
 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 4776/2018 

 
PREÂMBULO 

A Prefeita Municipal de Ibitinga, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber aos interessados que se acha aberta a Licitação na modalidade de 
Pregão Presencial n° 070/2018, do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL 
 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO 

SEMAFÓRICO.  
  
A presente licitação subordina-se, em tudo o que lhe for aplicável, à Lei Federal 
10.520, de 17 de julho de 2.002 e aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei 
Federal n 8.666, 21 de junho de 1.993, suas modificações posteriores e às disposições 
do presente Edital. As propostas de preços deverão obedecer às especificações deste 
edital. 
 
A sessão de processamento do Pregão será iniciada às 09h30min do dia 17 de 
julho de 2018. 
 
Credenciamento: O credenciamento dos participantes ocorrerá concomitante à 
declaração de abertura da sessão. Não será aceito o credenciamento de empresas que 
porventura não se fizerem representar até o horário estipulado acima. A prefeitura não 
tem qualquer responsabilidade com relação a envelopes enviados via correio que não 
chegarem até o horário acima estipulado. 
 
Declarada a abertura da sessão pelo (a) pregoeiro (a), não mais serão admitidos 
novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes pelos proponentes 
credenciados na forma do item anterior. 
 
Local da Sessão: A Sessão de processamento do presente pregão será realizada no 
Auditório da Prefeitura do Município de Ibitinga, Edifício Hélio Fiorentino, 
localizado na Rua José Custódio, nº 330, Centro, Ibitinga-SP. 
 
É de responsabilidade da PROPONENTE manter-se atualizado quanto a quaisquer 
alterações e/ou esclarecimentos sobre o EDITAL, através de consulta permanente ao 
site da Prefeitura do Município de Ibitinga, www.ibitinga.sp.gov.br. 
 
A participação do PROPONENTE nesta Licitação implica no conhecimento integral 
dos termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das 
demais normas legais que disciplinam a matéria. 
 
AMOSTRA: A proponente considerada vencedora deverá fornecer em até 03 dias 
úteis, uma AMOSTRA do Controlador Semafórico e Grupo Focal 200x300x200 



 

 

conforme proposto, devendo constar todos os dados para perfeita identificação dos 
mesmos. As amostras ficarão em posse da Administração pelo período que se julgar 
necessário para conferência, quanto à compatibilidade das especificações contidas no 
memorial descritivo, período esse que não ultrapassará 30 dias. 
 
Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente 
licitação serão suportados pelo orçamento vigente para o ano de 2018, na seguinte 
dotação: Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia 04.122.0007.2020 – 
FICHA 320 - 4.4.90.52.00; FICHA 315 – 3.3.90.30.00 e FICHA 319 – 3.3.90.39.00. 
 
I – OBJETO  
1.1. A presente licitação tem por objetivo a aquisição e instalação de conjunto 
semafórico, conforme especificações constantes do ANEXO I – MEMORIAL 
DESCRITIVO do presente edital. 
 
1.2. Fica expressamente prevista, desde já, a possibilidade de acréscimo ou redução 
das quantidades inicialmente licitadas, respeitando-se o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) fixado pelo § 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 
 
II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Somente poderão participar deste pregão empresas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos 
neste Edital. 
 
2.2. Não será permitida a participação de empresas:  
a) estrangeiras que não funcionem no País; 
b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 
da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
d) impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
e) impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
f) declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
g) seja a que título for, servidor público municipal de Ibitinga/SP. 
 
III- CREDENCIAMENTO  
3.1. Havendo interesse do licitante, por si ou seu procurador, em se fazer representar 
na sessão pública do processamento do Pregão, será exigido o credenciamento da 
pessoa presente. 
 
3.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados, FORA DE QUALQUER 
ENVELOPE, os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, administrador, dirigente ou 
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no 



 

 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem 
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar 
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 
 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto;  
 
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, 
que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do 
menor preço; 
 
e) será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 
 
3.2.1. A PROCURAÇÃO PARTICULAR DEVE TER FIRMA 
RECONHECIDA. 
 
3.3. Caso a participante opte pelo envio dos envelopes pelo correio, a mesma 
deverá encaminhar, fora dos envelopes, documentos que comprovem poderes da 
pessoa que assinar a declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação e proposta. Tais documentos encontram-se elencados no item 3.2 
letras “a” e “b” do presente edital. 
 
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO. 
4.1. A apresentação da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 
deverá ser realizada pessoalmente pelo representante, credenciado ou não, à Equipe 
de Apoio, ou previamente enviada juntamente com os envelopes, observando-se o 
item 3.3 acima. 
 
4.2. A entrega pessoal dar-se-á da seguinte forma: 
a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, cuja entrega deverá ser concomitante 



 

 

ao credenciamento dos interessados, deverá ser apresentada fora dos envelopes nº. 01 
(proposta) e nº. 02 (habilitação). 
 
b) Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP), além da 
declaração constante do Anexo III, deverão apresentar declaração de microempresa 
ou empresa de pequeno porte (Anexo IV), conforme o caso, visando ao exercício 
da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, e apresentada fora dos 
envelopes nº. 01 (proposta) e nº. 02 (habilitação), no momento do credenciamento. 
 
c) A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá se dar 
após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentadas 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2018 
 

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE 
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2018. 

 
V – DOS REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇO 
5.1. A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da 
empresa. Poderá ser impressa, datilografada ou preenchida a mão de forma legível, 
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, 
juntando-se a procuração, caso a mesma ainda não tenha sido juntada no momento do 
credenciamento. 
5.1.1. NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE RASURA, EMENDA 
OU ENTRELINHA.  
 
5.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
b) número do Pregão; 
c) descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações 
deste Edital e quantidade de cada item, devendo ser indicado 
-  MARCA E MODELO para o item 01 
- MARCA para os itens: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 
d) Valor unitário do item de cada item, valor total de cada item e valor global da 
proposta, em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 
ou previsão inflacionária.  
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
f) toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se dela constar prazo superior, 
quando então prevalecerá este último. 



 

 

g) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de 
duas casas decimais. Caso seja verificado erros nas operações aritméticas será 
levado em consideração o valor unitário apresentado para cada item. 
5.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custo, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação. 
5.3.1. Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos e despesas diretas ou indiretas, 
entre outras despesas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a 
qualquer título. 
5.3.2. Os preços propostos e os lances oferecidos são de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos mesmos, sob alegação 
de erro, omissão, ou qualquer outro pretexto. 
 
5.4 Juntamente com a proposta deverá ser apresentado Folder Ilustrativo dos 
equipamentos ou página impressa do site da empresa, onde constem informações dos 
produtos ofertados. 
 
5.5. Deverá ainda ser apresentado, junto com a proposta, Laudo do Controlador de 
Tráfego emitido por laboratório associado ao ABIPT ou INMETRO. O Laudo 
deverá conter no mínimo, os seguintes ensaios: Verificação de Funcionamento e 
Tempo Programado, Fator de Potência, Resistência ao Choque Térmico, Burn-In, 
Grau de Proteção Classificação IP65, Tensão Aplicada e Frequência, Tensão Aplicada 
ao Dielétrico, Resistência Elétrica de Isolamento, Imunidade Sobretensões 
Transientes, Espessura da Camada de Tinta do Gabinete, Tensão de Entrada e Saída. 
 
5.6. Também deverá ser apresentado, junto com a proposta, Laudo das Lâmpadas 
LED 200mm e Pedestre para tensão nominal proposta emitido por laboratório 
associado ao ABIPT ou INMETRO. O Laudo deverá conter no mínimo, os seguintes 
ensaios: Burn-In, Intensidade Luminosa, Potência Nominal, Cromaticidade, Grau de 
Proteção IP 55 e Tensão Aplicada ao Dielétrico. Todos os ensaios devem ser 
realizados na tensão nominal. O Laudo deve resultar como aprovado para Norma 
NBR 15889:2010 para todos os ensaios solicitados. 
 
5.7. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou 
distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de 
quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer 
natureza, ou mesmo durante a sessão de julgamento do procedimento. 
 
VI– DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
6.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 
6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 



 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais; 
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem; 
d) 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. 
6.1.1.2. Os documentos relacionados no item 6.1.1., letras “a”, “b” e “c” não 
precisarão constar do interior do envelope nº 02 (habilitação) se tiverem sido 
apresentados, em cópias devidamente autenticadas, para o credenciamento neste 
Pregão. 
 
6.1.2.  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ);  
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto do certame;  
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com o INSS - mediante a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva 
de Débito com Efeitos de Negativa nos termos da Portaria MF 358 de 05/09/14 e 
Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1.751/2014; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - mediante a apresentação de 
Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos 
Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou 
de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; 
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal – mediante a apresentação 
de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 
expedida pelo Município;  
 
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;  
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva com Efeitos de 
Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST 
nº 1470/2011. 
 
6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 



 

 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (Matriz). Caso a licitante queira realizar a entrega pela filial, deverá 
apresentar tal certidão da matriz e da filial. 
6.1.3.1. As empresas que estiverem em recuperação judicial, poderão participar do 
certame, apresentado o respectivo Plano de Recuperação homologado pelo juízo 
competente e em pleno vigor. 
 
6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Deverá ser apresentado, junto com a habilitação, no mínimo, 01 Atestado de 
Capacidade Técnica, e sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
necessariamente em nome do licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, com jurisdição sobre vias de trânsito de veículos, que comprovem a 
execução de serviços compatíveis com o objeto.  
 
6.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
a) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a administração (anexo V). 
 
b) declaração escrita firmada por representante legal da licitante participante do 
certame, em papel timbrado, formalizada nos termos do anexo VI deste Edital, 
assegurando situação regular perante o Ministério do Trabalho: 
 
6.1.5. – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 
6.1.5.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, 
ou documento equivalente. 
6.1.5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
6.1.5.3. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério desta Municipalidade, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
6.1.5.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.1.5.3., 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, 
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso 
XXIII, da Lei 10.520/02. 
 
6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 



 

 

6.2.1.  É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital pelo comprovante de Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido 
pela Prefeitura do Município de Ibitinga no ramo de atividade compatível com o 
objeto do certame desde que todos os documentos, especialmente as certidões, 
estejam em sua plena validade, e cujas informações estarão disponibilizadas no 
Registro Cadastral, com exceção para as empresas de pequeno porte e micro 
empresas, conforme itens 6.1.5.2 e 6.1.5.3 do presente edital. 
6.2.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões ou qualquer outro 
documento que possua prazo de validade, e deva ser apresentado para 
habilitação/proposta/documentos para assinatura do contrato/Ata de Registro de 
Preços (quando for o caso), a Administração aceitará como válidos os expedidos até 
90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
6.2.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz, observado o item 6.1.3 letra a. 
 
6.2.4. Os documentos necessários ao credenciamento, habilitação, proposta e 
documentos para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços (quando for o 
caso) deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, exceto documentos cuja 
conferência/emissão se dê por meio de internet. 
6.2.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
6.2.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante 
6.2.7. É facultado ao Pregoeiro ou a Equipe de apoio efetuar diligência, sob a forma 
de consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a 
veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 
6.2.8. Caso os documentos declaratórios solicitados em edital não forem apresentados 
juntamente com a documentação exigida, tal falta poderá ser saneada de próprio 
punho no momento da sessão, pelo representante da empresa, desde que possua 
poderes para tanto, devidamente comprovado em procuração ou contrato social; 
 
6.2.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio 
Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou pelo (a) Sr (a). Prefeito (a) 
Municipal, na hipótese de existência de recursos;  
 
6.2.10. Se a licitante desatender às exigências previstas neste item VI, o (a) Pregoeiro 
(a) examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento 



 

 

sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.  
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
7.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-
se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, 
ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.  
 
7.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os 
envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação.  
 
7.3- O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL; 
 
7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste 
Edital;  
7.4.2- Que apresentem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 
ofertadas pelos demais licitantes;  
7.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital; 
 
7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.  
 
7.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios:  
7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela;  
7.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, 
independentemente do número de licitantes;  
7.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de menor 
preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio 
no caso de empate de preços;  
a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa 
da ordem de lances. 
7.7. Os lances verbais deverão se formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores a proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 
1% (um por cento) aplicável inclusive em relação ao primeiro. 
 



 

 

7.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances.  
 
7.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:  
7.9.1. 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;  
7.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor 
oferta;  
a) para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a 
contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;  
b) se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;  
b.1) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação. 
7.9.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte;  
7.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos 
do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o 
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 
microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 7.9.1;  
a) na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e 
não configurada a hipótese prevista no item 7.9.4, será declarada a melhor oferta 
aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.  
 
7.10. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço 
ofertado.  
 
7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades legais cabíveis.  
 
7.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução  
do preço.  



 

 

 
7.13. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito;  
 
7.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério 
do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias 
estipuladas neste Edital.  
 
7.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos 
efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 
apresentação de documentos novos.  
 
7.16. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  
7.17. Esta Prefeitura do Município de Ibitinga não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  
 
7.18. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.  
 
7.19. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem 
de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma 
proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada 
vencedora.  
 
7.20. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.  
 
7.21. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 
apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 
contado do recebimento da convocação. 
 
VIII – IMPUGNAÇAO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E 
DA HOMOLOGAÇÃO  
8.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão.  
 



 

 

8.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e 
protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura de Ibitinga na Rua Miguel 
Landim, 333 - Centro;  
8.2.1- Admite-se impugnação por intermédio de e-mail (compras@ibitinga.sp.gov.br), 
ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas;  
8.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele 
estabelecidas.  
 
8.4- Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal 
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a 
correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura de Ibitinga para a 
apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos;  
8.4.1- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 
pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do 
certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação;  
8.4.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos do 
processo devidamente informado à autoridade competente;  
8.4.3- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;  
8.4.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;  
8.4.5- Os recursos devem ser protocolados no PROTOCOLO localizado na Rua 
Miguel Landim, 333, Centro, Ibitinga/SP, aos cuidados do Pregoeiro e dirigidos ao (à) 
Prefeito (a) de Ibitinga. 
 
IX – DA CONTRATAÇÃO  
9.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração do 
termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VII. 
 
9.2. Tratando-se de adjudicatário cuja documentação de regularidade fiscal e 
trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, 
previamente ao recebimento do pedido, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual 



 

 

período, a critério desta Prefeitura, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital; 
9.2.1. Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em 
sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação. 
 
9.3. Quando a adjudicatária, após recebimento do pedido, dentro do prazo 
estabelecido neste edital, recusar-se a entregar os itens a ela homologados, serão 
convocadas as demais licitantes classificadas para nova sessão pública de 
processamento do pregão, visando a celebração da contratação. 
 
9.3.1. A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso 
de recebimento, fac-símile, e-mail, publicação na IMESP, ou outra forma em que 
reste comprovado, de forma inequívoca, que os interessados já tenham recebido. 
 
9.3.2. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dia úteis, 
contados da divulgação da convocação. 
 
X – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO. 
10.1. O objeto deverá ser entregue e instalado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar 
da data da assinatura do contrato administrativo.  
10.1. A empresa vencedora obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este termo de 
referência de acordo estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira 
responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não 
estar em conformidade com as referidas especificações. 
 
10.2. A instalação do objeto desta licitação deverá ser feita no cruzamento da Avenida 
Sete de Setembro com a Rua 13 de Maio, Ibitinga, correndo por conta da licitante 
vencedora as despesas de descarregamento, embalagem, seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, hospedagem, alimentação, locação de guinchos 
e máquinas, além de outras decorrentes do fornecimento. 
 
10.3. A marca dos produtos cotados não poderá ser substituída no decorrer do 
contrato, sem a solicitação prévia da Contratada e autorização desta Prefeitura, 
mesmo que seja por produto de qualidade equivalente ou superior. 
 
10.4. O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega, 
reservando-se à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga o direito de não 
proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias. 
10.4.1. Os equipamentos serão vistoriados por uma comissão que emitirá termo de 
recebimento definitivo ou termo de devolução caso os equipamentos apresentem 
inconformidades com as especificações descritivas de cada item (Anexo I)  
 
10.5. Caso os produtos sejam entregues aquém ou além, ou em desacordo com os 
requisitos estabelecidos pela Prefeitura, a empresa deverá substituí-los em 24 horas. 



 

 

No caso de entrega de quantidade inferior ao estabelecido pela Prefeitura, a empresa 
deverá também, em 24 horas, responsabilizar-se pela complementação. 
 
10.6. O transporte e a descarga dos materiais correrão por conta da empresa 
vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 
 
10.7. A desobediência aos prazos estabelecidos no presente edital, acarretará a 
aplicação, ao Contratado, das sanções estabelecidas no item XIII deste Edital, no que 
couber. 
 
XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
11.1. O objeto será considerado recebido, desde que aferidos pela fiscalização desta 
Prefeitura, constatando que a quantidade, tipo e a qualidade do produto estejam de 
acordo com o solicitado, após expedição de recibo de entrega definitivo. 
11.1.1 O recebimento do objeto se dará provisoriamente, resguardando posterior 
conferência que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório. 
11.1.2 Após a conferência, e verificado o funcionamento e atendimento integral 
da quantidade e das especificações contratadas, será fornecido pela contratante o 
termo de entrega definitivo.  
 
11.2. A licitante vencedora será a única responsável por todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, securitários, comerciais ou tributários de qualquer 
natureza gerados, decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação. 
 
11.3. A licitante vencedora será igualmente responsável por todos os danos, perdas ou 
prejuízos a que der causa, em consequência direta de qualquer fase/parcela do 
fornecimento/execução do objeto. 
 
11.4. Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis: 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à 
contratada para devida substituição no prazo máximo de 02 (dois) dias. 
11.5.1 - Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a contratada deverá 
fazê-lo em conformidade com a indicação da contratada no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado, sem prejuízo das penalidades impostas. 
 
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO  
12.1. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado 30 (trinta) dias após a data 
do recebimento definitivo do equipamento no local indicado, sendo que o mesmo será 
vistoriado pela Contratante que emitirá um Termo de recebimento do equipamento,  



 

 

nos termos do item XI do presente instrumento convocatório, mediante a apresentação 
de nota fiscal/fatura correspondente na Tesouraria através de cheque nominal, 
transferência bancária ou depósito em conta corrente. 
12.1.1. Nesta oportunidade, deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura, de acordo 
com as exigências administrativas em vigor, obrigatoriamente acompanhada das 
Certidões de regularidade da empresa junto ao INSS e ao FGTS. 
 
12.2. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal 
Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a 
partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes (exceto MEI) que, 
independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à 
Administração Pública direta ou indireta. 
 
XIII – DAS SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO 
13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do 
município de Ibitinga, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou em quanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, à pessoa, física ou jurídica, que: 
a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 
b) após recebimento do pedido, dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
entregar o item dentro do prazo de entrega; 
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
d) não mantiver a proposta, lance ou oferta; 
e) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação; 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato. 
 
13.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas previstas neste edital, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa. 
 
13.3. No caso de não entregar o objeto, ficará caracterizado o descumprimento total 
da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 20% (vinte por 
cento) calculada sobre o seu valor global. 
13.3.1. O atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial 
da obrigação assumida e sujeitará a licitante vencedora do item as seguintes multas, 
calculadas sobre o material não entregue no prazo avençado: 
a) de 01 (um) a 10 (dez) dias - 5% sobre o valor do material não entregue; 
b) de 11 (onze) a 20 (vinte) dias - 10 % sobre o valor do material não entregue; 
c) de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias - 15 % sobre o valor do material não entregue 
13.3.2 - Atrasos superiores a 30 dias serão considerados descumprimento total da 
obrigação, sendo aplicada a multa constante do item 13.3 acima. 
 
XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 



 

 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 
14.2. O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase do pregão 
presencial promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo.  
 
14.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito 
e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização;  
 
14.4. Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão decididos pelo (a) 
Pregoeiro (a), nos termos das normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei 
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8666, de 23 de julho de 1993, com 
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
 
14.5. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, 
em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou 
informações complementares que o (a) Pregoeiro (a) porventura julgar necessários.  
 
14.6. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das 
normas deste Edital e seus Anexos e a observância dos preceitos legais e 
regulamentares que a regem.  
 
14.7. Havendo indício de conluio entre os licitantes, a Prefeitura Municipal de 
Ibitinga comunicará os fatos à autoridade superior, para as providências devidas.  
 
14.8. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação.  
 
14.9. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. No 
caso de alteração em pontos essenciais deste Edital e seus Anexos, dentro do prazo 
estabelecido para o início da abertura das propostas, este será prorrogado e as 
modificações terão a mesma divulgação do texto anterior, ou a licitação será revogada 
e realizada novamente em outra oportunidade.  
 
14.10. A posição adotada pelo (a) Pregoeiro (a), face à dúvida suscitada, será 
encaminhada aos licitantes e vale para todos, como se parte integrante fosse deste 
Edital, sujeitando-os indistintamente.  
 



 

 

14.11. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 
ainda, mediante publicação no Semanário Oficial do Município de Ibitinga/SP;  
 
14.12. É vedada ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, inclusive Fundação e Autarquia instituída e/ou mantidas pelo Poder 
Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, dos procedimentos licitatórios disciplinados na legislação vigente;  
 
14.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da licitante vencedora 
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.  
 
14.14. Fica eleito o foro da Comarca de Ibitinga/SP, com renúncia dos demais, por 
mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação 
desta licitação, seu contrato e demais atos deles decorrentes.  
 
14.18. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o contrato, as condições 
de habilitação exigidas no certame licitatório.  
 
14.19. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Pregão junto 
ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Ibitinga, localizada na Rua 
Miguel Landim, 333, Centro, ou pelo telefone (16) 3352 7002. 
 
XV - DOS ANEXOS DO EDITAL  
15.1. São anexos do presente edital 
Anexo I – Memorial descritivo; 
Anexo II – Procuração para o credenciamento 
Anexo III – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo IV – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso; 
Anexo V – Declaração de inexistência de fatos impeditivos para licitar ou contratar; 
Anexo VI – Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho. 
Anexo VII – Minuta do contrato 
Anexo VIII – Modelo de proposta 
 
Ibitinga, 29 de junho de 2018. 

 
 
 

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 
Prefeita Municipal 



 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.1. O presente certame tem por escopo a aquisição e instalação de um conjunto 
semafórico com as seguintes especificações: 
Item quant Unid ESPECIFICAÇÃO 

1 01 UN 
CONTROLADOR DE TRÁFEGO 
MICROPROCESSADO 04/08 FASES. (conforme Termo 
de Referência).  

2 03 UN 

GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL 
VEICULAR, TIPO I 200X300X200, COM LÂMPADAS 
LED DE 200MM VERDE E VERMELHA E LÂMPADA 
LED 300MM AMARELA COM TEMPORIZADOR 
REGRESIVO VERDE E VERMELHO.  
(conforme Termo de Referência). 

3 08 UN 

GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PEDESTRE 
INTERATIVO, COM LÂMPADAS LED VERMELHO 
"BONECO PARADO" E VERDE "BONECO ANDANDO 
COM MOVIMENTOS QUE SIMULAM A 
CAMINHADA". (conforme Termo de Referência). 

4 03 UN 
COLUNA SEMAFÓRICA 114MM, PARA 1 BRAÇO 
PROJETADO (conforme Termo de Referência). 

5 01 UN 
COLUNA SEMAFÓRICA 101MM, PARA PEDESTRES  
(conforme Termo de Referência). 

6 03 UN BRAÇO PROJETADO 101MM (conforme Termo de 
Referência). 

7 180 M 

CABO PP 4 VIAS 1,5MM COM ISOLAÇÃO 750V COM 
OS TENTOS INTERNOS NAS CORES VERMELHO, 
AMARELO, VERDE E PRETO. (conforme Termo de 
Referência). 

8 180 M 
CABO PP 3 VIAS 1,5MM COM ISOLAÇÃO 750V COM 
OS TENTOS INTERNOS NAS CORES VERMELHO, 
VERDE E PRETO. (conforme Termo de Referência). 

9 50 M 
CABO PP 2 VIAS 2,5MM COM ISOLAÇÃO 750V COM 
OS TENTOS INTERNOS NAS CORES AZUL E PRETO.  
(conforme Termo de Referência). 

10 04 UN 
PRESSBOW COMPLETO COM ARMAÇÃO 
SECUNDARIO PADRÃO TIPO PESADA E ROLDANA 
DE PROCELANA PARA ESTICAMENTO DE CABOS. 

11 01 SV 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (conforme Termo de 
Referência). 

 
1. CONTROLADOR DE TRÁFEGO  
 
1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 



 

 

 
1.1.1. Fases: Controle de no mínimo 2 fases semafóricas independentes, expansível 
até 8 fases, podendo estas serem programadas como veiculares ou pedestres; 
 
1.1.2. Estágio: Programação de no mínimo 08 estágios ou 30 intervalos 
independentes; 
 
1.1.3. Planos: Programação de no mínimo 16 planos de tráfego completos e 
independentes; 
 
1.1.4. Trocas de Plano: Trocas de modo e planos, de no mínimo 32 entradas 
programáveis por dia da semana, hora, minuto e segundo, podendo ativar e 
desativar cada Troca sem perder a programação; 
 
1.1.5. Painel do Controlador: Possuir os seguintes recursos operacionais: 
 
a) Disjuntor para desligamento dos focos, sem desligar os circuitos lógicos e 
mostradores do painel, inclusive dos módulos de potência, fonte e comunicação; 
b) Chave para solicitação do modo amarelo intermitente; 
c) Entrada para dispositivo de comando manual com pino P10; 
d) Tomada auxiliar para alimentação elétrica de no mínimo 10A protegido por 
fusível; 
 
1.1.6. Detetores: Possuir no mínimo 4 entradas opto-isoladas para botoeiras de 
pedestres ou laço; 
 
1.1.7. Acionamento das luzes: Possibilitar o acionamento de lâmpadas halógenas, 
incandescentes e LED´s através de componentes de estado sólido (TRIACs) com 
capacidade de no mínimo 3A por fase. Possuir proteção independente por fase, 
através de fusíveis na saída do Módulo de Potência. O disparo para acionamento 
deverá ser realizado no “zerovolt da senóide”, aumentando a vida útil da lâmpada; 
 
1.1.8. Sequência de Cores: Permitir as seguintes sequencia de cores: 
 

 
1.1.9. Sequência de Partida: Sempre que o controlador for energizado ou sair do 
modo amarelo intermitente, os grupos focais veiculares deverão permanecer 5 



 

 

segundos em amarelo intermitente (focos pedestre devem ficar apagados) e em 
seguida todos os focos devem permanecer 3 segundos em vermelho total para então 
iniciar a execução do plano programado. 
 
1.1.10. Relógio: Possuir a referência do tempo para troca de planos, a partir de um 
relógio de tempo real baseado num cristal de quartzo. Quando houver interrupção de 
energia, o relógio deverá permanecer em funcionamento, alimentado por uma bateria 
interna; 
 
1.1.11. Comunicação: Permitir a interligação em rede tipo Mestre-Escravo para 
garantia do sincronismo entre os cruzamentos, podendo ainda, permitir conexão a 
uma Central de Tráfego. A rede deverá utilizar o padrão RS-485 e permitir a 
interligação de no mínimo 60 controladores a uma distância de 1.500 metros, podendo 
utilizar repetidores para distâncias maiores. O Módulo de Comunicação deve estar 
acompanhado por um Módulo de Proteção, que deverá proteger o controlador de 
de ruídos e descargas estáticas; 
 
1.1.12. Falhas: Possuir autodiagnostico de falhas com informação através do display, 
e acionamento do modo intermitente para falhas graves. 
 
1.1.13. Verdes Conflitantes: Possuir monitoramento contínuo nos focos verdes das 
fases veiculares e pedestres. A constatação da presença de verdes conflitantes deverá 
induzir o controlador a operar em modo amarelo intermitente, em no máximo 2s; 
 
1.1.14. Retorno de Vermelho: Na ausência do vermelho em uma fase, o controlador 
deverá ser induzido a operar no modo amarelo intermitente, se programado para tal 
ação; 
 
1.1.15. Modos de Operação: Amarelo Intermitente, Manual, Fixo, Sincronizado, 
Atuado e Centralizado; 
 
1.1.16.  Modularidade: Possuir módulos de engate rápido, permitindo sua retirada de 
forma rápida e segura sem necessidade de desconectar cabos de conexão dos grupos 
focais; 
 
1.1.17.  Borneiras: Possuir bornes para conexão das fases, alimentação e aterramento 
do tipo engate rápido com mola, sem a presença de parafusos; 
 
1.1.18. Gabinete: Possuir gabinete em chapa de alumínio ou aço inoxidável de no 
mínimo 2,5mm, com pintura epóxi anticorrosão, porta provida de duas fechaduras 
para evitar arrombamento, braçadeiras para colunas de 4.1/2" e calha para saída dos 
cabos; O gabinete deverá abrigar todos os componentes do controlador e ter grau de 
proteção IP 55 no mínimo, a prova de chuvas e poeira; 
 



 

 

1.1.19. Alimentação: 101,6 a 264 volts através de seleção automática. Deverá ser 
protegido totalmente contra sobretensões ou correntes excessivas por disjuntores 
termomagnéticos, fusíveis. O equipamento deverá dispor de ponto de conexão para 
aterramento, na cor padrão verde; 
 
1.2. PROGRAMADOR 
 
1.2.1. Programador deverá executar todas as funções de programação de 
monitoramento e ser incorporado ou portátil, nesse caso devendo ser fornecido uma 
unidade para cada controlador; 
 
1.2.2. A programação e inserção de valores deverão ser realizadas através de quatro 
teclas de função, e um visor (display) de cristal líquido, que deverá possuir no mínimo 
02 linhas com 16 caracteres cada, com iluminação traseira (back light), que deverá 
permitir operação sob a incidência direta de luz artificial ou natural; 
 
1.2.3. O programador deverá estar preparado para executar, as funções listadas 
abaixo: 
 
1.2.4. Funções de Programação 
 
a) Inserção ou atualização dos parâmetros do relógio interno (dia, mês e ano, 
hora, minuto,  segundo); 
b) Programação completa ou alteração de horários de trocas de plano e modos  de  
operação; 
c) Programação ou alteração da configuração de estágio obrigatório ou não,  
fases ligadas,  tempos de verde normal, máximo, mínimo, amarelo normal, vermelho 
de limpeza e  associação de detetores a estágios independente para cada plano; 
d) Programação da Tabela de Verdes Conflitantes independente da tabela de 
Estágio x Fase; 
e) Programação dos tempos de Verde de Segurança independente para cada 
estágio; 
 
1.2.5. Funções de Verificação 
 
a) Monitoramento e leitura do relógio interno do controlador (ao vivo); 
b) Visualização dos últimos 50 registros de eventos e falhas do controlador com 
indicação do código da falha, dia, mês, ano, hora, minuto e segundo da ocorrência; 
c) Visualização do Tempo restante juntamente com Troca, Plano, Estágio 
 correntes; 
d) Visualização do Modo de Operação e defasagem corrente (quando em modo 
 sincronizado); 
 
1.2.6. As programações ou alterações seguintes, por segurança, somente poderão ser 
realizadas quando o controlador estiver no modo amarelo intermitente: 



 

 

 
a) Tabela de Verdes Conflitantes; 
b) Programação da configuração da Tabela de Estágios x Fases; 
 
1.2.7. As demais alterações na programação semafórica, tais como tempos de verde, 
entreverdes, defasagem, etc. poderão ser efetuadas sem nenhuma restrição; 
 
1.2.8. Qualquer alteração na programação do plano atual no controlador deverá 
vigorar de imediato, no próximo ciclo em que foi introduzida a alteração. Quando isso 
não for mais possível, a alteração deverá ser implementada no ciclo seguinte; 
 
1.3. EMPACOTAMENTO MECÂNICO 
 
1.3.1.1. A porta deverá ter dois fechos com chave de segredo e deverá ter fechamento 
de forma que não permita o fácil arrombamento, ou seja, não deve ter frestas onde se 
possa forçar a porta com a mão. Não serão aceitas fechaduras que permitam o 
arrombamento de maneira fácil como, por exemplo, através da chave de fenda ou 
alicate. 
 
1.3.1.2. Toda ligação do equipamento com o meio externo deverá ser feita através do 
gabinete que o aloja (alimentação elétrica, saídas para acionamento de Lâmpadas 
LED dos semáforos e entradas para as botoeiras). 
 
1.3.1.3. Independente da tecnologia utilizada para o atendimento das especificações, 
especialmente quanto ao funcionamento na falta de energia, todo o equipamento 
deverá ser fornecido e devidamente acomodado dentro do gabinete do controlador 
objetivando a  redução da poluição visual, facilidade na manutenção e operação do 
equipamento semafórico. Caso haja uso de sistema GPS/GPRS, este poderá ser 
instalado fora do gabinete para melhor aquisição do de sinal. 
 
1.3.1.4. O gabinete deverá ser construído com chapa de alumínio de no mínimo 3,0 
mm de espessura, inclusive sua porta, e ser pintado com pintura eletrostática a pó 
polimerizado a 220°C e ter proteção contra entrada de água e poeira, IP65. 
 
1.3.1.5. O controlador alojado deverá funcionar em campo com temperatura ambiente 
externa na faixa de 0 (zero) a 55 (cinquenta e cinco) graus centígrados, com insolação 
direta. Umidade relativa do ar de até 90% (noventa por cento) não condensado. 
 
 
2. LÂMPADAS LED  
 
2.1. DEFINIÇÃO 
 
2.1.1. Conjunto formado por circuito eletrônico dotado de LEDs (Diodo Emissor de 
Luz) de alta intensidade, proteções mecânicas e elétricas contra curto circuito, 



 

 

choques elétricos, transientes e surtos de tensão, terminais de conexão e demais 
componentes, que formam um módulo único. 
 
2.1.2. Todas as Lâmpadas LED fornecidas devem atender as especificações deste 
item, mesmo aquelas que compõem outros equipamentos e devem ainda ser da mesma 
marca e modelo, de forma a atenderem ao principio da padronização. 
 
2.2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
2.2.1. PROTEÇÃO MECÂNICA 
 
2.2.1.1. Caixa de proteção (cluster) em Polipropileno ou ABS preto, com 
guarnição de borracha para vedação. 
2.2.1.2. Grau de proteção IP 55, à prova de poeira e chuvas (devidamente 
instalado). 
2.2.1.3. Lente confeccionada em policarbonato plano de 2,0mm, com 
proteção UVA, formando uma superfície externa lisa e polida para evitar o acúmulo 
de poeira. 
2.2.2. FIXAÇÃO 
 
2.2.2.1. Fixação pelo lado interno, facilitando a implantação, substituição ou 
manuseio do modulo LED, livre de procedimentos especiais ou desmontagem do 
grupo focal. 
2.2.2.2. Presilha de fixação, confeccionada em alumínio (2 mm de espessura), 
com pressão suficiente para fixação da lâmpada na tampa do foco semafórico. 
2.2.3. TECNOLOGIA DOS LEDS 
 
2.2.3.1. Utilização de tecnologia AIInGaP (Alumínio, Índio, Gálio e Fósforo) 
para as cores amarelo e vermelho e tecnologia InGaN (Índio, Gálio e Nitrogênio) para 
a cor verde.Encapsulamento do diodo LED com proteção UVA incolor não tingido. 
 
2.2.4. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E ÓPTICAS 
 
2.2.4.1. A Lâmpada LED poderá funcionar com tensão fixa, selecionada de 
acordo com o projeto entre 12 e 48 volts, corrente continua  e será fornecida pelo 
Controlador de Tráfego ou e 101,6 a 264 volts. 
2.2.4.2. A Lâmpada LED se alimentada por corrente contínua deverá ser 
protegida contra transientes e surtos de tensão na alimentação pela fonte chaveada do 
controlador de tráfego, por dispositivo DPS e Disjuntores Eletromagnéticos do 
controlador de tráfego e Disjuntor; 
2.2.4.3. A Lâmpada LED se alimentada por corrente alternada deverá ser 
protegida contra transientes e surtos de tensão na alimentação pela sua fonte interna, 
que deverá ser do tipo chaveada full range e com Fator de Potência maior que 0,92. 



 

 

2.2.4.4. Chicote para conexão em cabo PP 2 vias 1,5mm². O tento interno do 
cabo PP deverá ser da cor da Lâmpada LED acesa para facilitar a identificação e 
manutenção das Lâmpadas LED. 
2.2.4.5. Qualquer anomalia de um LED não deve afetar mais que 8% dos 
LEDs, que deverão obrigatoriamente ser ligados em séries de no mínimo 5 LEDsde 
forma a obter melhor eficiência energética. 
2.2.4.6. As Lâmpadas LED podem veiculares de 200mm devem ter no 
mínimo 117 LEDs cada, as de 300mm no mínimo 205 LEDs e as Pedestre devem ter 
o formato específico definido na norma ABNT NBR 7995:2013.  
2.2.4.7. A lâmpada a LED deve operar na temperatura ambiente de –5ºC a 
60ºC a umidade relativa do ar de até 90% (não condensado) sem prejuízo para seus 
componentes; 
2.2.4.8. A potência ativa de cada módulo veicular, para tensão nominal, não 
poderá ser superior a 15 watts.  
2.2.4.9. As Lâmpadas LED devem atender na íntegra a ABNT NBR 
15889:2010 
 
3. GRUPO FOCAL PEDESTRE INTERATIVO 
 
3.1. CARACTERISTICAS GERAIS 
 
3.1.1. O Grupo Focal Semafórico para Pedestre deve ser montado com caixas de 
alumínio injetado e portinhola QUADRADA fabricada com o mesmo material, 
contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para fixação das pestanas e 
da Lâmpada LED Quadrada específica para Pedestre.  
 
3.1.2. Devem ser instaladas Lâmpadas LED: 1 Vermelha e 1 Verde no grupo focal, 
conforme Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica do CONTRAN. As Lâmpadas 
LED utilizadas devem atender as especificações já expostas em item específico.  
 
3.1.3. O fechamento das caixas deve ser feito com fecho simples sem a 
necessidade de uso de ferramentas para abertura e os componentes utilizados devem 
ser galvanizados ou de aço inoxidável; A caixa de foco deve ser vedada, protegendo a 
Lâmpada LED contra intempéries; 
3.1.4. A fixação deverá ser feita com 2 (dois) suportes simples em alumínio 
fundido pintado na mesma cor que o grupo focal; 
3.1.5. O Grupo Focal deve atender às especificações da norma ABNT NBR 
7995:2013 – Sinalização semafórica – Grupo focal semafórico em alumínio. 
3.1.6. Todas as Caixas de Foco Pedestre fornecidas, mesmo aquelas que compõem 
outros equipamentos, devem ser da mesma marca e modelo, de forma a atenderem ao 
principio da padronização. 
 
4. GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL TIPO I 200X300X200 
COM CONTADOR DE TEMPO REGRESSIVO  
 



 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
4.1.1. O Temporizador, que deverá ser exibido junto a Lâmpada LED 300mm 
amarela, não deve necessitar de comunicação por software com o controlador, 
portanto a leitura do tempo programado deverá ser feita no primeiro ciclo e mostrado 
nos seguintes. A leitura do tempo deve ser precisa e feita impreterivelmente no 
primeiro ciclo para ser mostrada a partir do segundo. Durante o primeiro ciclo, 
enquanto o contador está verificando o tempo, o contador não deve indicar nenhum 
número durante este processo. 
 
4.1.2. A contagem regressiva de tempo será realizada no foco de 300mm 
amarelo, ou seja, o módulo 300mm amarelo além de ascender a cor correspondente, 
mostra a contagem regressiva de tempo nas cores verde e vermelho. Com Lâmpadas 
LED 200mm Vermelho com no mínimo 121 LEDs, 300mm amarelo com no mínimo 
430 LEDs e 200mm Verde com no mínimo 121 LEDs. Montado em caixas porta foco 
de alumínio injetado, com Anteparo Solar e suporte de fixação em alumínio. 
 
4.1.3. A contagem deverá ser regressiva e sincronizada com o grupo focal e 
iniciar no tempo máximo definido em programação para cada cor de acordo com a 
programação estabelecida no sistema de controle e finalizar com o número “01” para 
em seguida mudar de intervalo de cor. Sua contagem deverá também ser exatamente 
sincronizada com o sistema de controle. A contagem deve ser feita nas cores verde e 
vermelho, acompanhando a cor do grupo focal. Durante o ajuste do tempo, o 
Contador Semafórico deverá indicar um duplo traço ( "- -" ) evitando confusões. 
 
4.1.4. A instalação do Temporizador Semafórico Veicular deverá ser simples, 
sendo necessária apenas a ligação dos quatros fios destinado ao grupo focal comum, 
ou seja, fase Verde, Amarela, Vermelha e Comum, ou seja, apenas com o uso do cabo 
de 4 vias utilizado em qualquer grupo focal. Não deve ser necessária nenhuma ligação 
adicional para alimentar o contador.  
 
4.1.5. Visando a simplificação da instalação do Temporizador e atendendo ao 
princípio legal da economicidade, não será aceito que se instale ligação independente 
para alimentação do Contador Veicular evitando-se a necessidade de compra de cabos 
adicionais e majoração no valor da mão de obra de instalação e futuras manutenções. 
 
4.1.6. O Contador Semafórico Veicular deve ter grau de proteção, mínimo, IP 
55, ou seja, à prova de poeira e chuva. 
 
4.1.7. O Temporizador deve também ser compatível com Trocas de Plano tipo 
"soft" que permite a alteração do tempo indicado sem falhas na durante a 
alteração do Plano, além de permitir o reset do tempo através de comando do 
Controlador Semafórico. 
 



 

 

4.1.8. O Grupo Focal semafórico Tipo I 200x300x200mm deve ser Montado na 
Horizontal Veicular com caixas de alumínio injetado, com portinhola fabricada com 
o mesmo material, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para 
fixação das pestanas e da Lâmpada LED. Devendo ainda dispor de Anteparo Solar, 
em alumínio naval com 1,5mm de espessura e pintura eletrostática a pó a 220°C na 
cor preto fosco, envolvendo todo o conjunto Grupo Focal Tipo I 200x300x200mm. 
 
4.1.9. Devem ser instaladas Lâmpadas LED: 1 Vermelha, 1 Amarela e 1 Verde no 
grupo focal, conforme Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica. As Lâmpadas 
LED utilizadas devem atender as especificações já expostas em item específico. 
 
4.1.10. O fechamento das caixas deve ser feito com fecho simples sem a 
necessidade de uso de ferramentas para abertura e os componentes utilizados devem 
ser galvanizados ou de aço inoxidável e a caixa de foco deve ser vedada, protegendo a 
Lâmpada LED contra intempéries; 
 
4.1.11. A fixação deverá ser feita compor suporte em aço galvanizado com 
furacão para nivelamento do equipamento. 
 
4.1.12. O Grupo Focal deve atender às especificações da norma ABNT NBR 
7995:2013 - Sinalização Semafórica – Grupo focal semafórico em alumínio. 
 
4.1.13. Todas as Caixas de Foco fornecidas, inclusive dos outros equipamentos, 
mesmo aquelas que compõem outros equipamentos e devem ser da mesma marca, 
material e modelo, de forma a atenderem ao principio da padronização. 
 
5. COLUNA Ø114MM x 6M P/ UM BRAÇO PROJETADO 
 
5.1. CARACTERISTICAS GERAIS 
 
5.1.1. Deve ser construído com tubo costurado de aço de com 114mm (4 e ½”) 
de diâmetro e parede de 4,25mm com comprimento de 6m galvanizado a fogo. 
5.1.2. A coluna deve contar com 2 antigiros soldados a 0,40m da base que será 
chumbada no solo. 
5.1.3. A fixação do braço projetado na coluna deve ser feita inserindo 0,50m do 
braço na coluna e apertado com 8 parafusos de  ½” x 2 ½” galvanizados. 
5.1.4. A coluna deve ter furos para passagem de cabos para instalação de 
botoeiras, controladora semafórica e/ou repetidor veicular (adquiridos 
separadamente), inclusive furação para instalação subterrânea. 
5.1.5. A coluna deve ser galvanizada a fogo, por dentro e por fora, após todos os 
serviços de corte, solda e dobra. Após a galvanização, todas as roscas devem ser 
limpas com a utilização de macho mecânico adequado para facilitar a colocação dos 
parafusos. 
 
6. COLUNA Ø101MM x 6M P/ GRUPO FOCAL DE PEDESTRES 



 

 

 
6.1. CARACTERISTICAS GERAIS 
 
6.1.1. Deve ser construído com tubo costurado de aço de com 101mm (4”) de 
diâmetro e parede de 3,75mm com comprimento de 6m galvanizado a fogo. 
6.1.2. A coluna deve contar com 2 antigiros soldados a 0,40m da base que será 
chumbada no solo. 
6.1.3. A coluna deve ter furos para passagem de cabos para instalação de 
botoeiras, controladora semafórica e/ou repetidor veicular (adquiridos 
separadamente), inclusive furação para instalação subterrânea. 
6.1.4. A coluna deve ser galvanizada a fogo, por dentro e por fora, após todos os 
serviços de corte, solda e dobra. Após a galvanização, todas as roscas devem ser 
limpas com a utilização de macho mecânico adequado para facilitar a colocação dos 
parafusos. 
 
7. BRAÇO PROJETADO Ø101MM COM PROJEÇÃO DE 4,7M 
 
7.1. CARACTERISTICAS GERAIS 
 
7.1.1. Deve ser construído com tubo costurado de aço de com 101mm (4") de 
diâmetro e parede de 3,75mm e dobrado de forma a permitir uma projeção máxima de 
4,70m. 
 
7.1.2. A fixação do braço projetado na coluna deve ser feita inserindo 0,50m do 
braço (até a arruela de parada) na coluna e apertado com 8 parafusos de  ½” x 2 ½” 
galvanizados; 
 
7.1.3. O braço projetado deve ter furo para passagem de cabos para instalação 
do Grupo Focal principal e/ou Contador Digital (adquiridos separadamente). 
 
7.1.4. O braço projetado deve ser galvanizado a fogo, por dentro e por fora, após 
todos os serviços de corte, solda e dobra. Após a galvanização, todas as roscas devem 
ser limpas com a utilização de macho mecânico adequado para facilitar a colocação 
dos parafusos. 
 

8. CABOS 
 

8.1.1. CONDUTOR: Fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. 
 
8.1.2. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, 
permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70ºC em serviço 
continuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito.  
 
8.1.3. ENCHIMENTO: Composto termoplástico à base de PVC flexível  



 

 

 
8.1.4. COBERTURA: Composto termoplástico à base de PVC antichama.  
 
8.1.5. IDENTIFICAÇÃO: 
• Cabo unipolar: Cobertura preta, verde e azul-claro  
• Cabo Multipolares: Cobertura preta.  
• Veia dos cabos multipolares:  
• Cabo bipolar: Isolação preta e azul-claro  
• Cabo tripolar: Isolação preta, vermelha e verde 
• Cabo tetra polar: Isolação preta, vermelha, amarela e verde  
 
8.1.6. APLICAÇÃO: Instalações elétricas fixas em baixa tensão (residenciais, 
comerciais e industriais) em circuitos alimentadores e distribuição de força, em linhas 
aéreas, eletrodutos (embutidos ou aparentes), canaletas (abertas ou fechadas) 
eletrocalhas, leitos e diretamente enterrados conforme NBR 5410.  
 
8.1.7. NORMAS APLICÁVEIS: 
• NBR 7288 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de 
polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.  
• NBR NM 280– Condutores de cabos isolados.  
• NBR 6245– Determinação do índice de oxigênio.  
• NBR 6812– Queima vertical (fogueira).  
 
9. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO SEMAFÓRICA 
 
9.1.1. Serviço de implantação e configuração dos equipamentos semafóricos, com 
ferramentas, caminhão com guincho e cesta para duas pessoas e equipe com no 
mínimo 1 (um) motorista habilitado para dirigir o caminhão e operar o guincho, 1 
(um) técnico especializado em implantação e manutenção semafórica e 1 (um) 
ajudante. A equipe deverá estar capacitada e dispor das ferramentas necessárias de 
executar todos os serviços relacionados a sinalização semafórica. 
 
10. DA GARANTIA 
 
10.1 CARACTERISTICAS GERAIS DA GARANTIA 
10.1.1. A CONTRATADA deverá assegurar o perfeito funcionamento de todos os 
equipamentos entregues contra defeitos de fabricação, materiais e mão de obra por um 
período mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da sua instalação, salvo se o 
defeito decorrer de manuseio incorreto, instalação incorreta ou em tensão diferente da 
especificada. 
 
10.1.2. A proponente considerada vencedora deverá fornecer em até 03 dias úteis, 
uma AMOSTRA do Controlador Semafórico e Grupo Focal 200x300x200 conforme 
proposto, devendo constar todos os dados para perfeita identificação dos mesmos. As 
amostras ficarão em posse da Administração pelo período que se julgar necessário 



 

 

para conferência, quanto à compatibilidade das especificações contidas no memorial 
descritivo período esse que não ultrapassará 30 dias. 
 
10.1.3. Deverá ser apresentado também, junto com a proposta, Folder Ilustrativo dos 
equipamentos ou página impressa do site da empresa, onde constem informações dos 
produtos ofertados. 
 
10.1.4. Deverá ser apresentado, junto com a habilitação, no mínimo, 01 Atestado de 
Capacidade Técnica, e sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
necessariamente em nome do licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, com jurisdição sobre vias de trânsito de veículos, que comprovem a 
execução de serviços compatíveis com o objeto.  
 
10.1.5. Deverá ser apresentado, junto com a proposta, Laudo do Controlador de 
Tráfego emitido por laboratório associado ao ABIPT ou INMETRO. O Laudo 
deverá conter no mínimo, os seguintes ensaios: Verificação de Funcionamento e 
Tempo Programado, Fator de Potência, Resistência ao Choque Térmico, Burn-In, 
Grau de Proteção Classificação IP65, Tensão Aplicada e Freqüência, Tensão Aplicada 
ao Dielétrico, Resistência Elétrica de Isolamento, Imunidade Sobretensões 
Transientes, Espessura da Camada de Tinta do Gabinete, Tensão de Entrada e Saída.  
 
10.1.6. Deverá ser apresentado, junto com a proposta, Laudo das Lâmpadas LED 
200mm e Pedestre para tensão nominal proposta emitido por laboratório associado 
ao ABIPT ou INMETRO. O Laudo deverá conter no mínimo, os seguintes ensaios: 
Burn-In, Intensidade Luminosa, Potência Nominal, Cromaticidade, Grau de Proteção 
IP 55 e Tensão Aplicada ao Dielétrico. Todos os ensaios devem ser realizados na 
tensão nominal. O Laudo deve resultar como aprovado para Norma NBR 
15889:2010 para todos os ensaios solicitados. 
 
10.1.7. A CONTRATADA deverá, durante o período de garantia, repor todos os 
equipamentos que apresentarem defeitos provenientes de falha na fabricação e/ou 
projeto do produto e dispor de material de reposição por um período mínimo de 5 
anos, mesmo após o fim da garantia contratual. 
 
10.1.8. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá dispor de 
equipamentos a pronta entrega na fábrica para substituição de equipamentos que 
eventualmente apresentem falhas. 
 
10.1.9. Tais falhas serão informadas pela Diretoria Municipal de Trânsito, via 
notificação formal, e ficam a cargo da CONTRATADA a sua retirada, transporte e 
pronta substituição dos equipamentos nos endereços indicados na notificação. 
 



 

 

ANEXO II 
 

PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 
 

Para: Município de Ibitinga 
 
Pregão nº 070/2018. 
 
 
_______________________, inscrita(o) no CNPJ nº _____________, por intermédio 
de seu representante legal, Sr.(sra) ___________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº 
_______________________,  NOMEIA E CONSTITUI seu bastante procurador(a)  
o(a) Sr(a). __________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG 
nº ____________________ e do CPF nº ____________, a quem confere amplos 
poderes para representá-la(o) perante a Prefeitura do Município de Ibitinga, para 
tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima identificada, 
inclusive apresentar propostas e declaração de atendimento dos requisitos de 
habilitação em nome da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços 
na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso 
administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos 
necessários e pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar 
contratos e demais compromissos relativos à licitação mencionada. 
Por ser verdade, firmamos o presente, para que produza os efeitos legais. 
 
 
Local e Data 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 

OBS: para que esta procuração tenha validade, necessária a apresentação para 
conferência os documentos do Outorgado e reconhecimento da firma do 

outorgante. 



 

 

ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

  
 
Para: Município de Ibitinga 
 
Pregão nº 070/2018. 
 
 
 
 
 
__________________________, inscrito no CNPJ nº _________, por intermédio de 
seu representante legal, Sr.(Sra.)  ________________________________, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº  ___________________________ e do CPF nº 
_______________________, D E C L A R A,  para efeito do cumprimento ao inciso 
VII do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de 2.002, que cumpre plenamente aos 
requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão acima identificado. 
 
 
 
Local e Data 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
    

   

 

 

 

 

 

 
 

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da 
licitante 



 

 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
Para: Município de Ibitinga 
 
Pregão nº 070/2018. 
 
 
 
__________________________, inscrito no CNPJ nº _________, por intermédio de 
seu representante legal, Sr.(Sra.)  ________________________________, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº  ___________________________ e do CPF nº 
________________________, D E C L A R A, para os fins de direito, que é 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no procedimento licitatório supracitado, realizado pelo 
Município de Ibitinga. 
 

 
Local e Data 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da 
licitante 

 
 



 

 

ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

Para: Município de Ibitinga 
 
Pregão nº 070/2018. 
 
 
 
__________________________, inscrita no CNPJ nº _________, por intermédio de 
seu representante legal, Sr.(Sra.)  ________________________________, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº  __________________________ e do CPF nº 
________________________, D E C L A R A, sob as penas da lei,  que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua  habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
Local e Data 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante. 



 

 

ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO  

 
 
Para: Município de Ibitinga 
 
Pregão nº 070/2018. 
 
 
 
 
__________________________, inscrita no CNPJ nº _________, por intermédio de 
seu representante legal, Sr.(Sra.)  ________________________________, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº  ___________________________ e do CPF nº 
______________________, D E C L A R A, sob as penas da lei, que, nos termos do 
§ 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de novembro de 1989, que a empresa supra citada, 
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal. 
 
 
Local e Data 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da 
licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo VII 
Minuta do Contrato 

CONTRATO Nº XXX/20XX. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/20xx. 
 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a o MUNICÍPIO DE 
IBITINGA, com sede na Rua Miguel Landim nº. 333, centro, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 45.321.460/0001-50, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, XXXXX, portadora de CFP 
xxxxxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa (qualificação), adiante denominado CONTRATADA, têm entre si, 
justo e acordado o que adiante se dispõe: 
CLAUSULA I – OBJETO 
1.1. A contratante é pessoa jurídica de direto público, promoveu o Pregão n° 
070/2018, e teve como adjudicatária a CONTRATADA, já qualificada anteriormente; 
1.2. Que a CONTRATADA compromete-se a entregar para a CONTRATANTE os 
itens constantes da tabela abaixo, com a seguinte especificação: 
Item Quant Unid. Especificação 
xx xxx xxx Xxxxxxxxx 

CLAUSULA II – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue e instalado, num prazo máximo de 30 
(trinta) dias, conforme as condições estabelecidas neste edital, correndo por conta da 
Contratada as despesas de descarregamento, embalagem, seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, instalação e retirada além de outras 
decorrentes do fornecimento. 
2.2 – O objeto será considerado recebido, desde que aferidos pela fiscalização desta 
Prefeitura, constatando que a quantidade, tipo e a qualidade do produto estejam de 
acordo com o solicitado, após expedição de recibo de entrega definitivo. 
2.2.1 O recebimento do objeto se dará provisoriamente, resguardando posterior 
conferência que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, pela Contratante, 
contados do recebimento provisório. 
2.2.2 Após a conferência, e verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, será fornecido pela contratante recibo de entrega 
definitivo. 
2.3. A CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da 
entrega, reservando-se à CONTRATANTE o direito de não proceder ao recebimento, 
caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias. 
CLÁUSULA III - DO PAGAMENTO 
3.1. O pagamento do objeto será feito 30 (trinta) dias após a data da entrega, depois 
da devida aferição do produto, com a devida emissão e apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura correspondente na Tesouraria através de cheque nominal, através de 



 

 

depósito em conta corrente ou transferência, desde que comprovada a regularidade da 
empresa junto ao INSS e ao FGTS 
3.2 - O preço do presente instrumento contratual é de R$ CCCCCCCCCCCCCC. 
3.3 - A despesa correspondente à execução do presente instrumento de contrato 
onerará a conta da verba da Secretaria de XXXXXX (ficha XX, R$ XXXXXXX). 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO 
4.1 - O presente contrato vigorará a partir da data de sua formalização, até xxx de 
xxxx de 2018.  
CLÁUSULA V - DAS PENALIDADES 
5.1 - No caso de inadimplemento das obrigações previstas neste instrumento de 
CONTRATO, no Edital de Pregão 070/2018 e nas normas legais nos mesmos 
referidas, incorrerá a CONTRATADA nas penalidades previstas pela Lei Federal 
10.520/02, suas modificações posteriores e as disposições contidas no Edital. 
CLÁUSULA VI - DA RESCISÃO 
6.2 - O presente contrato poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer das 
hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as formalidades e 
consequências previstas nos artigos 79 e 80 da Lei supra. 
CLÁUSULA VII - DOS ANEXOS DO CONTRATO 
7.1 - Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de preços 
apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital correspondente e respectivos 
anexos. 
7.2 - Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital 
correspondente, prevalecerão às disposições contidas no Edital. 
CLÁUSULA VIII - DO FORO 
8.1 - Para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes desta execução deste 
instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de Ibitinga, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de 
Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só fim, juntamente com as 
testemunhas abaixo. 
 
Ibitinga/SP, XX de XXXXXX de 20xx. 
 
 
________________________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE IBITINGA 
CONTRATANTE 
 
_______________________________________________________________ 
CONTRATADA 
 
________________________________          ________________________________ 
TESTUMNHAS                                                         TESTEMUNHAS 
 



 

 

ANEXO VIII - MODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA 
COMERCIAL 

PREGÃO nº 070/2018 
DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 
CEP: Fone: Fax: 
E-mail: 
CNPJ: IE: 

 
1.1. Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO 
SEMAFÓRICO. 
 

Item quant Unid 
ESPECIFICAÇÃO Marca/

Modelo 
Vl. 
Unitário 

Valor 
total 

1 01 UN 
Controlador de tráfego 
microprocessado 04/08 fases. 
(conforme termo de referência).  

   

2 03 UN 

Grupo focal semafórico principal 
veicular, tipo i 200x300x200, com 
lâmpadas LED de 200 mm verde e 
vermelha e lâmpada LED 300 mm 
amarela com temporizador 
regressivo verde e vermelho.  
(conforme termo de referência). 

   

3 08 UN 

Grupo focal semafórico pedestre 
interativo, com lâmpadas LED 
vermelho "boneco parado" e verde 
"boneco andando com movimentos 
que simulam a caminhada". 
(conforme termo de referência). 

   

4 03 UN 
Coluna semafórica 114 mm, para 1 
braço projetado (conforme termo de 
referência). 

   

5 01 UN 
Coluna semafórica 101 mm, para 
pedestres (conforme termo de 
referência). 

   

6 03 UN 
Braço projetado 101 mm (conforme 
termo de referência). 

   

7 180 M 

Cabo PP 4 vias 1,5 mm com isolação 
750v com os tentos internos nas 
cores vermelho, amarelo, verde e 
preto. (conforme termo de 
referência). 

   



 

 

8 180 M 

Cabo PP 3 vias 1,5mm com isolação 
750v com os tentos internos nas 
cores vermelho, verde e preto. 
(conforme termo de referência). 

   

9 50 M 

Cabo PP 2 vias 2,5mm com isolação 
750v com os tentos internos nas 
cores azul e preto.  
(conforme termo de referência). 

   

10 04 UN 

Pressbow completo com armação 
secundário padrão tipo pesada e 
roldana de porcelana para 
esticamento de cabos. 

   

11 01 SV 
Serviço de instalação (conforme 
termo de referência). 

   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: 
___________________________________________________________________ 
 
Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir 
da data de apresentação da proposta;  
 
DECLARO que o valor total ofertado é líquido, não cabendo quaisquer deduções 
(encargos financeiros, taxas, tributos, despesas diretas ou indiretas, etc.).  
 
ENTREGA E INSTALAÇÃO: _______________ dias (máximo de 30 dias) a partir 
da assinatura do contrato. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do objeto será feito 30 (dez) dias após o 
recebimento definitivo, depois da devida aferição do produto, com a devida emissão e 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente na Tesouraria através de cheque 
nominal, através de depósito em conta corrente ou transferência. 
 
GARANTIA: __________________________________ (MÍNIMA DE 01 ANO) 
 
Ibitinga, ____ de ________________ de 2018. 
 
Assinatura do representante 
 
 
 


