR, NO MÁXIMO, 30%
(TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO
MATERIAL.
TOTAL DO SERVIÇO

30

R$ 2.141.064,93

TOTAL DO MATERIAL + SERVIÇO

R$

2.141.064,93

R$ 3.630.186,57
R$ 10.767.069,66

4.2. No valor está incluso todos os custos para total execução do objeto, incluindo todos os
insumos, impostos e taxas, despesas com transporte e outras despesas necessárias ao
cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência.
5.

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.2. Os serviços de instalação do conjunto semafórico deverão ser executados sem causar
prejuízo para a circulação de veículos no sistema viário.
5.3. 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:
A) A colocação das colunas, braços e semáforos deverão ser devidamente alinhadas vertical e
horizontalmente.
B) Posição de caixas de inspeção de redes elétricas e telefônicas, incluindo suas prováveis
tubulações;
C) Posição de poços de visita, bocas de lobo, etc..., de redes de esgotos e pluvial, incluindo
suas prováveis tubulações;
D)

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

E)

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

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

G)

Posição de árvores ou arbustos;

H)

Posição do rebaixamento do meio-fio, rampa de acesso.

I)
As obras executadas como buracos e/ou escavações deverão ser aterradas e recompostos os
pisos originais dos locais, sem quaisquer ônus a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS
EDUARDO MAGALHÃES - BA.
J)
Os danos causados às redes de concessionários, órgãos públicos ou terrenos, correrão por
ônus e sob-responsabilidade da empresa executante. As interferências constatadas e prejudiciais à
execução dos serviços deverão ser dirimidas com a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL
DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA.
K) 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
FISCALIZAÇÃO por escrito.
L) Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os projetos e
normas apresentados, serão refeitos imediatamente, não cabendo à empresa executante o direito
de indenização. Os materiais colocados deverão ser garantidos pela Contratada executante contra
deficiência de fabricação ou de método de implantação pelo período mínimo de 01 (um) ano.
M) 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.
5.4. OBRA CIVIL - INSTALAÇÃO DOS DUTOS PELO MÉTODO DE ABERTURA DE
VALAS EM PISTA DE ROLAMENTO:
5.4.3. 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.
5.4.4. 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, respeitandose um mínimo de 2%, medido do eixo para as bordas da pista.
5.4.5. A interligação (com 1 ou 2 dutos) entre caixas de passagem, no caso de travessia de pista
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de rolamento, deverá ser feita com duto PEAD do tipo Kanaflex ou equivalente,  = 50 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.
5.4.6. 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.
5.5.

EM PASSEIOS E CANTEIROS

5.5.3. 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), deverão 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”, 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 01 uma volta para cada 3m de duto.
5.5.4. Em caso de travessias em canteiros ou gramados, os procedimentos serão os mesmos ora
descritos para implantação de dutos sob passeios.
5.5.5. 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 08 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.
5.5.6. 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 DE LUÍS
EDUARDO MAGALHÃES - BA.
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5.5.7. 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.
5.6. DUTOS PARA LIGAÇÃO DE POSTES ÀS CAIXAS:
5.6.3. Os dutos serão de Tubo PEAD Tipo Kanaflex d=50 mm. 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.
5.7. DUTOS PARA LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS:
5.7.3. Os dutos serão de Tubo PEAD Tipo Kanaflex d=50mm. 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.
5.8. CAIXAS SUBTERRÂNEAS:
5.8.3. 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.
5.8.4. 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 05 (cinco). Preferencialmente, as caixas subterrâneas deverão ser pré-fabricadas
conforme padrão (ANEXO IX).
5.9. 1.5. INSTALAÇÃO DAS COLUNAS E BRAÇOS E CONJUNTOS SEMAFÓRICOS
- COLUNA DE 101 mm Ø DE 4,00 METROS PARA GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO DE
PEDESTRE, CONTROLADOR E NOBREAK:
5.9.3. A instalação da coluna de 4,00 m para grupo focal Semafórico de Pedestre, Controlador e
Nobreak 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.
5.10. COLUNA DE 101 mm Ø DE 6,00 METROS PARA REPETIDOR DUPLO:
5.10.3. A instalação da coluna de 6,00 m para grupo focal Semafórico repetidor duplo para
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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.
5.11. COLUNA DE 127 mm Ø DE 6,00 METROS PARA BRAÇO PROJETADO:
5.11.3. 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.
5.12. BRAÇO CURVO DE 101 mm Ø DE 6,00 METROS PROJETADO:
5.12.3. A instalação será feita com o braço curvo 6,00 m, na coluna para braço projetado de 6,00
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.
5.13. INSTALAÇÃO DOS SEMÁFOROS
5.13.3. A instalação do semáforo principal deverá ser feita necessariamente na extremidade do
braço curvo.
5.13.4. As distâncias entre piso e a parte inferior do semáforo deverão ser no mínimo as
seguintes:
5.13.5. Semáforo Conjunto Completo” :......................5,50 m
5.13.6. Semáforo Repetidor“:...............>2,20 e < que 5,00 m
5.13.7. Semáforo Pedestre”.........................................2,20 m
5.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
5.14.3. CONDUTORES ELÉTRICOS:
5.14.4. 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.
5.14.5. 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.
5.14.6. CONDUTORES ELÉTRICOS: Não será permitida a instalação elétrica aparente ou aérea.
5.15. ENTRADA PADRÃO
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5.15.3. A entrada será subterrânea padrão COELBA cabo 6,00 mm² 1Kv .
5.16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTRUTURAIS E DE GRUPOS FOCAIS
SEMAFÓRICOS:
5.16.3. ESPECIFICAÇÕES COLUNA DE 101 mm Ø DE 4,00 METROS PARA GRUPO
FOCAL SEMAFÓRICO DE PEDESTRE, CONTROLADOR E NOBREAK:
5.16.4. A coluna de 4,00 m para grupo focal Semafórico de Pedestre, Controlador e Nobreak
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.
5.16.5. A coluna de 4,00 m para grupo focal Semafórico de Pedestre, Controlador e Nobreak
deverá ter furos que permita a interligação dos condutores elétricos subterrâneo até ao grupo
focal Semafórico de Pedestre.
5.16.6. A coluna de 4,00 m para grupo focal Semafórico de Pedestre, Controlador e Nobreak
deverá ser de aço 1010-1020 com galvanização, após todas as operações de fabricação, por
imersão ar quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco.
5.17. ESPECIFICAÇÕES COLUNA DE 101 mm Ø DE 6,00 METROS PARA
REPETIDOR DUPLO:
5.17.3. A coluna de 6,00 m para grupo focal Semafórico para Repetidor Duplo 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.
5.17.4. A coluna de 6,00 m para grupo focal Semafórico para Repetidor Duplo deverá ter furos
que permita a interligação dos condutores elétricos subterrâneo até ao grupo focal Semafórico
para Repetidor Duplo.
5.17.5. A coluna de 6,00 m para grupo focal Semafórico para Repetidor Duplo 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.
5.18. ESPECIFICAÇÕES COLUNAS DE 127 mm Ø 6,00 METROS PARA BRAÇO
PROJETADO:
5.18.3. A coluna de 6,00 m para braço projetado deverá ser confeccionado 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”.
5.18.4. O poste contém também 04 (quatro) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com
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dimensões de ¼” x 70 x 200 mm.
5.18.5. 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
5.18.6. 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.
5.19. ESPECIFICAÇÕES BRAÇO CURVO DE 101 mm Ø DE 6,00 METROS PARA
COLUNA VEICULAR
5.19.3. O braço deverá ser confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, Ø 101,6 mm,
projeção de 6,00 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 ar quente em banho, de forma a
depositar uma camada de zinco de 60 micra.
5.20. ESPECIFICAÇÕES GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PARA PEDESTRE COM
INDICADOR DE TEMPO:
5.20.3. Gabinete da porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em
Gel Coat e pintura Automotiva com proteção U.V, ou similar.
5.20.4. Cor Prateada;
5.20.5. Possuir forma elíptica disposta na vertical em monobloco fechado.
5.20.6. Espessura da parede do monobloco mínima de 3 mm;
5.20.7. Disposição dos conjuntos ópticos de cima pra baixo: Vermelha e Verde sendo que cada
lente será na forma quadrada;
5.20.8. Lentes como anteparo com filtro luminoso antirreflexos;
5.20.9. Para o conjunto óptico vermelho poderá ser utilizado:
5.20.10.
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.
5.20.11.
.Para o conjunto óptico verde deverá ser utilizado o Indicador de Tempo conforme
Especificações Técnicas do Dispositivo Eletrônico Indicador de Tempo de Pedestre,
ANEXO I;
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5.20.12.

Os conjuntos ópticos deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana);

5.20.13.
Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção
contra raios Ultravioleta.
5.20.14.

Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada LED;

5.20.15.
Tensão de alimentação para conjunto óptico a led’s ver Especificações Técnicas
do Conjunto Óptico a ledes, ANEXO IV;
5.20.16.

Fixação em suporte compatível com o grupo focal;

5.20.17.
Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção
contra raios Ultravioleta.
5.21. ESPECIFICAÇÕES GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PARA PEDESTRE COM
BOLACHA DE LED:
5.21.3. Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em
Gel Coat e pintura Automotiva com proteção U.V.;
5.21.4. Cor Prateada;
5.21.5. Possuir forma elíptica, disposta na vertical, em monobloco hermeticamente fechado com
acesso ao seu interior para instalação somente pelo encaixe do conjunto óptico;
5.21.6. Espessura da parede do monobloco de 3mm;
5.21.7. Disposição das lentes de cima pra baixo: Vermelha e Verde sendo que cada lente será na
forma quadrada com as imagens de uma mão na lente vermelha e de uma pessoa andando na
lente verde;
5.21.8. Cada lente ( Vermelha e Verde ) deverá ter 20 cm de altura por 20cm de largura;
5.21.9. As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana);
5.21.10.
LED’S

Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada de

5.21.11.

Tensão de alimentação para conjunto óptico a led’s ver conforme ANEXO IV

5.21.12.

Fixação em suporte compatível com o grupo focal;

5.22. ESPECIFICAÇÕES GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO REPETIDOR
5.22.3. Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em
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Gel Coat e pintura Automotiva com proteção U.V. ou similar.;
5.22.4. Cor Prateada;
5.22.5. Possuir forma elíptica disposta na vertical, em monobloco fechado com acesso ao seu
interior para instalação somente pelo encaixe do conjunto óptico;
5.22.6. Espessura da parede do monobloco mínima de 3mm;
5.22.7. Disposição das lentes na vertical: de cima pra baixo Vermelha, Amarela e Verde;
5.22.8. Cada lente deverá ter 200mm de diâmetro;
5.22.9. .Cada conjunto óptico poderá ser fornecido com: lâmpada a LED;
5.22.10.
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;
5.22.11.

As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana);

5.22.12.

Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada LED;

5.22.13.
Tensão de alimentação para conjunto óptico a led’s ver Especificações Técnicas
do Conjunto Óptico a Led’s - ANEXO IV;
5.22.14.

Fixação através de suporte tipo simples ou duplo compatível com o grupo focal.

5.22.15.
Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção
contra raios Ultravioleta.
5.23. ESPECIFICAÇÕES GRUPO
TRAVESSIA DE PEDESTRE:

FOCAL

SEMAFÓRICO

INDICADOR

PARA

5.23.3. Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em
Gel Coat e pintura automotiva com proteção UV ou similar;
5.23.4. Cor prateada;
5.23.5. Possuir forma elíptica disposta na vertical em monobloco fechado com acesso ao seu
interior para instalação somente pelo encaixe do conjunto óptico;
5.23.6. Espessura da parede do monobloco mínima de 3mm;
5.23.7. Lentes como anteparo com filtro luminoso antirreflexo;
5.23.8. A LED aparecerá o homem na posição andando na cor amarelo;
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5.23.9. Para o conjunto óptico amarelo deverá ser utilizado o Indicador de Tempo conforme
Especificações Técnicas do Dispositivo Eletrônico Indicador de Tempo de Pedestre - ANEXO I;
5.23.10.

O conjunto óptico devera possuir estrutura que produza sombra (pestana);

5.23.11.

Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada LED;

5.23.12.
Arremate de acabamento do contorno do grupo focal em borracha com proteção
contra raios ultravioleta;
5.24. ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL COM
INDICADOR DE TEMPO DE VERDE:
5.24.3. 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.;
5.24.4. Cor Prateada;
5.24.5. Possuir forma elíptica, disposta na horizontal em monobloco fechado com acesso ao seu
interior para ligação somente pelo encaixe do conjunto Óptico;
5.24.6. Espessura de parede do monobloco mínima de 3mm;
5.24.7. Cada lente deverá ter 200mm de diâmetro;
5.24.8. Cada conjunto óptico poderá ser fornecido com:
5.24.9. (1º) Lâmpada LED;
5.24.10.
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;
5.24.11.

As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana);

5.24.12.
Disposição das lentes horizontalmente da esquerda para a direita conforme a
seguinte sequência: Vermelha, Amarela e Verde;
5.24.13.

O dispositivo indicador de tempo deverá ser fornecido com:

5.24.14.
(1º) Dispositivo indicador de tempo de verde colocado à direita do conjunto
óptico verde, seguindo a linha horizontal das lentes;
5.24.15.
(pestana);

O dispositivo mostrador de tempo deverá possuir estrutura que produza sombra

5.24.16.

Ligação elétrica de alimentação do indicador de tempo exclusivamente através
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dos conjuntos ópticos, sem a necessidade de qualquer outra ligação para alimentação;
5.25. Especificações Técnicas do Dispositivo Eletrônico Indicador de Tempo de Fase
Semafórica Verde e Vermelha - ANEXO II;
5.25.3. Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada LED;
5.25.4. Tensão de alimentação para conjunto óptico a led’s ver Especificações Técnicas do
Conjunto Óptico a led’s - ANEXO IV;
5.25.5. Fixação através de suporte compatível com o grupo focal.
5.25.6. Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção contra
raios Ultravioleta.
5.26. GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO
MENSAGEM VARIÁVEL 110 x 16 CM:

PRINCIPAL

COM

INDICADOR

DE

5.26.3. Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em
Gel Coat e pintura automotiva com proteção UV ou similar;
5.26.4. Cor prateada;
5.26.5. Possuir forma elíptica, disposta na horizontal em monobloco fechado com acesso ao seu
interior para instalação somente pelo encaixe do indicador de mensagem variável;
5.26.6. Espessura de parede do monobloco mínima de 3mm;
5.26.7. Dispositivo indicador de mensagem variável colocado no centro do foco;
5.26.8. O dispositivo indicador de mensagem variável deverá possuir estrutura que produza
sombra (pestana);
5.26.9. Ligação elétrica de alimentação do indicador de mensagem variável na rede local de
alimentação do foco;
5.26.10.

Tensão de alimentação conforme ANEXO -III;

5.26.11.

Fixação através de suporte compatível com o foco;

5.26.12.
Arremate de acabamento do contorno do foco em borracha com proteção contra
raios ultravioleta.
5.26.13.
Amarela e Verde;

Disposição das lentes na horizontal, da esquerda para a direita: Vermelha,
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5.26.14.

Cada lente (Vermelha, Amarela e Verde ) deverá ter 200mm de diâmetro;

5.26.15.
Cada conjunto óptico deverá ser a LED’S e os mesmos deverão ser
fornecidos com duas lentes superpostas: a primeira lisa e a segunda do tipo Fresnel;
5.26.16.

As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana);

5.26.17.
Tensão de alimentação da rede elétrica local 127 V ou 220 V para conjunto
óptico a LED’s - ANEXO IV
5.26.18.

Fixação através de suporte compatível com o grupo focal;

5.26.19.
Arremate de acabamento do contorno do grupo focal em borracha com proteção
contra raios ultravioleta.
5.27. GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL COM INDICADOR DE TEMPO
VERDE E PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL 110 X 16 CM:
5.27.3. Gabinete do porta foco feito em fibra de vidro com resina em poliéster acabamento em
Gel Coat e pintura automotiva com proteção UV ou similar;
5.27.4. Cor prateada;
5.27.5. Possuir forma elíptica, disposta na horizontal em monobloco fechado com acesso ao seu
interior para instalação somente pelo encaixe do conjunto óptico;
5.27.6. Espessura de parede do monobloco mínima de 3mm;
5.27.7. Cada lente deverá ter 200mm de diâmetro;
5.27.8. Cada conjunto óptico poderá ser fornecido com lâmpada LED;
5.27.9. Para os conjuntos ópticos a LED’s os mesmos deverão ser fornecidos com duas lentes
5.27.10.

Superpostas: a primeira lisa e a segunda do tipo Fresnel;

5.27.11.

As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana);

5.27.12.
Disposição das lentes horizontalmente da esquerda para a direita conforme a
seguinte sequência:
5.27.13.

Vermelha, Amarela e Verde;

5.27.14.

O dispositivo indicador de tempo deverá ser fornecido com:

5.27.15.

Dispositivo indicador de tempo de verde colocado à direita do conjunto óptico
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verde, seguindo a linha horizontal das lentes;
5.27.16.
conjuntos

Dispositivo indicador de mensagem variável colocado logo abaixo das lentes dos

5.27.17.

Ópticos e ao lado do indicador de tempo;

5.27.18.
O dispositivo indicador de tempo e de mensagem variável deverá possuir
estrutura que produza sombra (pestana) e demais elementos acordo ANEXO - II;
5.27.19.
Ligação elétrica de alimentação do indicador de tempo exclusivamente através do
conjunto óptico, sem a necessidade de qualquer outra ligação para alimentação;
5.27.20.
Ligação elétrica de alimentação do indicador de mensagem variável
exclusivamente nas lâmpadas
5.27.21.
LED do próprio grupo focal, sem a necessidade de qualquer outra ligação para
alimentação;
5.27.22.
Apresentação de mensagem no indicador de mensagem variável exclusivamente
no momento da alimentação do conjunto óptico vermelho conforme ANEXO -III;
5.27.23.
Tensão de alimentação da rede elétrica local 127 V ou 220 V para conjunto óptico
a LED’s - ANEXO IV
5.27.24.

Fixação através de suporte compatível com o grupo focal;

5.27.25.
Arremate de acabamento do contorno do grupo focal em borracha com proteção
contra raios ultravioleta.
5.28. ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL COM
DUPLO INDICADOR DE TEMPO NO VERDE / VERMELHO E MENSAGEM
VARIAVEL 110 X 16 CM:
5.28.3. 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
5.28.4. Cor Prateada;
5.28.5. Possuir forma elíptica, disposta na horizontal em monobloco fechado com acesso ao seu
interior para instalação somente pelo encaixe do conjunto Óptico;
5.28.6. Espessura de parede do monobloco mínima de 3mm;
5.28.7. Cada lente deverá ter 200mm de diâmetro;
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5.28.8. Cada conjunto óptico poderá ser fornecido com:
5.28.9. 1º) Lâmpada LED.
5.28.10.
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;
5.28.11.

As lentes deverão possuir estrutura que produza sombra (pestana);

5.28.12.
Disposição das lentes horizontalmente da esquerda para a direita conforme a
seguinte sequência: Vermelha, Amarela e Verde;
5.28.13.

Os dispositivos indicadores de tempo deverão ser fornecidos com:

5.28.14.
(1º) Dispositivo indicador de tempo de verde colocado à direita do conjunto óptico
verde, seguindo a linha horizontal das lentes;
5.28.15.
(2º) Dispositivo indicador de tempo de vermelho colocado à esquerda do conjunto
óptico vermelho;
5.28.16.
Os dispositivos mostradores de tempo deverão possuir estrutura que produza
sombra (pestana);
5.28.17.
Ligação elétrica de alimentação dos indicadores de tempo exclusivamente através
do conjunto óptico, sem a necessidade de qualquer outra ligação para alimentação;
5.29. Especificações Técnicas do Dispositivo Eletrônico Indicador de Tempo de Fase
Semafórica Verde e Vermelha, ANEXO II :
5.29.3. Apresentação de mensagem no indicador de mensagem variável exclusivamente no
momento da alimentação do conjunto óptico vermelho conforme ANEXO -III;
5.29.4. Tensão de alimentação 127 V ou 220 V para conjunto óptico com lâmpada LED;
5.29.5. Tensão de alimentação para conjunto óptico a led’s ver Especificações Técnicas do
Conjunto Óptico a led’s, ANEXO IV;
5.29.6. Fixação através de suporte compatível com o grupo focal.
5.29.7. Arremate de acabamento do contorno do Grupo Focal em borracha com proteção contra
raios Ultravioleta.
5.30. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTROLAROR:
5.30.3. Características Técnicas do Controlador de 06/06 fases estes equipamentos devem operar
nas seguintes voltagens 220 V com tolerância de mais ou menos 15% e frequência de 60 Hz,
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mais ou menos 5% .
5.30.4. Controlar de 2 a 4 e 2 a 6, movimentos diferentes de veículos ou pedestres (fases
semafóricas).
5.30.5. Programação de até 6 para o de 6 fases configurações dos movimentos veiculares e de
pedestres (estágios).
5.30.6. 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 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.
5.30.7. 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 epóxi pó e permite sua fixação em
bandeja em poste.
5.31. Descrição funcional dos Módulos do Controlador
5.31.3. Módulo Lógico Alfa Numérico:
5.31.4. O Módulo Lógico alfa numérico tem a função básica de controlar e gerenciar todos os
módulos e fazer a interface com o usuário. No módulo lógico está a fonte que disponibiliza as
tensões (DC) que o módulo e o controlador necessitam para funcionar, no item Descrição das
funções do painel frontal do Módulo Lógico temos mais detalhes sobre o Módulo Lógico, dada a
sua importância ao funcionamento do controlador.
5.32. Módulo de Comunicação:
5.32.3. O Módulo de Comunicação é responsável pela interface de comunicação entre os
controladores, através da rede serial RS-485, sendo esta conexão totalmente isolada eletricamente
da CPU, pela característica da placa de comunicação que usa componente opto isolado para fazer
a interligação entre a placa CPU no Módulo Lógico, e a placa de comunicação.
5.32.4. Este módulo possui um recurso adicional que é o uso de uma placa repetidor, este módulo
e opcional. Há também o Módulo Central de Área (MCA) e Módulo Programador (MPO) que
além de fazer as mesmas funções do Módulo de Comunicação, permite a comunicação do
controlador com o software CENTRAL, instalado em um computador, que executa a
programação de todos os parâmetros do controlador de maneira muito rápida, supervisão do
funcionamento da rede e dos controladores.
5.33. Módulo de Potência Serial:
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5.33.3. Esta placa tem a função básica de acionar as lâmpadas, convertendo os sinais seriais
enviados pelo Módulo Lógico em sinais paralelos para o acionamento dos triac’s, que é
responsável pelo acionamento das lâmpadas, além disso, esta placa envia para o Módulo Lógico
os sinais de retorno de verde (verde energizado) e retorno de vermelho (corrente no triac da
lâmpada vermelha do semáforo).
5.34. Módulo Elétrico:
5.34.3. O Módulo Elétrico tem a função de fazer a comutação elétrica do controlador com a
alimentação externa, é nele que temos as proteções elétricas para sobre corrente e sobre tensão,o
transformador que reduz a tensão da rede, para valores que a fonte no Módulo Lógico trabalha.
No painel do Módulo Elétrico temos fusíveis, tomada auxiliar, disjuntor, DR (opcional), chave
liga/desliga e chave seletora de tensão.
5.35. Módulo de Proteção RS485:
5.35.3. O Módulo de Proteção RS485 é responsável pela proteção da rede de comunicação dos
controladores, sendo formado apenas de componentes de proteção (componentes passivos) não
necessitando de alimentação para seu funcionamento.
5.36. Módulo Detetor de Pedestre:
5.36.3. O Módulo Detetor de Pedestre é responsável pela interligação entre a botoeira de pedestre
e o Módulo Lógico, o Módulo Detetor de Pedestre é constituído de uma placa que é capas de
interligar quatro botoeiras. A ligação do Módulo de Pedestre com o Módulo Lógico é feita
através de componente opto-isolado, garantindo uma segurança maior ao Módulo Lógico. No
painel do Módulo Detetor de Pedestre temos LED’s que indicam quando a botoeira foi acionada,
e também possui uma chave para simulação da botoeira pressionada, facilitando os testes.
5.37. Módulo Detetor Veicular:
5.37.3. O Módulo Detetor Veicular é responsável pela detecção de veículos na via através de laço
indutivo. O Módulo Detetor Veicular é capaz de ler 08 (oito) laços, cuja indutância deva estar
dentro do limite de 100uH a 260uH, para que seu funcionamento seja satisfatório (identificação
de laço em curto-circuito e circuito aberto). No painel do Módulo Detetor Veicular temos 09
(nove) LED’s para indicação rápida de seu funcionamento, o LED LIG indica que o módulo está
alimentado com suas tensões de trabalho, os LED’s DET 1 a 8 indicam, quando acessos, que os
laços correspondentes aos detetores estão detectados. O Módulo Detetor de Veicular possui duas
teclas que quando pressionadas ao mesmo tempo, força o reset do microcontrolador presente no
módulo.
5.38. MÓDULO DE COMUNICAÇÃO GPS/GPRS (wireless)
5.38.3. 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
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funcione de forma sincronizada com outros controladores tendo toda a facilidade de operação
que a Central.
5.38.4. 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.
5.38.5. 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 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.
5.38.6. A configuração e operação do módulo GPRS com GPS são independentes. Desta forma
funciona com todas as versões de firmware.
5.38.7. 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.
5.39. ESPECIFICAÇÃO DO HARDWARE:
5.39.3.2.

Alimentação: 12V tolerância de ±20%

5.39.3.3.

Comunicação: TTL (controlador) RS232 (configuração)

5.39.3.4.

Configuração:

5.39.3.5.

GPRS através de comando “AT” usando a porta serial RS232

5.39.3.6.

GPS Via jumper ou comando “AT” usando a porta serial RS232

5.39.4. Especificação da placa GPS:
5.39.4.2.

Sensibilidade GPS: - 150dBm

5.39.4.3.
Antena GPS: suporta antena ativa ou passiva (máximo 10dbm e ganho máximo de
36dB)
5.39.4.4.

Canais GPS: operação simultânea com até 12 canais (satélites)

5.39.4.5.

Temperatura de operação: 0°C a 60°C

5.39.5. Especificação da Placa GPRS:
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5.39.5.2.

Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz

5.39.5.3.

GPRS multi-slot class 10

5.39.5.4.

Compatível com GSM phase 2/2+

5.39.5.5.

Potência de saída:

5.39.5.6.

Class 4 (2W) para EGSM850

5.39.5.7.

Class 4 (2W) para EGSM900

5.39.5.8.

Class 1 (1W) para GSM1800

5.39.5.9.

Class 1 (1W) para GSM1900

5.39.5.10.

GPRS class 10: 43kbps para uplink e 86kbps downlink

5.39.5.11.

Mobile station class B

5.39.5.12.

PBCCH support

5.39.5.13.

GPRS Coding schemes: CS1 – 4

5.39.5.14.

Cartão SIM: suporta cartão SIM de 3V, com acesso a GPRS habilitado

5.40. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CONTROLE DE TRÁFEGO:

SISTEMA

CENTRAL

DE

OPERAÇÃO

E

5.40.3. Fornecimento de Energia
5.40.3.2.

Entrada: 110 V/ 220 V selecionável

5.40.3.3.

Frequência: 60 Hz

5.40.3.4.

Consumo: 180 W

5.40.3.5.

Temperatura de operação: 0°C a 75°

5.41. Software da Central de Controle de Tráfego
5.41.3. 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
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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.
5.41.4. 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 RS485, bem como das velocidades de comunicação.
5.42. 2.15.3. Funções da Central solicitadas pelo operador
5.42.3. 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;
5.42.4. Monitorar em tempo real o relógio dos controladores, exibindo o dia da semana, hora,
minuto e segundo atuais;
5.42.5. Monitorar em tempo real as falhas dos controladores, exibindo o número e a descrição da
falha.
5.43. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CENTRAL DE MANUTENÇÃO DE FALHAS
SEMAFÓRICA – CMFS.
Síntese conceitual:
5.43.3. 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.
5.43.4. 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.
5.43.5. 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
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requisições do usuário.
5.43.6. Os controladores deverão enviar o estado operacional de tempos em tempos para
evidenciar seu estado de conexão e de funcionamento.
5.43.7. A CMFS deverá identificar quando um semáforo deixa de se comunicar por um
determinado período e demonstra-lo no mapa como um equipamento com falha de comunicação.
5.43.8. 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.
5.43.9. 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.
5.43.10.
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.
5.43.11.
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.
5.44. 2.16.2. Cadastro de Intersecção Semafórica:
5.44.3. 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.
5.44.4. 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.
5.44.5. Após selecionar o endereço, deverá armazenar as coordenadas de latitude e longitude ao
qual será vinculado os equipamentos semafóricos.
5.44.6. Deverá permitir a pesquisa de uma intersecção semafórica especifica através de seu
código de identificação para alteração do cadastro.
5.44.7. Deverá permitir a exclusão de uma intersecção semafórica.
5.44.8. 2.16.3. Aviso de Falha
5.44.9. Deverá disponibilizar modulo de cadastro de operadores para receber por e-mail e/ou
SMS notificação de aviso de falha semafórica.
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5.44.10.

Deverá permitir o cadastro dos operadores com seu respectivo e-mail e celular.

5.44.11.
Deverá permitir o ajuste de tempo de envio de e-mail e/ou SMS de forma
individual por operador.
5.44.12.
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.
5.44.13.
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.
5.45. Cadastro de equipamento:
5.45.3. Deverá funcionar mediante pesquisa de uma intersecção semafórica através de seu código
de identificação ou endereço com opção de auto complete conforme o usuário digita.
5.45.4. Caso não exista equipamentos cadastrados na intersecção semafórica informada, deverá
habilitar as opções de cadastro de um novo equipamento e nobreak.
5.46. Configuração do Mapa:
5.46.3. O sistema deverá permitir a configuração do local onde deseja que o mapa seja
inicializado através de pesquisa por endereço.
5.46.4. Deverá obter as coordenadas do endereço pesquisado.
5.46.5. A aproximação de visualização deverá ser configurável através do zoom desejado.
5.46.6. Após o usuário encontrar a melhor forma de visualização com endereço e aproximação o
sistema deverá disponibilizar a opção de salvar os dados configurados.
5.46.7. Deverá disponibilizar a configuração de tempo em que deverá verificar as atualizações da
planta.
5.46.8. 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.
5.47. Funcionalidades do Sistema no Mapa:
5.47.3. 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.
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5.47.4. Deverá permitir navegação no mapa, ajuste de zoom e interação com os marcadores dos
equipamentos.
5.47.5. Deverá exibir os marcadores de acordo com o estado de funcionamento dos
equipamentos.
5.47.6. O estado de funcionamento dos equipamentos deverá ser atualizado no mapa conforme o
tempo configurado pelo usuário.
5.47.7. O sistema deve dar a opção ao usuário de identificar através do ícone dos marcadores os
controladores de acordo com os estados de funcionamento:
5.47.8. Normal;
5.47.9. Falha;
5.47.10.

Falha de comunicação;

5.47.11.

Sem comunicação;

5.47.12.

Porta Aberta;

5.47.13.

Em Manutenção;

5.47.14.
Deverá dispor de opção de habilitar a marcação das intersecções semafóricas que
possuem câmeras de monitoramento instaladas.
5.47.15.
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:
5.47.16.

Normal;

5.47.17.

Falha;

5.47.18.

Sem comunicação;

5.47.19.

Em uso;

5.47.20.
Deverá permitir filtrar as intersecções semafóricas de acordo com os estados de
funcionamento dos controladores e nobreaks.
5.47.21.
Deverá dispor de quadros de estatísticas dos controladores de acordo com o estado
de funcionamento:
5.47.22.

Normal;
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5.47.23.

Falta de energia;

5.47.24.

Subtensão;

5.47.25.

Apagado/Desligado;

5.47.26.

Amarelo intermitente;

5.47.27.

Estacionado;

5.47.28.

Falha de comunicação;

5.47.29.

Porta aberta;

5.47.30.

Manutenção;

5.47.31.
total.

Deverá quantificar a quantidade de equipamentos por estado de funcionamento e

5.47.32.

Deverá exibir a data/hora da ultima atualização dos controladores e nobreaks.

5.47.33.
Deverá disponibilizar filtro de intersecção semafórica pelo seu código de
identificação, endereço, responsável pela manutenção, além dos filtros pelo estado de
funcionamento.
5.48. Desativação de Comunicação da intersecção semafórica
5.48.3. O sistema deverá dar a opção ao usuário de desabilitar a comunicação e informar o
motivo da desativação.
5.48.4. Relatórios
5.48.5. Os relatórios que compõem o sistema deverão dar a opção de imprimir, exportar para o
Excel e exportar para pdf.
5.48.6. 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.
5.48.7. 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).
5.48.8. 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.
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5.48.9. 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.
5.48.10.
Relatórios específicos de acordo com a necessidade que deverão ser fornecidos
mediante solicitação.
5.49. Gerenciamento De Patrimônios E Inventário De Ativos Dos Cruzamentos
Semaforizados.
5.49.3. 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.
5.49.4. 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.
5.49.5. 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.
5.50. Controle de Acesso
5.50.3. Deverá conter um modulo de login que restringirá o acesso aos módulos do sistema que
só poderá ser acessado após autenticação do usuário;
5.50.4. Os usuários serão vinculados aos gestores do município.
5.51. Gestão de patrimônios no Modo Semafórico
5.51.3. 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.
5.51.4. 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.
5.51.5. 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.
5.51.6. 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.
5.51.7. Caso o webservice retorne uma informação diferente do previamente cadastrado no
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sistema web o sistema deverá fazer a atualização das informações através do DNA e registrar o
histórico das atualizações.
5.51.8. Toda movimentação dos patrimônios atribuídos a um DNA deve seguir a sistemática de
vínculos apresentada abaixo:
5.51.9. 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.
5.51.10.
Placas: As placas deveram ser vinculadas ao controlador mestre ou controlador
isolado e vinculadas à marca e modelo do controlador na qual se acopla;
5.51.11.

GPRS: Deverá ser vinculado ao controlador ou nobreak;

5.51.12.

Colunas: Permitir adicionar as colunas utilizadas na intersecção semafórica;

5.51.13.
utilizados;

Sistema de Iluminação: Deverá permitir apontar os sistemas de iluminação

5.51.14.

Acessórios: Deverá permitir cadastrar os acessórios utilizados.

5.51.15.
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.
5.52. Gestão de Numeração dos Patrimônios
5.52.3. O sistema web e o aplicativo mobile deverão ter a capacidade de gerenciar de forma
sincronizada entre ambas as plataformas a numeração dos patrimônios.
5.52.4. No cadastro do patrimônio via web deverá ser optativa a inserção do numero do
patrimônio.
5.52.5. 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 numero inicial dos produtos e sequencialmente para cada unidade deverá ser gerado o próximo
numero de patrimônio.
5.52.6. 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 vinculo com o patrimônio selecionado e informa a que
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departamento e subdivisão estão sendo colocado o patrimônio.
5.53. Gestão de Patrimônios
5.53.3. Na forma de identificação (leitura) dos bens, o sistema deverá estar apto para:
5.53.4. 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.
5.53.5. Cadastro de novos patrimônios a partir do numero de série permitindo o usuário informar
a quantidade adquirida do patrimônio e permitir gerar a numeração do patrimônio a partir de um
numero informado.
5.53.6. Via aplicativo para smartphone, deverá ter pesquisas por número de patrimônio, QRCODE (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”).
5.54. Gestão de Ocorrências
5.54.3. 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.
5.54.4. Quando registrar uma ocorrência deverá permitir a movimentação do produto para um
departamento ou subdivisão.
5.54.5. As ocorrências registradas deverão ser armazenadas para que cada patrimônio tenha seu
histórico.
5.54.6. Na forma de pesquisa, deverá existir o campo ocorrência do patrimônio, onde através do
número do patrimônio se tenha as informações gerais daquele bem.
5.55. Gerenciamento e Gestão de Serviços Semafóricos
5.55.3. O gerenciamento e gestão de serviços semafóricos 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.
5.55.4. 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
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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 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.
5.55.5. 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.
5.56. 2.16.10.1. Controle de acesso
5.56.3. Deverá conter um modulo de login que restringirá o acesso aos módulos do sistema que
só poderá ser acessado após autenticação do usuário;
5.56.4. 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;
5.56.5. Deverá ser armazenado em banco de dados a data e hora da última conexão bem-sucedida
de cada usuário;
5.56.6. Deverá ser armazenado em banco de dados a data e hora de cada tentativa de login
malsucedida;
5.56.7. Deverá ser bloqueado o acesso do usuário ao sistema após cinco tentativas de login
malsucedida;
5.56.8. Deverá ser armazenado em banco de dados a data e hora do bloqueio de acesso do usuário
ao sistema;
5.56.9. Deverá ser armazenado em banco de dados a data e hora de alteração da senha de cada
usuário;
5.56.10.
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;
5.56.11.
Deverá possuir uma tela de gerenciamento da conta para alteração da própria
senha do usuário;
5.56.12.

Deverá possuir as seguintes permissões para regra de acesso:
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5.56.13.

Permissão para acesso a tela de cadastro de local;

5.56.14.
Permissão para acesso as telas de configuração de: Causa, Falha, Fase, Sentido,
Serviço e Materiais;
5.56.15.

Permissão para acesso a tela de cadastro de usuário;

5.56.16.
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;
5.56.17.
Regra de acesso para habilitar usuários para somente fazer visualização dos talões
sem poder interagir com eles;
5.56.18.

Regra de acesso para habilitar usuários a interagir com os talões;

5.56.19.

Permissão de acesso para tela de Reabrir Talão;

5.56.20.

Regra de acesso para habilitar usuários ao modulo de relatórios;

5.56.21.
Permissão para visualização e/ou interação dos dados de cada consorcio
individualmente ou em conjunto;
5.56.22.

Permissão de acesso para a tela de relatório de Talão fora do prazo;

5.56.23.

Permissão de acesso ao modulo de tempo real.

5.57. Modulo de Configuração
5.57.3. 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.
5.58. SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – SUTRANS, bem como a
edição das causas já existente:
5.58.3. FALTA DE ENERGIA;
5.58.4. ABALROAMENTO;
5.58.5. QUEBRA;
5.58.6. CURTO;
5.58.7. DESGASTE;
5.58.8. VANDALISMO;
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5.58.9. OUTROS;
5.58.10.

TESTE.

5.59. MONITORAMENTO POR VÍDEO VIGILÂNCIA DE AUSÊNCIA DE FASE
SEMAFÓRICA:
5.59.3. 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:
5.59.4. Monitoramento do ponto em tempo real através de uma imagem
câmera;

capturada on-line da

5.59.5. Ajuste do brilho da câmera;
5.59.6. Contraste;
5.59.7. Foco automático da câmera;
5.59.8. Solicitação de fotos do campo;
5.59.9. Deverá ser instalada nos cruzamentos requisitados, tentando conseguir o ângulo de visão
mais panorâmico possível.
5.59.10.
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.
5.60. FORNECIMENTO DE ENERGIA ININTERRUPTO (UPS) NOBREAK.
5.60.3. Potência: deverão ser disponibilizados equipamentos com as seguintes potências:
A) NoBreak de potência mínima de 700 W;
B) NoBreak de potência mínima de 1.200 W.
5.60.4. Características Ambientais
A) Instalação ao tempo, em poste;
B) Temperatura ambiente: Mínimo 21° C – Máximo 30° C;
C) Altitude: < 1.000 metros;
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D) Umidade relativa do ar: 81% a 83% (sem condensação).
5.60.5. 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.
5.60.6. Características de Saída
A) Tensão nominal: 110 Volts (± 6%) ou 220 Volts (± 6%), selecionáveis.
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.
5.60.7. 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.
5.60.8. Carregador
A) Características pelo fabricante.
5.60.9. Inversor
B) Tensão de saída: 110 Volts (± 6%) ou 220 Volts (± 6%), selecionáveis.
C) Frequência: 60 Hz. (± 1,0%), senoidal.
D) Tecnologia: IGBT.
5.60.10.

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 SESTTRAN as chaves dos gabinetes, sendo esta universal para
todas as fechaduras utilizadas.
5.60.11.

By-pass

A) Chave automática de transferência da alimentação alternativa para carga, em caso de
sobrecarga ou
B) Falha no funcionamento do Nobreak.
C) Chave manual para transferência da carga sem interrupção de energia, para manutenção e
correlatos do Nobreak.
D) Dispositivos de transferência para mesma potência do Nobreak, com capacidade de
sobrecarga de
E) Até 125% por 1(um) minuto e 150% por 0,5 (meio) minuto.
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F) Tempo de transferência igual ou inferior a 4 ms.
5.60.12.

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.
5.60.13.

Características Gerais do NoBreak

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).
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.
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• 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.
5.60.14.

Ensaios:

5.60.15.
Ensaios de Tipo: deverá ser apresentado um ensaio de tipo, para cada 100 (cem)
unidades, com um mínimo de 01 (um) unidade, a serem escolhidos pela SESTTRAN, 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 frequência.
F) Regulação dinâmica.
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G) Transferência inversor/by-pass.
H) Sobrecarga.
I) i. Medição de ruído.
J) j. Tempo de descarga completa de baterias.
K) k. Tempo de carga completa de baterias.
L) l. Todos os ensaios de rotina a frente descritos.
5.60.16.
Ensaios de rotina: antes da entrega das UPS, deverão ser feitos os seguintes
ensaios de rotina, acompanhados por técnicos da SESTTRAN, para 5% dos equipamentos
Nobreak, a serem escolhidos pela SESTTRAN 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.
5.60.17.
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.
5.60.18.
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.
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5.61. Treinamento
5.61.3. 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.
5.61.4. O curso deverá ser apostilado e todo o material deverá ser na língua portuguesa.
5.62. Garantia
5.62.3. 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.
5.63. SUPORTES FIXADORES
5.63.3. Suporte simples confeccionado em aço galvanizado tipo abraçadeira fixa o grupo focal a
coluna de pedestre/repetidor ᴓ101 mm ou ᴓ127 mm para coluna veicular para grupo focal de
pedestre e repetidor;
5.63.4. Suporte duplo confeccionado em aço galvanizado tipo barra chata estilo abraçadeira fixa
2 grupos focais repetidores a coluna ᴓ 101 mm ou ᴓ127 mm ;
5.63.5. Suporte basculante confeccionado em aço galvanizado, diâmetro externo 4,0” (101,6mm),
3mm de espessura, articulado para melhor posicionamento do Grupo Focal principal com
indicador de tempo e Grupo Focal indicador de travessia de pedestre ;
5.63.6. Suporte basculante reforçado confeccionado em aço galvanizado, diâmetro externo 4,0”
(ᴓ101,6mm), 5mm de espessura, articulado para melhor posicionamento dos Grupos Focais com:
 Grupo focal principal com indicador de mensagem variável.
 Grupo focal principal com indicador de tempo de verde e mensagem
variável.
 Grupo focal principal com duplo indicador de tempo verde / vermelho e
mensagem variável.
5.64. CABOS ELÉTRICOS
5.64.3. 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.
5.64.4. 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.
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5.64.5. Instalação elétrica embutida ou subterrânea sem emendas.
5.64.6. A entrada será subterrâneo padrão COELBA, cabo 6,0 mm² 1KV
5.65. SERVIÇOS
5.65.3. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SEMAFÓRICA;
5.65.4. SERVIÇO DE CORTE DE VIA com lançamento de eletrodutos e envelopamento em
concreto e reposição do pavimento de qualquer natureza;
5.65.5. 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. ANEXO - X
5.65.6. Serviço de implantação de colunas, braços, grupos focais, carenagens, suportes,
controladores eletrônicos, instalação de rede elétrica, nobreak, aterramento de controlador,
pesquisa e tabulação de volume de tráfego, dimensionamento de tempos de semáforo e
acionamento.
6.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As empresas interessadas deverão atender a qualificação técnica exigida no item 9.2.3 deste
edital, além de estarem cientes das seguintes ações a serem executadas pela Secretaria
Solicitante.
As empresas licitantes, quando solicitadas, deverão apresentar amostras á equipe técnica
da Secretaria Solicitante, dos seguintes produtos:


Grupo Focal Semafórico Para Pedestre com Indicador de Tempo.



Grupo Focal Semafórico Para Pedestre com bolacha de led



Grupo Focal Semafórico Repetidor.



Grupo Focal Semafórico Principal Com Indicador de Tempo.



Grupo focal principal com indicador de mensagem variável 110 x16cm



Grupo focal indicador de travessia de pedestre



Grupo Focal Semafórico Principal com Indicador de Tempo de verde e Mensagem
Variável (PMV) 110 x 16cm. LAMPADA A LED DE 200MM,
69
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br



Grupo Focal Semafórico Principal com Duplo Indicador de Tempo verde / vermelho e
Mensagem Variável (PMV) 110 x 16cm. LAMPADA A LED DE 200MM,



Controlador de 06/06 F eletrônico com comando para dispositivo eletrônico indicador de
tempo,



Carenagem para coluna de pedestre/controlador/nobreak 101 MM Ø DE 4,00 M,



Carenagem para coluna veicular 127mm ø e de / 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),



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



Coluna de 101 mm Ø de 4,00m para Grupo Focal de Pedestre



Coluna de 101 mm Ø de 6,00m para Grupo Focal de Repetidor Duplo



Coluna de 127 mm Ø de 6,00m para Braço Projetado



Braço Curvo de 101 mm Ø de 6,00m para Coluna Veicular



Carenagem para Controlador de 06/06 Fases



Carenagem para Nobreak







Cabo 1x6,0 mm2 para semáforo
Cabo 2x1,5mm2 para semáforo
Cabo 3x1,5 mm2 para semáforo
Cabo 4x1,5 mm2, para semáforo
Cabo 5x1,5 mm2 para semáforo

 Suportes Simples para grupos focais pedestre e repetidor;
 Suportes Duplo para grupo focal repetidor ;
 Suportes Basculante convencional para grupos focais principal com indicador de tempo e
principal simples.
 Suportes Basculante reforçado para grupos focais principal com indicador de tempo e
mensagem variável.
6.2.3. Juntamente com as especificações técnica de consumo de energia para os grupos focais e
controlador. Dos itens acima discriminados, que serão posto em funcionamento, manuseadas,
desmontadas, 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.
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6.2.4. As amostras solicitadas de acordo com as condições expressas deste Edital deverão ser
encaminhadas a Superintendência de Transporte e Trânsito – SUTRANS, no endereço, Rua José
Cardoso de Lima nº.425, CEP 47.850-000, Luís Eduardo Magalhães - BA, telefone (77) 36280689, no prazo de 05 (cinco) dias após da apresentação e abertura da proposta.
ANEXO - A

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO INDICADOR DE TEMPO DE
PEDESTRE
Tensão de Alimentação:
Fonte de alimentação chaveada “full-range” 90 a 240 VCA +/- 20% e frequência 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 antirreflexo.
O indicador de tempo tem seus LED’S aplicados em placa de circuito impresso facilitando a
manutenção.
ANEXO - B
ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO INDICADOR DE TEMPO DE
FASE SEMAFÓRICA VERDE / VERMELHO.
Tensão de Alimentação:
Fonte de alimentação chaveada “full-range” 90 a 240 VCA +/- 20% e frequência 50/60 Hz.
•Temperatura de Trabalho:
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- 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.
ANEXO - C
DISPOSITIVO ELETRÔNICO INDICADOR DE MENSAGEM VARIÁVEL
• Tensão de Alimentação:
Fonte de alimentação chaveada “full-range” 90 a 240 VCA +/- 20% e frequência 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 frequência; 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.
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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 , 8 e 10.
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.

ANEXO - D
CONJUNTOS ÓPTICOS Á LED’S
SISTEMA E ESTOJO COMPONENTES ÓPTICOS DE UM GRUPO FOCAL
SEMAFÓRICO 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 Luís Eduardo Magalhães - Bahia.
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);
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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 mm 2, 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.

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.
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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 20% e frequência de 60Hz ±5%.
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.
ANEXO - E
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 semielípticas 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.
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BRAÇOS PROJETADOS 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
semielípticas 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.
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ANEXO - F
CONFIGURAÇÃO APLICADA A REVESTIMENTO DE COLUNA E BRAÇO PARA
SINALIZAÇÃO. CARENAGEM COLUNA DE PEDESTRE, CONTROLADOR E

NOBREAK 4,00M
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ANEXO -G
CARENAGEM COLUNA VEICULAR / REPETIDOR 6,00M
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ANEXO - H
CARENAGEM COLUNA VEICULAR E BRAÇO PROJETADO 6,00M
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ANEXO - I
COLUNA PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE / REPETIDOR E NOBREAK
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ANEXO - J
COLUNA PARA BRAÇO PROJETADO E BRAÇO PROJETADO
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ANEXO - L
IMPLANTAÇÃO SEMAFÓRICA
DETALHE DE REVESTIMENTO EM CONCRETO DE COLUNAS VEICULAR /
PEDESTRE E NOBREAK

COLUNAS

CAIXA DE
PASSAGEM

ANEXO IX
DETALHE CAIXA DE PASSAGEM
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ANEXO - M
LAÇO DETETOR DE VEÍCULO
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ANEXO - N
INDICADOR DE TRAVESSIA DE PEDESTRE

85
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

ANEXO - O
CARENAGEM - CONTROLADOR / CENTRAL / NOBREAK

7.

DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.2. Para a execução do objeto será formalizado Termo de Contrato, cuja minuta acompanha o
Edital de licitação, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e
responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, o Edital e a Proposta de
Preços da empresa vencedora.
7.3. O prazo de validade do Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua
assinatura, podendo ser renovado nos termos da legislação vigente.
8.

DO PRAZO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

8.2. O inicio da entrega dos materiais instalados no local indicado e Correspondência do
fabricante detentor da patente dos produtos que disponibilizará os materiais nas quantidades e
prazos exigidos no contrato, deverão ser em até 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do
contrato e do recebimento da Ordem de prestação de serviços emitida pela Secretaria Municipal
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de Segurança, Ordem Pública e Trânsito. A critério do Gestor do contrato, o prazo de início
poderá ser adiado.
8.3. O Prazo máximo para conclusão do serviço será de 15 (quinze) dias para os serviços de
substituição e ampliação de pontos. Para os novos pontos a serem intalados, o prazo máximo será
de 30 (trinta) dias.
8.4. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela
Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, o qual fará a verificação da
conformidade do serviço prestado com as especificações constantes do Termo de contrato.
8.5. A presença da fiscalização do Município não elide, nem diminui a responsabilidade da
Contratada.
8.6. Os produtos rejeitados, devido a uso de materiais não especificados e/ou considerados mal
executados, deverão ser entregues corretamente, com o tipo de execução e o uso de materiais
aprovados pela fiscalização, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato.
8.7. A fiscalização poderá exigir o afastamento de qualquer empregado ou preposto da
Contratada que venha a causar embaraço ou adote procedimentos incompatíveis com o exercício
das funções que lhe forem atribuídas.
8.8. A Contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados neste Termo de
Referência, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização,
à qual se compromete, desde já, submeter-se.
9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.2. Prestar os serviços contratados com características exigidas no contrato e de acordo com a
legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto,
ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração;
9.3. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se à Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações;
9.4. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações
não autorizadas pelo CONTRATANTE;
9.5. Assinar o instrumento contratual no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da
comunicação para esse fim específico;
9.6. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
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9.7. Manter informada a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães quanto a mudanças de
endereço, telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento;
9.8. Atender com prontidão as reclamações por parte do Contratante, quanto ao objeto da
presente licitação;
9.9. Fica a Contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, toda as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
9.10. A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se
refere ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do
objeto, as quais são de natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de
qualquer natureza;
9.11. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente,
inclusive as Instruções Normativas dos órgãos de fiscalização;
9.12. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações
não autorizadas pelo Contratante;
9.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais comerciais
resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência, conforme art. 71 da Lei Federal nº
8.666/93;
9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.2. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente com pessoa por ela credenciada;
10.3. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato de prestação de serviços;
10.4. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o cumprimento integral das
obrigações e formalidades legais.
10.5. Anotar em registro próprio e notificar à Contratada por escrito, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
10.6. Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e
demais informações que esta venha a solicitar para o bom desempenho dos serviços ora
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contratados;
10.7. Informar à Contratada nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto, mantendo tais
dados atualizados.
11.

DA FORMA DE PAGAMENTO

11.2. O pagamento à Contratada será efetuado mediante entrega do objeto, no prazo de 30
(trinta) dias contados da protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste do recebimento do
objeto.
11.3. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal acompanhada
dos documentos descritos no Item 8, todos devidamente conferidos por servidor público
responsável.
11.4. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
11.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os
mesmos restituídos à Contratada para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas
as datas de vencimento, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
11.6. Para facilitar a realização dos pagamentos, deverão ser especificados no corpo da Nota
Fiscal o número do respectivo empenho e os dados bancários da Contratada.
12.

DA DOCUMENTAÇÃO

12.2. A Nota Fiscal comumente apresentada pelos fornecedores chama-se Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, o qual deverá vir necessariamente, acompanhado da Nota
Fiscal Eletrônica, obtida por meio do link da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia –
SEFAZ, conforme exigência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
12.3. Deverão ser encaminhados juntamente com o DANFE, os seguintes documentos: Nota
Fiscal Eletrônica e as Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e
Trabalhista). A falta de um desses documentos impossibilitará a realização dos pagamentos.
PASSO A PASSO PARA OBTENÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA:
Acessar o link:
http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consult
a_chave_acesso.asp x
Digitar a Chave de Acesso, localizada no canto superior direito (abaixo do código de barras) do
DANFE;
89
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

Digitar Código Impresso ao Lado; Clicar em Consulta Resumida; Clicar em Imprimir NF-e.
13.

SANÇÕES E PENALIDADES

13.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e
10.520/02, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
13.3. Para a aplicação das penalidades previstas será levado em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato,
por força do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme discriminado a seguir:
a) Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da Licitante e/ou
Contratada, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
Município.
b) A inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará a Contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, se prevista, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocação;
b.2) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso no cronograma do
serviço, aplicado sobre a parcela do serviço em questão;
b.3) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, após o trigésimo dia de atraso no cronograma do
serviço, aplicado sobre a parcela do serviço em questão;
c) A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
d) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da
Contratada faltosa, se houver.
e) Se o valor da multa exceder ao da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, a
Contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
f) Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
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g) As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
13.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, os que
incorrerem nos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto
Federal nº 3.555/00 e suas alterações posteriores.
13.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520/02.
14.

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14.2. INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
14.2.3. Para o item 39 (trinta e nove) da planilha Orçamentária será admitido utilizar um
percentual de, no máximo, 10% (dez por cento) do valor dos materiais empregados (itens de 01 a
36) sob pena de desclassificação da proposta.
14.2.4. . Para o item 40 (quarenta) da planilha Orçamentária, o BDI (Bonificação e Despesas
Indiretas) a ser adotado deve cobrir os impostos e taxas; administração; custos diretos e indiretos;
frete de materiais; deslocamento de equipamentos e pessoal; hospedagem e alimentação de equipe
técnica e monitoramento pós-implantação. Será admitido no máximo o valor de 30% (trinta por
cento) do valor do material conforme utilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura do
Transporte (DNIT) (itens de 01 a 36) sob pena de desclassificação da proposta.
14.2.5. O prazo de execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias, sendo a entrega dos itens
relacionados acima, imediata, conforme ordem de serviço emitida.

Luís Eduardo Magalhães/BA, 05 de março de 2021.

JOÃO PAULO ALVES NASCIMENTO
Secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Trânsito.
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A N E X O - II
MODELO DE CREDENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
(Local e data) ____________, ____ de _________ de 2021
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal
Luís Eduardo Magalhães/BA
Senhor Pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a)
_______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão
Presencial nº ___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de
recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,

Identificação e assinatura do outorgante

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).
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A N E X O - III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone, e CNPJ).
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA

Sr. Pregoeiro,

A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial
nº......................, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES/BA e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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A N E X O - IV
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA
Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera CEP - 47850-000.

Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo edital de licitação, tendo como objeto contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de sinalização
semafórica, grupos focais veiculares com indicador de tempo e diversos dispositivos
de sinalização eletrônica nas Ruas e Avenidas do Município de Luís Eduardo
Magalhães – BA, objeto desta licitação em referência, declarando expressamente, que:
- Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade,
valor unitário e global do(s) item (ns), bem como total geral por extenso;
- Os serviços cotado atende a todas as exigências do Edital relativas a especificação e
características, inclusive técnicas;
- Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no
Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a execução do objeto desta
licitação;
- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com a
execução, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária,
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução
completa do contrato.
- o portador desta carta Senhor ___________________________, R.G. ______________,
está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos
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requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os
compromissos e obrigações relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
sua entrega.
- Concordamos em prestar todos os serviços que forem solicitados, em até 05 (cinco)
dias, a contar da sua solicitação, bem como estamos ciente da distância fixada no termo
de referência.
Local e data
_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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ANEXO-V
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone, e CNPJ).

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8

Validade:
Prazo de execução: conforme edital
Local e data.
PROPONENTE:
DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Razão Social:
Endereço Completo/Telefone:
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A N E X O - VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa (razão social da
empresa), inscrita no CNPJ sob nº ___________, estabelecida à (endereço completo da
empresa), enquadra-se na condição de _______________________, para fins de
cumprimento da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data,

__________________________________________
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

__________________________________________
ASSINATURA DO CONTADOR RESPONSÁVEL
NÚMERO DO CRC DO CONTADOR
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A N E X O - VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta empresa em
qualquer fase de suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao artigo 7º,
inciso XXXIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data,

______________________________________________________________________
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

98
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br

A N E X O - VIII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA.
(Em papel timbrado da empresa)

(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante
legal, o Senhor (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº e do
CPF nº, DECLARA, para fins do Processo Administrativo n° 122/2021, Pregão
Presencial nº 017/2021 que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica
especializada, para a execução do objeto do presente processo.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data,

__________________________________________
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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A N E X O - IX
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO- OPERACIONAL

Por este, a empresa ( razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na
XXX, DECLARA que recebeu todos dos documentos concernentes à licitação, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em conformidade com o Art. 30
da Lei 8.666/93 e suas Alterações.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data,

_______________________________________________________________________
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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ANEXO-X
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o nos 04.214.419/0001-05, com sede à Rua Jose
Ramos de Anchieta, 187 Bairro Jardim Primavera 47850-000,
neste ato representado por seu Prefeito, o Ondumar Ferreira
Borges Junior brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade RG nº 1342764935 SSP/BA, inscrito no CPF sob o
nº 043.930.175-01, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a
_______________________, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__,
estabelecida à Rua ____________, no ___, Edifício _______,
______, ______, no Município de _________, através de seu
Sócio-Gerente, _________________, portador de cédula de
identidade no ______________ SSP/BA e CPF no ___.___._____, denominando-se a partir de agora, simplesmente,
CONTRATADA; firma o presente Contrato, decorrente da
homologação da licitação na modalidade de Pregão
Presencial n.º 017/2021, pelo Prefeito Municipal em
____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal
n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às cláusulas
contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de implantação de sinalização semafórica, grupos focais veiculares com
indicador de tempo e diversos dispositivos de sinalização eletrônica nas Ruas e
Avenidas do Município de Luís Eduardo Magalhães – BA, cuja descrição detalhada
bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta no processo licitatório na
modalidade Pregão Presencial nº 017/2021.
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. V. UNIT.

V. TOTAL

1

Parágrafo Único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº 017/2021,
passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de
transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até por 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, devendo
ser observado à emissão da ordem de serviço pela autoridade competente, para inicio
da execução.
Os prazos poderão ser prorrogados, conforme conveniência das partes, observando-se
o disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES
A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços na sua totalidade, devendo ser
executados de acordo com suas necessidades, mediante solicitação previamente
formulada, nas condições estabelecidas na proposta vencedora.
3.2. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço
unitário, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I- Da CONTRATADA:
a) prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta
apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do serviço;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes deste contrato;
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e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA os eventuais
casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a
verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;
g) a contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
II- Do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas
na cláusula quarta;
b) receber o (s) serviço (s) descritos na Cláusula Primeira.
§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o
serviço que não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do
disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores
alterações.
Parágrafo único. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do
objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E REVISÃO.
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto do presente
contrato, a importância estimada de R$__________ (___________________), fixada de
acordo com o Edital de licitação Pregão Presencial nº 017/2021.
O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 30 (trinta) dias após o
recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em
conta, após ter sido devidamente atestada a prestação dos serviços de acordo com as
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especificações ajustadas.
Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos
órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao
processo de pagamento.
Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando
do aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o equilíbrio
físico-financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde se
discriminem os novos preços em vigor.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, por conta da seguinte
programação:
02.11.000 - Sec. Mun. de Segurança, Ordem Pública e Transito.
06.122.038.2061 - Gestão das Ações da Secretaria de Segurança, Ordem Publica e transito.
3.3.9.0.39.00.0000 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica
Fonte: 00 - Recursos Próprios

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal
n.º 8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I- Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade dele;
II- Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.
§ 1o. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja
conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art.
79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as
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partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde
que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de
descumprimento das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma
estabelecida no item 14 do Edital Pregão Presencial nº 017/2021.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar
a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos
serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.
§ 1o. O acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato serão realizados
pelo (a) Servidor (a) ___________________________, Matrícula ____, lotado (a) na
Secretaria Municipal de ___________, designado (a) Gestor Operacional do referido
contrato.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em
corresponsabilidade sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos
que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer
irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da
Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que
produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Luís Eduardo Magalhães/BA, __ de______ de 2021.
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TESTEMUNHAS:
_____________________________
Nome:
_____________________________
Nome:

________________________________
CONTRATANTE
_______________________________
CONTRATADA
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