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O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Pedro Marcelo de Moraes Mendonça, no uso de suas atribuições
legais, com base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 114/2015 na modalidade
REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) Nº 067/2015, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO - SEMDS, e o adjudica para as empresas: 

EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA - ME
V. TotalV. Unit. DescriçãoUnidade QtdeItem

CONE
Cone para sinalização viária confeccionado em PVC extra flexível que permita dobrá-lo
totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, na cor laranja fluorescente, com
proteção contra raios UVs, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura máxima
de 72 cm, peso entre 3 e 3,5kg; com rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O
topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador
luminoso, com  base do tipo quadrada, medindo 38 x 38 cm, onde deverá conter identificação
do fabricante, modelo e ano de fabricação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos
e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando
deslocamentos involuntários; acabamento sem emendas aparentes, sendo confeccionado em
peça única.  Aplicação de 02 faixas retrorrefletivas, com largura de 10 cm cada, em película
autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/13 (todos
requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da
propriedade do material, em um lado do cone, deverá possuir: a inscrição, em letras na cor preta
com aprox. 03 cm de altura no colar inferior e superior. No lado oposto deverá ter a inscrição do
órgão de forma indelével abaixo da faixa inferior e superior. O cone deve estar de acordo com a
NBR 15.071/15, conforme especificado pelo Anexo II CTB; Garantia 1 ano contra defeitos de
fabricação.

A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta:

1. Amostra do cone ofertado
2. Relatório de Ensaios original, em nome da licitante, que comprove que o cone atende a norma
ABNT NBR 15.071/15
3. Relatório de Ensaios conclusivos original, em nome do fabricante da película, que comprove
o atendimento a todos os requisitos da norma ABNT NBR 14.644/13

A data de emissão dos Relatórios de Ensaios deverá ser de no máximo 12 meses anteriores à
data de entrega da proposta.

Os relatórios deverão ser emitidos por laboratório associado à ABIPTI - Associação Brasileira
de Institutos de Pesquisa Tecnológica aptos para fazerem as análises e os Relatórios. Será
automaticamente desclassificada a empresa que não apresentar juntamente com os documentos
originais a amostra do material e os Relatórios de Ensaios.

OBS: deverão ser emitidos 20 un. Para Policia Militar (PMMG) e 20 un. Para Guarda Municipal
(GMI).
 WORD CENTER

5.396,00134,90000UN 40,000001

CONE
Cone flexível para sinalização de trânsito, injetado em PVC na cor laranja, com oito sapatas na
base para melhor sustentação. Duas faixas refletivas tipo colméia na cor branca. Altura: 75 cm.
 PLASTICOR

735,0049,00000UN 15,000002

LANTERNA
Lanterna com bateria recarregável 19 leds (ou mais), corpo em plástico ABS reforçado, lente em
policarbonato, resistente a impacto e a umidade, bateria recarregável, carregador bivolt
(127/220v), adaptador 12v (para acendedor de cigarros em automóveis). WORKER

467,7077,95000UN 6,000003

6.598,70Total para Este Fornecedor:





Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

114/2015Processo Licitatório:
REGISTRO DE PREÇOS (PModalidade:

067/2015Número da Licitação:
MateriaisAquisição de:

Página: 2

EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
V. TotalV. Unit. DescriçãoUnidade QtdeItem

SINALIZADOR PARA CONES
Sinalizador LED para encaixar nos cones de PVC. Acionamento por fotocélula, baterias
recarregáveis e painel solar, Á prova d água. SEGURIMAX

850,0085,00000PÇ 10,000004

850,00Total para Este Fornecedor:

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es)
do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 12 de junho de 2015

Pedro Marcelo de Moraes Mendonça
Secretario Municipal de Planejamento




