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PROCESSO LICITATÓRIO 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Itajubá, por meio do pregoeiro e equipe de 

apoio nomeados por portaria 434/2021, sediado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de 

Itajubá, Estado de Minas Gerais, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002,do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,Decreto Federal nº 3.555, de 08.08.00; Lei Municipal 

2.712/09; Decreto Municipal nº 3.690/2005; Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 4.826, 

de 05.09.2013; Lei Complementar 147/14; Decreto Municipal nº 5.439 de 19/01/2015 e demais legislações pertinentes, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 

CREDENCIAMENTO: Até as 11:00 horas do dia 16/03/2022. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 12:00 horas do dia 16/03/2022. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 13:00 horas do dia 16/03/2022. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL:https://bllcompras.com/Home/Login 

 

1. DO OBJETO 

 

O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E 

PROGRAMAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO E LOMBADA ELETRÔNICA PARA ATENDER À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo: 

1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante ANEXO 01 - Relatório de Especificação, facultando-

se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta da seguinte dotação: 

   

 02.17.01.15.451.0026.2229.4.4.90.51.00 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, 

que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e 

normas contidas neste Edital e seus Anexos.   

 

3.2. - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida 

para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 

 

3.3. - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

 

3.4. - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da 

administração municipal. 

 

mailto:licitaitajuba@gmail.com
https://bllcompras.com/Home/Login


 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 

• Tel (35) 99898 6949  (35) 99899 3852  • licitaitajuba@gmail.com 

2 

3.5. - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do 

Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  

 

3.6. - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 

digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 

tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

4. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

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

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

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

 

4.1 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

 

4.1.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato 

previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à 

Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 

operações no site: www.bll.org.br.  

 

4.1.2 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas 

associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em 

campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

Edital. 

 

4.1.3 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 

preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

 

4.1.4 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 

 

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

diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

4.1.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

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

inerentes ao pregão eletrônico. 

 

 

4.2 - PARTICIPAÇÃO: 

 

4.2.1 - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.  
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4.2.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

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

emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

4.2.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.2.4 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação. 

4.2.5 - Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.5.1 - Suspensas temporariamente de participação em licitação e impedidas de contratar com a administração pública 

direta e indireta, nos termos do inciso III do art. 87 da lei nº 8.666/93, bem como punidas com as sanções previstas no 

art. 7º da lei nº 10.520/02. 

4.2.5.2 - Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, nos termos do inciso IV do art. 87 da lei nº 8.666/93. 

 

4.2.5.3 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

4.2.5.4 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

4.2.5.5 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

 

4.2.5.6 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

4.2.5.7 - Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

 

4.2.5.8 -  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 

empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo 

e-mail contato@bll.org.br. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário; 

b) Marca / modelo; 

c) Fabricante. 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é 

manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas 

federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 

IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

7.2 - Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

 

7.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

7.3.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 

todos os participantes. 

7.3.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 

na fase de aceitação. 

7.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 

lances. 
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7.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.6 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.7 O lance deverá ser ofertado pelo valor GLOBAL 

 

7.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

7.9 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.10 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$00,01. (um centavo). 

7.11 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  

7.12 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.13 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.14 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.15 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.16 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado 

pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 

preço. 

7.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. Caso o 

licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 

5% (cinco por cento) acimada melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

 

7.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 
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7.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

7.23 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério 

de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme 

regulamento. 

7.24 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 

poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 

disputa aberto e fechado. 

7.25 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da 

Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras;  

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas 

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29  O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada 

ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.30 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 

8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das 

contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, 

inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
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8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 02 

(duas)horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 

formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 

prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.9 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, 

não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em 

primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) 

dias úteis contados da solicitação. 

 

8.10  Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 

8.11 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou 

havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.12 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a 

aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) 

e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

 

8.13 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados 

e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

 

8.14 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento 

 

8.15 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de 

testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio. 

 

8.16 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.17 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

 

8.18 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o 

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 

das previstas neste Edital. 

8.19 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o 

licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

8.20 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.21 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

8.22 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 

disposto neste Edital.  

9 DA HABILITAÇÃO  

 

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

 

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

b) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força 

do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário. 

9.1.b.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.b.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.b.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

c) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

d) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

e) Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no 

prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

f) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

 

g) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 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. 

 

h) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes 

ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

i) Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
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9.2 Habilitação jurídica:  

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

 

b) Cópia autenticada da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 

empresa individual/EIRELI 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

 

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. 

 

e) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

9.3 Regularidade fiscal trabalhista: 

a) - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

b) - 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. 

c) - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre; 

d) - certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos municipais; 

e) - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

f) - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de 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; 

g) - caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.4 - documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 

9.4.1 Apresentação de atestado de Capacidade Técnica, citando os itens de maior relevância: Controlador 

Eletrônico de tráfego, Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital Microprocessado 

(Temporizador), Grupo Focal Principal tipo I à LED 200 x 200 x 200 mm, Grupo Focal para Pedestre. Não serão 

aceitos atestados com objetos genéricos, sendo obrigatório a apresentação de atestados com os materiais e serviços 

discriminados. Serão aceitas descrições de atestado SIMILAR ao solicitado. 
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9.4.2 Apresentar durante a fase de habilitação prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitação, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de certidões ou 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidões de Acervos Técnicos 

(CAT) expedidas pelo CREA ou certidão emitida por entidade competente com atribuições para tal, demonstrando sua 

aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto da 

licitação. A prova poderá ser feita através de Ficha de Registro de Empregado, devidamente registrado no órgão 

competente, Carteira de Trabalho onde constem os dados de sua contratação ou Contrato de Prestação de Serviços 

firmado entre a empresa e o referido Responsável Técnico. 

 

9.4.3 Apresentar durante a fase de habilitação declaração de disponibilidade de equipe técnica até o término do contrato, 

caso a licitante venha sagrar-se vencedora. A declaração poderá ser feita em modelo próprio, desde que contenha a 

identificação deste processo licitatório e a assinatura de seu representante legal e data. Quando necessário a Prefeitura 

pedirá informações complementares ao fornecedor, atendendo ao engenheiro designado. 

 

9.4. A visita técnica será FACULTATIVA; caso a empresa licitante não demonstre interesse em realizar a visita técnica, 

a mesma deverá apresentar uma declaração, junto com os documentação de Habilitação, dando ciência de que não 

possui interesse em realizar a visita técnica. (Modelo anexo VI do Edital).  

Caso houver interesse e necessidade em fazer a visita, poderá agendar um horário no Departamento de Licitações (35) 9 

9898-6949 até dia 11/03/2022, sendo a visita técnica a realizar-se nos dias 14 e 15 de março de 2022.  

9.5 A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em: 

9.4.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e apresentado na forma da 

lei, assinados por profissional competente e pelos diretores da empresa, vedada a substituição por balancete ou balanços 

provisórios, comprovando a boa situação econômico-financeira da licitante, consubstanciada nos seguintes índices: 

Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,00, índice de Solvência Geral igual ou superior a 1,00 e 

Endividamento Geral (EG) menor que 1,00. Os índices serão obtidos pelas fórmulas: 

 

a) Liquidez Corrente =   Ativo Circulante   ≥ 1,00 

                                      Passivo Circulante 

 

b) Solvência Geral =              Ativo    Total                 ≥ 1,00 

                                           Passivo Circ + Ex. a Longo Prazo 

 

c) Índice de End. Geral:  Passivo  Circulante + Exigível a Longo Prazo  < 1,00 

                                                                    Ativo Total 

 

d) Apresentar estes Índices e fórmulas já calculadas, em papel timbrado da empresa e/ou escritório de 

contabilidade, assinado por profissional competente e pelos diretores da empresa, devidamente 

qualificados, com número de documentos e registro profissional da entidade competente, com carimbo 

do CNPJ/MF da empresa. 
 

9.5.2 As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado assim como as demonstrações contábeis e 

as demais empresas deverão apresentá-lo, através da cópia extraída do livro diário devidamente arquivado no órgão 

competente, assinado por contador com registro no CRC e pelo sócio gerente, incluindo o termo de abertura e 

encerramento. 

9.6 Declaração para fins de participação no Pregão, conforme anexo III do edital. 
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9.7 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

 

9.8 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.9 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma 

será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.13 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

9.15 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

 

9.16 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.17 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma 

será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

 

9.18 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

9.19 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.20 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
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9.21 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.22 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada por meio de certificado digital ou manualmente e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.1.3 os originais dos documentos exigidos neste edital; a proposta comercial adequada à negociação 

realizada; a declaração de enquadramento como MPE, se for o caso; tudo devidamente preenchido e 

assinado por quem de direito, deverão ser entregues no endereço Avenida Doutor Jerson dias, nº. 500, 

bairro Estiva, município de Itajubá, estado de Minas Gerais, cep 37.500-279, no prazo de até 2 (dois) 

dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, ou digitalmente pela junta comercial. 

10.1.4 Ficam dispensadas de enviar os originais, conforme citado no item 10.1.c, as empresas que 

anexarem os documentos solicitados no portal BLL, devidamente autenticados digitalmente, pela junta 

comercial e assinados com certificado digital. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do 

contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em 

algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 

preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis 

na internet, após a homologação. 

11 DOS RECURSOS 

 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 

• Tel (35) 99898 6949  (35) 99899 3852  • licitaitajuba@gmail.com 

13 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  
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14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela 

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro 

de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada por meio de certificado digital e devolvida no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento no e-mail licitaitajuba@gmail.com, para o caso de assinatura digital ou 

no endereço Av. Doutor Jerson Dias, número 500, bairro Estiva, Itajubá, Minas Gerais, CEP 37.500-279, para o caso de 

assinatura manual e envio postal. 

15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma 

única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 

devidamente aceito. 

15.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens 

constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as 

respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.5Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, em caráter de cadastro de reserva, 

excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

16.1 O fornecimento do (s) objeto (s) desta licitação será conforme a solicitação da Secretaria Solicitante, devendo ser 

entregue em até 30 (trinta) dias corridos, após recebimento da ordem de compra e deverão ser entregues no 

Departamento de Trânsito(DETRANIT) – Itajubá/MG. 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

17.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 

17.1.1 providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes 

aos serviços de que tratará o CONTRATO; 

17.1.2 executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o 

representante legal da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu 

cumprimento; 

17.1.3 comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 

informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela 

CONTRATANTE; 

17.1.4 acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

17.2 A CONTRATADA deve se responsabilizar: 
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1 - Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. 

A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE 

responsabilidade por seu pagamento; 

 

2 - Por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que 

redundem em aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

 

3 - Pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, quando da execução dos serviços; 

 

18 DO PAGAMENTO 

  

18.1 O pagamento será efetuado até 30 dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas e demais documentos que 

comprovem a regularidade fiscal da contratada. 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

19.1 Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento –0,5% – sobre o valor 

inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 

limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  

 

19.2 Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 

avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

19.2.1 advertência;  

19.2.2 multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato, 

19.2.3 suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Itajubá por prazo não superior a dois – 02 – anos e, 

19.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

19.3 Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até cinco – 05 – 

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

19.4 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio 

da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 

por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 –dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena.  

 

19.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 

bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data da notificação, ou 

quando for o caso, cobrado judicialmente.  

20 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

20.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do 

licitante mais bem classificado. 

20.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao 

licitante melhor classificado. 
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20.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes 

serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

20.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será 

utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas 

nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital. 

21.2 As impugnações deverão ser realizadas no site da BLL, com cópia no e-mail da licitação 

(licitaitajuba@gmail.com). 

 

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 

(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

21.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos 

autos do processo de licitação. 

21.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – 

DF. 

22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  
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22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, 

em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892/13  ena Lei  nº 

8.666/93, com posteriores alterações. 

22.12 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no site da Prefeiturahttp://www.itajuba.mg.gov.br/licitacao/ e no 

endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

22.13 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.13.1 ANEXO I - Relatório de especificação; 

22.13.2 ANEXO II – Modelo de proposta comercial; 

22.13.3 ANEXO III – Declaração para fins de participação no Pregão; 

22.13.4 ANEXO IV –Minuta Ata de Registro de Preços 

22.13.5 ANEXO V – Minuta de Contrato 

22.13.6 ANEXO VI – Declaração Vistoria 

22.13.7 ANEXO VII – Termo de Referência 

 

 

 

Itajubá, 04 de fevereiro de 2022 

 

 

CLEIDI APARECIDA DE OLIVEIRA ADÃO SILVA 

PREGOEIRA PORT. 434/2021 
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ANEXO I 

 

RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 018/2022 

MODALIDADE: PREGÃO 010/2022 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

A ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

018/2022, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 

DE CONJUNTO SEMAFÓRICO E LOMBADA ELETRÔNICA PARA ATENDERÀ SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS, É A SEGUINTE: 

 

 
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

01 01 CJ CONJUNTO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE MATERIAL 

SEMAFÓRICO A SER INSTALADOPONTO 1 - BR 459 X AV. SÃO VICENTE DE 

PAULA. 

02 01 CJ CONJUNTO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE MATERIAL 

SEMAFÓRICO A SER INSTALADOPONTO 2 - RUA PRIMO CAPELO X 

ALAMEDA ESPERANÇA 

03 01 CJ CONJUNTO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE MATERIAL 

SEMAFÓRICO A SER INSTALADOPONTO 3 - AV. FRANCISCO MASSELI X 

RUA DR. AMÉRICO DE OLIVEIRA. 

04 01 CJ CONJUNTO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE MATERIAL 

SEMAFÓRICO A SER INSTALADOPONTO 4 - AV. FRANCISCO MASSELI X 

AV. CEL. CARNEIRO JUNIOR. 

05 01 CJ CONJUNTO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE MATERIAL 

SEMAFÓRICO A SER INSTALADOPONTO 5 - AV. FRANCISCO MASSELI X 

RUA AURILIO LOPES. 

06 01 CJ CONJUNTO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE MATERIAL 

SEMAFÓRICO A SER INSTALADOPONTO 6 - AV. FRANCISCO MASSELI X 

RUA MAJOR BELO LISBOA. 

07 20 UN LOMBADA ELETRÔNICA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM COM SISTEMA INDICADOR 

DE VELOCIDADE COMDISPLAY ELETRÔNICO DE LED - MODO 

EDUCATIVO. 

 

 

OBS: AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS SE ENCONTRAM NO ANEXO VII DO EDITAL. OS ITENS DEVERÃO 

POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 

AS  EMPRESAS VENCEDORAS DEVERÃO APRESENTAR AMOSTRAS/ CATÁLOGOS DOS ITENS POR ELAS 

VENCIDOS EM ATÉ 02(DOIS) DIAS ÚTEIS (APÓS A SOLICITAÇÃO), DEVIDAMENTE ETIQUETADAS, 

CONTENDO A RAZAO SOCIAL DA EMPRESA E O NÚMERO DO ITEM.  

 

 

 

CLEIDI APARECIDA DE OLIVEIRA ADÃO SILVA 

PREGOEIRA PORT. 434/2021 
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ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 

NOME DA PROPONENTE:       

CNPJ:       

ENDEREÇO:       

TELEFONE/FAX:       E-MAIL:       

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE 

CONJUNTO SEMAFÓRICO E LOMBADA ELETRÔNICA PARA ATENDER À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS,DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 

CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 E SEUS ANEXOS. 

 

 OBJETO QTDE  UN 
PREÇO 

UNITÁRIO R$  

PREÇO  

TOTAL R$  

1 
TRANSCREVER CONFORME RELATORIO 

DE ESPECIFICAÇÃO (ANEXO 01) 
   

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:____________ (POR EXTENSO) 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:      (     ) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA 

APRESENTAÇÃO. (OBS.: NÃO INFERIOR A 60 DIAS, CONFORME EDITAL) 

 

A EMPRESA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO IDENTIFICADO, PARA 

TODOS OS EFEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS, SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA: 

 

1. QUE SE RESPONSABILIZA PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS EM SEU NOME, ASSUMINDO COMO 

FIRMES E VERDADEIRAS SUAS PROPOSTAS E LANCES, INCLUSIVE OS ATOS PRATICADOS 

DIRETAMENTE OU POR SEU REPRESENTANTE, NÃO CABENDO À CAIXA RESPONSABILIDADE POR 

EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DA SENHA, AINDA QUE POR TERCEIROS. 

 

2. QUE SEU(S) SÓCIO(S), DIRIGENTE(S) OU ADMINISTRADOR(ES) NÃO É(SÃO) EMPREGADO(S) OU 

DIRIGENTE(S) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E NÃO POSSUI(EM) VÍNCULO FAMILIAR 

(CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL, POR CONSANGÜINIDADE 

OU AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1.591 A 1.595 DA LEI Nº 

10.406/2002 – CÓDIGO CIVIL) COM: 

 

- EMPREGADO(S) DETENTOR(ES) DE CARGO COMISSIONADO QUE ATUE(M) EM ÁREA DA PREFEITURA 

COM GERENCIAMENTO SOBRE O CONTRATO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO; 

- EMPREGADO(S) DETENTOR(ES) DE CARGO COMISSIONADO QUE ATUE(M) NA ÁREA DEMANDANTE 

DA LICITAÇÃO; 

- EMPREGADO(S) DETENTOR(ES) DE CARGO COMISSIONADO QUE ATUE(M) NA ÁREA QUE REALIZA A 

LICITAÇÃO; 

- AUTORIDADE DA PREFEITURA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR ÀS ÁREAS SUPRA-MENCIONADAS. 

 

LOCAL E DATA 

 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME/RG/CPF 

  

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 

• Tel (35) 99898 6949  (35) 99899 3852  • licitaitajuba@gmail.com 

20 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 

PROCESSO Nº 018/2022 

DECLARAÇÃO 

 

......................................................., PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O 

Nº. ........................., COM SEDE LOCALIZADA NA ................................., Nº. ......., BAIRRO ............., MUNICÍPIO 

DE ......................, ESTADO DE .........................., CEP ................., NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU 

REPRESENTANTE LEGAL O SR. ......................................................................., ................... 

(NACIONALIDADE),...................., (ESTADO CIVIL), ....................... (PROFISSÃO), PORTADOR DO REGISTRO 

GERAL DE Nº. .......................... EMITIDO PELA SSP/....E INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº. ......................., 

RESIDENTE E DOMICILIADO NA ..............................................................., Nº. ......., BAIRRO ................, 

MUNICÍPIO DE ...................., ESTADO DE .................., CEP ................, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, E 

PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL ACIMA QUE NOSSA EMPRESA ATÉ A 

PRESENTE DATA: 

 

1) NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIRETA E 

INDIRETA; 

 

2) NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PELO PODER PÚBLICO, DE NENHUMA ESFERA; 

 

3) NÃO EXISTE FATO IMPEDITIVO À NOSSA HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS 

POSTERIORES; 

 

4) NÃO POSSUI ENTRE NOSSOS PROPRIETÁRIOS, NENHUM TITULAR DE MANDATO ELETIVO; 

 

5) NÃO POSSUI FUNCIONÁRIOS, DIRIGENTES OU ACIONISTAS DETENTORES DO CONTROLE DE 

ESTABELECIMENTO PARTICIPANTE DESTA LICITAÇÃO, COM QUALQUER VÍNCULO DIRETO OU 

INDIRETO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, NOS TERMOS DO ART. 9º, DA LEI FEDERAL Nº 

8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB PENA DE EXCLUSÃO DO CERTAME; 

 

6) NÃO POSSUI NO SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MENORES DE 18 ANOS EM TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSOS OU INSALUBRES E MENORES DE 16 ANOS EM QUALQUER OUTRO TIPO DE 

TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 ANOS; 

 

7) RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME E DAS CONDIÇÕES PARA O 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS; 

 

8) ACEITA E CONCORDA COM TODAS AS CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL E DAS 

ESPECIFICAÇÕES QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO MESMO E FARÃO PARTE DO CONTRATO, 

RESSALVADO O DIREITO RECURSAL, BEM COMO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DESTA 

LICITAÇÃO. 

 

LOCAL E DATA _______________, ____ DE _____________________ DE _______ 

 

_____________________________________________________________ 

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL DO RESPONSÁVEL LEGAL  

. 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº018/2022 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ----/2022 

Aos ___ dias do mês de __________ de 2022, autorizado pelo ato das folhas (), Pregão Eletrônico nº 010/2022, 

Processo de Registro de Preços nº 018/2022 da presente Ata de Registro de Preços, Ata Eletrônica nº ___/2022, de 

acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002 que, 

conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração 

Municipal e a Licitante Vencedora: 

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: ______________________________, CNPJ nº 

______________________, representado pelo Sr(a). __________________________, à saber: 

1.1.  

 

ITEM QUANT/ UNID. DISCRIMINAÇÃO MARCA PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

       

       

 

VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R$___________ (_________________________). 

2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de fornecimento por 

onde correrá a despesa. 

 

2.1 O fornecimento do (s) objeto (s) desta licitação será conforme a solicitação da Secretaria Solicitante, devendo  ser 

entregue em até 30 (trinta) dias corridos, após recebimento da ordem de compra e deverão ser entregues no 

Departamento de Trânsito (DETRANIT) – Itajubá/MG. 

  

 2.2 O prazo de validade da presente Ata será de 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de publicação da mesma. 

 

3. Os valores devidos pelo Município de Itajubá serão pagos, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da 

respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da regularidade social. 

 

4. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado 

e assim controlados pela Administração. 

 

5. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária: 

02.17.01.15.451.0026.2229.4.4.90.51.00 

 
6. Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a 

utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de 

condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

 

7. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: 

 

7.1. O não cumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

7.2. advertência por escrito; 

7.3. multa 
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7.4. suspensão temporária de até 05 (cinco) anos em participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração 

7.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

7.6. O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de 

atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do 

respectivo valor total 

7.6.1. Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o 

descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas neste subitem, como também a 

inexecução total do contrato. 

7.7. O descumprimento do prazo para a retirada da Ata de Registro de Preços ou a recusa em aceitá-la implicará na 

cobrança de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata de Registro de Preços e no impedimento 

de contratar com o Município de Itajubá pelo período de até 05 (cinco) anos, a critério da Administração do 

Município de Itajubá. 

 

8. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 78. da 

Lei Federal nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da 

Imprevisão. 

 

9. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 010/2022. 

 

10. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 010/2022, a Nota de Empenho com os 

termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

 

11. O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr(a). ..............................................., 

representante da Secretaria Municipal de ............................................ 

  

12. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Itajubá - MG, 

esgotadas as vias administrativas. 

 

13. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 

participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892/13 e na Lei nº 

8.666/93, com posteriores alterações. 

 

Itajubá, ____ de ______________ de 2022. 

 

 

 

____________________________ 

Detentora da Ata 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/2022 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA --------- QUE 

CELEBRA ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITAJUBÁ E A 

EMPRESA ___________________. 

Pelo presente Contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, 

pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.025.940/0001-09, com sede localizada na Avenida 

Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Planejamento, Sra. Edna Maria Lopes Dias, brasileira, casada, portadora do Registro Geral MG-

13.640.692, inscrita no CPF/MF sob o n°. 069.247.726-84, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa 

___________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _____________, com sede na 

__________, n°___, Bairro ______, Município de __________, Estado de ________, CEP ______, neste ato representada 

por seu representante legal o Sr. ___________________, _________, portador do Registro Geral n° ______ , inscrito no 

CPF/MF sob o nº ________, residente e domiciliado na _____________, nº ____, Bairro ____, Município __________, 

Estado de _______, CEP __________ doravante simplesmente denominada de CONTRATADA, têm, entre si, como justo 

e contratado, regendo-se pela legislação pátria aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir 

declinadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PROCEDIMENTO 

O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Licitatório nº 018/2022, na modalidade 

Pregão Eletrônico nº. 010/2022, com fundamento na Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com a execução do presente contrato de fornecimento de produtos correrá a conta daseguinte dotação 

orçamentária:                           

02.17.01.15.451.0026.2229.4.4.90.51.00 

 Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso, 

decorrentes de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

pactuado, correrão à conta de dotações que serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subsequentes, nas mesmas 

funções programáticas. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E 

PROGRAMAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO E LOMBADA ELETRÔNICA PARA ATENDER À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS, conforme quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR 

01 (conformedescrição do 

Anexo01 do Edital) 

   

PARAGRAFO ÚNICO: O fornecimento do (s) objeto (s) desta licitação será conforme ocronograma da Secretaria 

Solicitante (DETRANIT), devendo ser entregue em até 30 (trinta) dias, após recebimento da ordem de compra. 

CLAUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 

 

O contrato terá vigência de doze – 12 – mesesà partir de sua publicação. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a: 

I –CONTRATANTE: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação do serviço e qualidade dos produtos 

fornecidos; 

b) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado; 

c) realizar os devidos pagamentos; 

d) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente contrato.  

II – CONTRATADA: 

a) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 

assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas neste instrumento; 

b) manter a qualidade dos produtos fornecidos; 

c) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência ao representante legal do 

CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 

d) apresentar Fatura/Nota Fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverá discriminar todos os produtos fornecidos, e outras 

informações que se fizerem necessárias; 

e) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade do fornecimento dos produtos e 

prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo CONTRATANTE; 

f) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

quando da execução deste contrato; 

g) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere ao CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento. 

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR 

O valor total do presente Contrato será de R$ ______(____________________). 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO 

O pagamento será até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas e comprovação da regularidade fiscal da 

empresa. 

§ 1º. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia com 

suas obrigações para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com o 

INSS e com o FGTS. 

§ 2º. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 

localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 

37.500-000, nos dias úteis no horário das doze às dezoito horas. 

§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos vencimentos, 

implicará na incidência de sanções previstas na legislação pátria. 

§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual. 

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 

A prestação do serviço será objeto de acompanhamento e Sr(a). ..............................................., representante da Secretaria 

Municipal de-----------, ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços, bem como dirimir as dúvidas 

que surgirem no seu curso.  

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 

• Tel (35) 99898 6949  (35) 99899 3852  • licitaitajuba@gmail.com 

25 

Parágrafo único. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 

implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.  

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – sobre o valor 

inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o 

limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  

§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 

avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

I – advertência;  

II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato; 

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a dois – 02 – anos e, 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

§ 2º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da 

Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 

escrito e no prazo máximo de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a pretensão do CONTRATANTE no 

sentido da aplicação da pena.  

§ 3º. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 

bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da data da notificação, 

ou quando for o caso, cobrada judicialmente.  

§ 4º. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE 

ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 

devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da notificação, ou 

quando for o caso, cobrado judicialmente.  

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS ALTERAÇÕES 

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do 

OBJETO. 

Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira 

prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo valor, 

dispensa a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESILIÇÃO 

O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicações expressas, 

com antecedência mínima de trinta – 30 – dias. 

Parágrafo Único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESOLUÇÃO 

O Contrato poderá ser resolvido: 

I –por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivo processo; 

II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, nos 

termos da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

III – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos: 

a) falência ou liquidação da CONTRATADA; 

b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra empresa, 

sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE; 

c) extinção da CONTRATADA. 
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Parágrafo único. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa à CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei nº. 8666/1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO 

Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste 

Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas às 

disposições legais pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA EXTENSÃO 

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos termos em 

que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato. 

E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das obrigações contraídas 

e das consequências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor. 

 

Itajubá-MG----de------2022. 

 

 

EDNA MARIA LOPES DIAS 

Secretária Municipal de Planejamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 

 

__________________ 

Representante

VISTO DO PROJU: 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO VISTORIA 

 

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 010/2022 

 

Data: ___/___/______  

 

Empresa Licitante: ________________________________ 

 

 

CNPJ: ____________________________  

 

 

A empresa acima identificada, por meio de seu representante legal, DECLARA para devidos fins, que conhece 

os locais do município de Itajubá, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, 

INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO E LOMBADA ELETRÔNICA 

PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDSde acordo com os 

serviços previstos neste certame, conforme disposto no Edital de Licitação. 

 

A empresa licitante declara e da total ciência de que não possui interesse em realizar a visita 

técnica e que, caso vencedora, se absterá de questionar, administrativamente ou judicialmente, sobre eventuais 

problemas técnicos durante a realização da obra ou serviço, em decorrência da não realização da visita técnica. 

 

 

 

 

Data: 

 

___________________________________  

(Assinatura do Representante legal)  

 

 

 Este atestado deve ser emitido em papel timbrado da Empresa Licitante, no Envelope 2 – Habilitação com 

firma reconhecida em cartório. 
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ANEXO VII 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

A presente licitação tem como objeto oREGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO 

E PROGRAMAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO E LOMBADA ELETRÔNICA PARA ATENDER À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS 

Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, 

conforme termo de referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO: 

 

O aumento no fluxo de automóveis no município de Itajubá - MG vem demandando uma nova gestão 

de tráfego com o intuito de organizar e garantir fluidez deste organismo. Nesta esteira, a administração 

chegou à conclusão de que a melhor forma de obter estes resultados seria através da intervenção de 

equipamentos semafóricos, um sistema inteligente que resulte na programação de melhores planos 

semafóricos, ou seja, um conjunto de tempos de verde, defasagens e tempo de ciclos da operação 

semafórica que façam o trânsito circular mais facilmente. 

Atualmente o município conta com 06 cruzamentos semafóricos já implantados, porém todos 

apresentando defeitos oriundos do tempo de vida dos equipamentos. A partir deste ponto, a 

administração percebe que a melhor alternativa seja a substituição completa dos equipamentos para 

tecnologia à LED por motivos de segurança para os usuários das vias. 

Estima-se que as novas aquisições trarão benefícios à toda população, como a segurança, 

preservação a vida, melhoria da mobilidade urbana através da otimização de tempos, acessibilidade e 

inclusão social. 

 
3. LOCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 
A execução do objeto do presente Termo de Referência será realizada em 6 (seis) pontos 

específicos do município, sendo que os serviços na infraestrutura deverão ser prestados mediante ordem 
de serviço. 

 
3.1. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS: 

 
3.1.1 – BR 459 X Av. São Vicente de Paulo. 
3.1.2 – Rua. Primo Capello X Av. R. Tiago Carneiro Santiago X Alameda Esperança 
3.1.3 - Av Francisco Masseli X R. Dr. Américo de Oliveira. 
3.1.4 – Av. Francisco Masseli X Rua. Cel. Carneiro Junior (esquina Grupo Farma) 
3.1.5 – Av. Francisco Masseli X Rua. Aurílio Lopes Ramos 
3.1.6 –Av. Francisco Masseli X Rua. Major Belo Lisboa 
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4.  DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

A empresa contratada deverá entregar em sua totalidade os materiais e serviços em até 30 (trinta) 
dias a contar do recebimento da ordem de empenho. 
 
 

5. PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
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QUANT UNID DESCRIÇÃO  

18 Und. 

Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital 
Microprocessado (Temporizador).  
 
Semáforo comcontagem regressiva na cor verde e vermelha, composto de 
aproximadamente 420 led's verde e 420 led’s vermelho de alta intensidade, nas 
cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure 
Green), de 7.000 mcd (milicandelas) e AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor 
vermelha de 7.000 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor e vida útil 
média de 100.000 horas. Contador constituído de duas placas inteiriças com dois 
dígitos e placa interface incorporada sendo esta localizada junto a placa de 
DEZENA, a comunicação entre as placas deverão ser por cabos flexíveis 1 mm 
com conector macho e fêmea do tipo Plug-in, necessitando de fase de 
alimentação independente para total segurança do sistema, cada dígito de 
dezena e unidade deverão ter aproximadamente 220 mm de largura e 400 mm 
de altura, ou em modelo similar com variação aproximada de +/- 10%, sendo que 
cada segmento possui largura aproximada de 40 mm, os led's deverão ser 
polarizados independentes para no caso de queima de algum led não 
comprometa o sistema de funcionamento de nenhum outro, alimentação de 
127/240v, montado em gabinete compacto de alta resistência em fibra de vidro, 
medindo aproximadamente 1.200 x 900 x 230 mm ou em modelo similar com 
variação aproximada de +/- 10%, pintado na cor preto fosco, com tarjas refletivas 
em sua extremidade, tampa para o contador medindo aproximadamente 580 mm 
X 570 mm, ou em modelo similar com variação aproximada de + - 10%, com 
encaixe para lentes de 4 mm transparente com proteção UV e fechamento com 
fechaduras do tipo lingueta e abre/fecha em Fenda localizada na parte frontal do 
gabinete para facilitar a manutenção e instalação, incorporado também no próprio 
gabinete um Grupo Focal tipo I 200 x 200 x 200 mm na forma vertical ou 
horizontal também a LED de alta intensidade, com lentes de 4 mm transparente 
com proteção UV, contendo aproximadamente 110 led's de alta intensidade em 
cada módulo, sendo estes estando no layout da placa em forma de espiral, 
chicote elétrico de ligação com conector, borrachas de vedação evitando a 
entrada de umidade e intempéries, o grupo focal deverá ter seu fechamento com 
fechaduras do tipo lingueta e abre/fecha em fenda, localizado na parte frontal do 
gabinete para facilitar a manutenção e instalação, contendo também suporte de 
fixação e chave de segurança independente para o grupo focal e contador. 
(temporizador). 
 
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889: 
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal 
de 127 Vca, segue:  
Vermelho:  15 W    
Amarelo:   15 W   
Verde:       15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 2,5. 
Vermelho:  162 cd 
Amarelo:  402 cd 
Verde:    211 cd 
• Comprimento de onda de luz dos LED's: 
Vermelho: 620-680 nm 
Amarelo: 585-605 nm 
Verde:  490-520 nm 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a 
umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e 
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comprimento da onda, fator de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos 
dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou 
ABIPTI. 
 
Contador Digital Regressivo conforme especificação: 
• A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 127 
Vca, segue:  
Vermelho:         15 W    
Verde:              15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 0. 
Vermelho:         400 cd 
Verde:              400 cd 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a 
umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
• Ensaio de Vibração com operação normal após teste durante 10 minutos sobre 
Frequência de 3 e 10 Hz no período de 10 minutos. 
 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, fator de potencia e 
vibração mediante laudos de ensaios fotométricos dos contadores regressivos 
feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 
 

18 Und. 

Grupo Focal Repetidor à LED tipo I 200 x 200 x 200 mm 
Confeccionado em fibra de vidro com acabamento em preto fosco, com módulos 
(bolachas) à LED composto por aproximadamente 110 led’s de alta intensidade, 
nas cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure 
Green), de 7.000 mcd (milicandelas), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor 
vermelha e amarela, com encapsulamento incolor, com uma vida útil de 
aproximadamente 100.000 horas sendo que todos os led acendem 
independentes um do outro por meio de resistências de ¼ Watts, e totalmente 
independentes uma da outra.  Com dimensões de 200 mm nas cores vermelha, 
amarela e verde, o cluster dos led’s deverão ser fabricados em polietileno 
injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 
60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo 
parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de 
borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio, chicote elétrico 
de ligação com conector. 
 
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889: 
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 127 
Vca, segue:  
Vermelho:  15 W    
Amarelo:   15 W   
Verde:       15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5. 
Vermelho: 162 cd 
Amarelo: 402 cd 
Verde:  211 cd 
• Comprimento de onda de luz dos LED's: 
Vermelho: 620-680 nm 
Amarelo: 585-605 nm 
Verde:  490-520 nm 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a 
umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e 
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comprimento da onda, fator de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos 
dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou 
ABIPTI. 
 

37 Unid 

Grupo Focal para Pedestre com Contagem Regressiva de Tempo.  
Constituído em caixa quadrada de alumínio injetado, policarbonato ou fibra de 
vdro, medindo aproximadamente 250 x 250 mm, composto de led’s de alto brilho 
utilizando aproximadamente 70 led’s para o boneco Verde, 70 led’s para o 
boneco Vermelho, e 110 led’s para a contagem regressiva na cor verde, com 
led’s de alta tecnologia nas cores especificas InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio) na 
cor verde puro (Pure Green) de 7.000 mcd, AlInGaP (Alumino, Índio, Fósforo) na 
cor vermelha de 7.000 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor e vida 
útil media de 100.000 horas, o cluster dos led’s deverão ser fabricados em 
polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 
127/240v 60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, 
contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com 
guarnição de borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio, 
chicote elétrico de ligação com conector.  
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889: 
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 
127v,  segue:  
Vermelho:  15 W    
Verde:       15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5. 
Vermelho: 102 cd 
Verde:  110 cd 
• Comprimento de onda de luz dos LEDs: 
Vermelho:  620-680 nm 
Verde:  490-520 nm 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a 
umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e 
comprimento da onda, fator de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos 
dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou 
ABIPTI. 
 

6 Und. 

Controlador Eletrônico de Tráfego para 4/24 fases – Centralizado  

 
Introdução 
 
O equipamento controlador semafórico de tráfego deverá ser de tecnologia 

digital em estado sólido, dotado de microprocessador, com estrutura dinâmica, 
apta as necessidades do local ou planejamento viário. Deverá apresentar  
concepção modular e com circuitos integrados montados em placa de circuito 
impresso confeccionada em fibra e conectores tipo plug-in.  

O Equipamento deverá utilizar o conceito de programação sendo no 
conceito de “intervalo”.  

 
Equipamento 
   
Essa descrição utilizará basicamente o conceito de "intervalo" para cada 
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passo da sequência semafórica, que substitui o conceito de estágios, onde 
necessário será informado sobre a alteração para a utilização do conceito de 
estágios. Os intervalos chamados de principais correspondem aos tempos de 
verde dos estágios, e os intervalos chamados de secundários correspondem aos 
entreverdes. 

 
Partes mecânicas  
 
Os módulos do controlador deverão ser fixados por elementos que os 

impeçam de cair ou desencaixarem por vibrações através dos seus guias e por 
parafusos do tipo prisioneiro recartilhado, deverá ser devidamente identificado 
frontalmente e possuir sistema de segurança mecânica (não podendo ser apenas 
visual) junto ao controlador para que um módulo só encaixe no slot que o 
pertence. Os módulos deverão possuir também identificação individual contendo 
o código, o número de série e data de fabricação (mês/ano). Em hipótese alguma 
deverão existir dois módulos com o mesmo número de série. O suporte do 
módulo deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010 na espessura de 
0,8mm e possuir pintura eletrostática na cor cinza com acabamento para 
proteção anticorrosivos. 

Deverá possuir também rack de acordo com a quantidade de fases 
necessária para abrigar todos os Slots necessários.  

O gabinete deverá ser de chapa de aço SAE 1010 ou chapa de alumínio 
naval com espessura de 1,5 mm e possuir pintura eletrostática na cor cinza para 
acabamento com proteção anticorrosivos, medindo aproximadamente 550 x 490 
x 290 mm, possuir um sistema de “roof” em cima da tampa para auxiliar na 
vedação em cima da tampa do gabinete e serem fornecidos com suportes 
ajustáveis para fixação em coluna cilíndrica de 114 mm e com Flange na parte 
inferior da caixa para proteção dos cabos. 

O acesso à fixação do gabinete deve ser feito exclusivamente pela parte 
interna do gabinete para evitar vandalismo. Não serão aceitos gabinetes cuja 
fixação tenha acesso externo.  

A porta do gabinete deve ser removível quando totalmente aberta e deverá 
conter duas fechaduras com chaves ou fenda tipo “Lingueta” para todos os 
controladores, de tal forma que dificulte a violação por tentativa de arrombamento 
e não deverão possuir pegas ou abas para fora do gabinete a fim de dificultar 
atos de vandalismos. Em caso de fechaduras com chaves, as mesmas só 
deverão sair da fechadura quando estiverem trancadas. Na parte interna do 
gabinete do controlador deverá existir um compartimento para acondicionar 
documentos (folhas de programação) referentes ao controlador. 

Os controladores deverão estar aptos a funcionar em campo com 
temperatura ambiente externa na faixa de -5 (cinco) a + 55 (cinquenta e cinco) 
graus centígrados com insolação direta, umidade relativa do ar de até 90% 
(noventa por cento), em atmosfera com presença de elementos oxidantes, 
corrosivos, oleosos e poeira particulada.  

 
Características Técnicas 
 
Possuirão nos controladores os seguintes módulos:  

• CPU; 

• Potência; 

• Fonte de Alimentação; 

• Comunicação GPRS – Modem de Comunicação (item opcional); 

• Comunicação Cabos elétricos ou Fibra óptica – (item opcional) 

• Placa de Laço Indutivo (item Opcional); 

• Placas de Entradas/Saídas de sensores, botoeiras, etc.. Com no 
mínimo 8 entradas ou saídas. (item Opcional) – (laço indutivo ou detector 
virtual, botoeira, manual, pulso manual, prioritário); 
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• Rack semafórico; 
 
Os controladores deverão possuir no mínimo de 2 (duas) fases e no máximo 

de 24 (vinte e quatro) fases. Deverão possuir também a quantidade de 15 
(quinze) tabelas, além da tabela de intermitente e do apagão geral, sendo então 
um total de 17 (dezessete) tabelas. Para cada tabela de tráfego, o equipamento 
deverá permitir tempos distintos dos estágios e dos respectivos entreverdes. 
Para cada entreverde deve ser possível programar os tempos de alívio (bloqueio) 
diferente para cada fase semafórica.  Possuir quantidade de 48 (quarenta e oito) 
Planos por dia ou 256 (duzentos e cinquenta e seis) Planos por semana, tendo 
capacidade para admitir programações distintas para cada dia da semana. Na 
placa de CPU ou de rede os controladores deverão possuir um conector serial ou 
USB para conexão de notebook, palmtop ou equipamento dedicado para 
transmissão e recepção em campo das programações semafóricas, além de ter a 
opção para programação via Bluetooh, com suas devidas segurança de conexão 
e transmissão. 

Na parte frontal do controlador deverá possuir 1 (um) Disjuntor do tipo DR 
25 A -  300mA para ligação do Controlador Completo, e também 1 (um) Disjuntor 
comum de 16 Amper de para ligar e desligar apenas os focos semafóricos, 
chaves manual do tipo alavanca incorporada diretamente aos módulos de fonte 
do controlador para ativação do amarelo intermitente, funcionamento manual e 
pulso manual. 

Deverá ser possível alterar/fazer uma programação no controlador com o 
mesmo em funcionamento dos focos normal, sem que entre em amarelo 
intermitente. 

 
Modos de Operação 
 
Os controladores deverão funcionar nos seguintes modos de funcionamento: 
 
a) Modo Intermitente 
 
Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo 

intermitente. A frequência de intermitência deverá ser de 1 (um) Hz. 
Este modo poderá ser acionado a partir dos seguintes eventos: 

• Detecção, pelo próprio controlador, de alguma falha que possa 
comprometer a segurança do trânsito de veículos e/ou pedestres 
(detecção de verdes conflitantes, falta da fase vermelha, verdes 
excessivamente curtos, etc.); 

• Outras falhas detectadas pelo microprocessador, como 
inconsistência de dados etc. 

• Detecção de falhas "WDT".  

• Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais ou ao 
restaurar-se a energia no controlador (sequência de partida); 

• Por requisição interna do controlador, devido à chamada de uma 
tabela, caracterizado como intermitente, durante um período 
programado; 

• Requisição, através do comando de forçar plano (plano 
intermitente);  

• Acionamento manual pela chave seletora na frente do 
controlador. 

 
b) Modo Manual 
 
A operação em modo manual dar-se-á por acionamento pelo operador em 

campo. 
Durante a operação em Modo Manual, os tempos de entreverdes 
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continuarão sendo respeitados de acordo com os tempos programados e não 
deverá ser determinado pelo operador, mas pela programação interna do 
controlador. 

Deverão existir mecanismos de segurança que evitem tempos de verdes 
excessivamente curtos (tempo de verde de segurança). 

O acionamento do modo manual se dará através de chaves do tipo alavanca 
existentes na frente do próprio controlador, assim como deverá possuir também 
uma chave do mesmo tipo para dar os pulsos. Não serão admitidos Sistemas que 
tenham que ser inseridas qualquer tipo de entradas nos controladores para 
funcionar o modo manual. 

 
c) Modo Isolado a Tempos Fixos  
 
O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo tempos 

fixos de ciclo e de estágios, de acordo com os valores especificados pelo plano 
vigente. 

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno, 
controlado por cristal e sincronizado com o GPS. 

As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela de 
Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que específica 
os parâmetros de horário, ou seja, segundos, minutos, horas e dias da semana. 

Neste modo, não poderá haver estágios de duração variável e nem estágios 
dispensáveis. 

 
Modo Isolado Atuado 
 
O controlador deverá seguir a sua programação interna, de acordo com os 

valores especificados pelo plano vigente. 
A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno, 

controlado por cristal e sincronizado com o GPS. 
As mudanças de planos no controlador escravo serão implementadas 

através de sua própria tabela de Mudanças de Planos, tomando como referência 
o mesmo relógio que especifica os parâmetros de horário, ou seja, segundos, 
minutos, horas, dias da semana. 

No Modo Isolado Atuado, poderá haver estágios dispensáveis e/ou estágios 
de duração variável. 

A solicitação de estágio fixo dispensável, quando veicular, deverá atender 
de forma semelhante aos requisitos exigidos para estágios dispensáveis de 
pedestres. 

 
d) Modo Sincronizado a Tempos Fixos 
 
O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo tempos 

fixos de ciclo, de estágios e de defasagem, de acordo com os valores 
especificados pelo plano vigente. 

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno, 
controlado por cristal e sincronizado com o GPS. 

As mudanças de planos nos controladores serão implementadas através de 
sua Tabela de Mudanças de Tabelas, tomando como referência o mesmo relógio 
que especifica os parâmetros de horário, ou seja, hora, minutos, segundos e dias 
da semana. 

É imprescindível que os relógios ou controladores sejam ajustados pelo 
relógio do controlador, obedecendo a uma periodicidade igual ou inferior a 10 
minutos entre os dois ajustes consecutivos. 

O parâmetro defasagem deverá ser programado dentro do plano de cada 
controlador. 

Quando ocorrer algum problema que impeça a comunicação entre o 
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controlador primário e seus devidos seguidores, estes últimos deverão continuar 
a operar normalmente, de acordo com a sua programação interna. 

 
 
e) Modo Centralizado 
 
Os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador deverão ser 

aqueles contidos na Central de Controle de Semáforos de acordo com a Tabela 
de Troca de Planos da Central. Durante a operação em Modo Central, nenhuma 
modificação localmente poderá ser feita na programação e/ou operação do 
controlador, sem o consentimento da Central. 

Neste modo o operador poderá realizar também forçamento remoto de 
planos.  

 
Central 
 
Os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador serão aqueles 

contidos na tabela de horários de entrada de planos da Central de Controle. 
Quando o plano comandado fizer parte da tabela de planos do Controlador, 

a Central informa somente o número do plano a ser executado e o horário de 
início do mesmo. Quando o plano não fizer parte da tabela de planos do 
controlador, a Central envia, antecipadamente, todos os dados que compõe o 
plano em questão, juntamente com o horário de entrada do mesmo. Assim, no 
horário previsto, o controlador poderá implantar esse plano de forma como faz 
habitualmente com os planos residentes em sua memória. 

Durante a operação Modo Central nenhuma modificação localmente poderá 
ser feita na programação e/ou operação do controlador, sem o consentimento da 
Central de Controle. Tanto pela Central, quanto pelos referenciais, os horários 
dos controladores são ajustados a todo instante. 

Para operar subordinado a uma Central de Controle, os controladores 
deverão dispor da seguinte estrutura construtiva e operacional: 

• Canal serial, reservado exclusivamente para comunicação. A 
comunicação do controlador, em termos de sistema, com ou sem Central 
de Controle, é feita através do Módulo de comunicação ou da placa de 
CPU, o qual poderá ser incorporado ao equipamento de forma opcional. 

• Além da área de memória reservada para a programação dos 
planos operacionais, o controlador contará com uma área adicional de 
memória, que recebe qualquer plano enviado pela Central.  

 
Princípios 
 
Os controladores deverão possuir no mínimo de 2 fases e no máximo de 24 

fases. 
Os controladores deverão registrar, pelo menos, as últimas 30 (trinta) falhas 

ocorridas (falta de energia, verdes conflitantes, falta de focos: Vermelho, Amarelo 
e Verde, tempo de máxima permanência em um estágio, falhas de comunicação 
e falha de hardware) com a indicação da data (dia/mês/ano) e hora de 
ocorrência. 

 
Os controladores deverão operar nas 3 seguintes condições: 
 
a) Como controlador semafórico isolado; 
b) Como controlador semafórico que integra uma rede local de semáforos 

Sincronizados: Deverá possibilitar que um controlador seja denominado 
“controlador mestre”, o qual deverá ser responsável pela operação sincronizada 
de todo o conjunto de controladores que compõem a rede semafórica.  A fim de 
viabilizar esse objetivo, o controlador mestre deverá operar com defasagens 
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especificas a fim de ser a referência para seu controlador escravo.  
c) Através do software da Central de Controle de Semáforos ligado em rede 

remota via computador portátil (notebook) ou microcomputador (tipo PC), deverá 
permitir que as programações inseridas no banco de dados do software possam 
ser transmitidas (enviadas e recebidas) aos controladores desejados, como 
deverá também permitir a edição de todos parâmetros de programação e verificar 
o status de funcionamento de cada controlador informando  “online”  as falhas 
apresentadas.  

 
Características Elétricas 
 
O controlador em corrente alternada deverá funcionar na frequência de 60 

Hz e nas tensões nominais de 110V, 220V ± 10% Volts . 
O controlador deverá ser protegido contra sobre correntes, sobre tensões, 

surtos e transientes (descargas atmosféricas), através da utilização de 
disjuntores DR e comuns, fusíveis onde necessários Dispositivos de proteção 
contra Surtos DPS, varistores e demais dispositivos de proteção adequados, 
devendo atender as normas ABNT aplicáveis a equipamentos elétricos. 

O controlador deverá possuir os seguintes dispositivos de acionamento e 
proteção todos devidamente identificados: 

a) Disjuntor geral DR para ligar/desligar todo o controlador; 
b) Disjuntores para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem 

desligar os circuitos lógicos do controlador; 
c) Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS 
d) Chave seletora “PROG” para modo “teste e operação”; 
A chave seletora descrita no item "d" quando colocada na posição "ON" não 

deverá monitorar as lâmpadas dos grupos focais, porém deverá continuar a 
mostrar a operação do plano programado por sinalização via leds integrantes do 
módulo de 3 do controlador. O controlador deverá possuir proteção independente 
para todas as fases com existência de fusível ou dispositivo similar, pelo menos, 
em cada fio de “retorno” das mesmas. 

O controlador deverá oferecer pelo menos uma tomada universal de acordo 
com a norma  NBR 14136 com pino terra e com tensão da rede de alimentação, 
com capacidade para 1000 Watts. Esta tomada não deverá ter acesso externo ao 
gabinete e possuir identificação da sua potência máxima. 

As partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o 
controlador deverão ser efetivamente ligadas à massa do gabinete do 
controlador, não sendo suficiente o simples contato de apoio entre chassi e 
suportes. 

Deverá ser prevista a existência de um borne para cada fio proveniente das 
ligações: 

• Conectores de passagem de no mínimo 2,5mm² para os grupos 
semafóricos, inclusive para o fio “retorno” das mesmas, em cores iguais, 
porém diferente de Verde/Amarelo Juntos (brasileirinhos, utilizados para 
identificação de terra) e também da cor Bege. 

• 2 Conectores de passagem para cabos de no mínimo 6mm² para 
a ligação dos cabos de entrada de energia na cor Azul. 

• 1 Conector de passagem para cabos de no mínimo 6mm² para a 
ligação do cabo de Terra, na cor Verde/Amarelo. 

Os fios internos deverão ser dispostos em rotas adequadas, de modo a 
nunca serem atingidos por portas ou quaisquer outras partes móveis. 

O controlador deverá estar apto a acionar lâmpadas halógenas, 
incandescentes e módulos semafóricos à Leds. 

Os circuitos que acionam as lâmpadas devem ser projetados para evitar que 
na transição das cores ocorram situações visíveis de luzes apagadas ou de luzes 
simultâneas na mesma fase semafórica. 

Quando do uso de lâmpadas halógenas ou módulos semafóricos à Leds, o 
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controlador deverá suprir tensão nominal de rede para alimentação do foco 
semafórico. 

Os circuitos de acionamento das lâmpadas deverão ser feitos a base de 
triacs. 

 
Módulos Integrantes 
 
Todos módulos eletrônicos integrantes do controlador de acordo com suas 

respectivas funções deverão ser intercambiáveis entre os controladores 
fabricados independentemente do número de fases de cada equipamento.  

Cada controlador deverá apresentar os seguintes módulos em quantidades 
e funções abaixo relacionadas: 

 
a) Módulo de Potência 
 
Cada módulo de potência deverá suprir 2 (duas) fases semafóricas 

independente de ser veicular ou pedestre e cada canal de cor deverá ter 
capacidade mínima de 1500 Watts ou 12A para qualquer tensão de alimentação, 
sendo responsável pelo acendimento das lâmpadas dos grupos focais e possuir 
circuito que permita monitorar os focos vermelhos e verde. Deverá apresentar 
indicação através de leds presentes no próprio módulo para demonstração do 
acionamento de cada canal de cor que esteja em curso dispostos de modo a 
simular o funcionamento do semáforo.  

Os módulos de potência deverão ser formado pela placa eletrônica medindo 
aproximadamente 145 x 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do 
módulo de acordo com as especificações citadas acima denominada “Parte 
Mecânica” 

Quanto à detecção de falta de focos, deverá ser possível programar o 
controlador de maneira a determinar quais são os focos vermelhos que serão 
monitorados para que o mesmo não entre em amarelo intermitente pela falta de 
focos de vermelho pedestre, uma vez que tal não compromete a segurança do 
cruzamento;  

 
b) Módulo de Comunicação 
 
Deverá prover a comunicação de dados em rede local e ser interface de 

conexão à rede remota (Central de Controle de Semáforos). Este módulo deverá 
possuir disponibilidade de conexão a rede através de modem GPRS ou cabo de 
rede ou fibra óptica. O tipo de comunicação a ser utilizada deverá ser informado 
ao fabricante para que os controladores já venham dispostos de uma destas 
placas, em caso de não haver a informação os controladores poderão ser 
enviados padronizados para a comunicação GPRS.  

Os módulos de comunicação deverão ser formado pela placa eletrônica 
medindo aproximadamente 145 x 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte 
do módulo de acordo com as especificações citadas acima denominada “ Parte 
Mecânica” 

O mesmo deverá conter proteção contra surtos e transientes (anti-raio). 
 
c) Módulo de Alimentação ou Fonte 
 
Deverá prover a alimentação elétrica dos módulos eletrônicos componentes 

do controlador e conter proteção contra surtos e transientes (anti-raio). É neste 
módulo que deverá possuir as chaves de seleção de modos e funcionamentos já 
citados acima, as mesmas deverão ser já fixadas a placas de circuito impresso a 
fim de garantir a eficiências das mesmas. A disposição dela no Rack deverá ser a 
última do lado direito, para facilitar a identificação da mesma. Este módulo deverá 
possuir 1 led na cor vermelho para sinalizar que a placa está alimentada.  
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Os módulos de Fonte deverão ser formados pela placa eletrônica medindo 
aproximadamente 145 x 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do 
módulo de acordo com as especificações citadas acima denominada “Parte 
Mecânica”. 

. 
 
d) Módulo de Programação (CPU) 
 
Deverá ser composto pelas memórias, microprocessadores e circuitos 

lógicos necessários a programar, armazenar e comandar a execução da 
programação, também monitorar o funcionamento do hardware. Este módulo é o 
cérebro do sistema, é nele quem deve centralizar todos os dados necessários 
para o processamento das informações. Este módulo deverá possuir 2 leds, um 
na cor vermelho para sinalizar que a placa está alimentada e um na cor verde 
piscando para sinalizar que o processador está processando as informações 
corretamente, caso haja algum problema com o processador o mesmo deverá 
ficar aceso ou apagado constantemente. 

Os módulos de CPU deverão ser formados pela placa eletrônica medindo 
aproximadamente 145 x 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do 
módulo de acordo com as especificações citadas acima denominada “Parte 
Mecânica”. 

 
e) Rack do controlador  
 
Deverá Possuir um Rack manufaturado com chapas de aço SAE 1010. O 

processo produtivo consiste de estamparia por puncionadeira CNC e viradeiras 
também CNC. O processo de pintura utilizado é o eletrostático com tintas a base 
de poliéster.  Medindo aproximadamente 360 x 255 x 160mm. Deverá possuir 
também guias com alto padrão de qualidade para sustentação das placas de 
circuito impresso. O rack deverá também possuir roscas fêmeas para fixação dos 
parafusos dos módulos do controlador. Na parte inferior do controlador ainda 
dentro do gabinete deverá possuir uma régua de Bornes com molas, com fixação 
do tipo padrão DIN para conexões dos cabos elétricos. 

 
Características Funcionais 
 
a) Base de Tempo dos Parâmetros Programáveis 
 
As temporizações programáveis do controlador deverão ser derivadas do 

seu relógio interno, onde o “segundo” deverá ser utilizado como a unidade de 
incremento do tempo de verde, tempos de segurança, amarelo, vermelho total e 
tempo de extensão verde. 

Monitoração do tipo WDT (Watch-Dog-Timer) para garantir o bom 
funcionamento da CPU, sendo importante possuir tecnologia para garantir 
amarelo piscante nos focos mesmo com problema ou ausência das placas de 
CPU e Potência.  

Justificativa: Caso o controlador detecte possibilidade de problema de 
hardware nas placas de CPU ou de Potência, deve possuir alternativa para 
garantir que o cruzamento possua sinalização de amarelo piscante.  

 
b) Verdes Conflitantes 
 
Deverá ser possível configurar as fases conflitantes através de programação 

por estados a qual deverá ter a função de indicar quais fases semafóricas não 
poderão ter verdes simultâneos. 

A constatação da presença de uma situação em que a Tabela de Verdes 
Conflitantes não esteja sendo respeitada deverá conduzir o controlador para 
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amarelo intermitente em no máximo um segundo. O controlador deverá possuir o 
recurso de autoreset da seguinte forma: após a entrada no modo amarelo 
intermitente por motivo de falha, o controlador deverá executar até três 
verificações a fim de constatar permanência da falha e após as verificações, caso 
a mesma não seja critica ou tenha sido depurada no autoreset o controlador 
deverá retornar ao funcionamento normal, saindo do modo intermitente. 

Independentemente do motivo que tenha conduzido o controlador ao modo 
intermitente, ao retornar à normalidade ele deverá impor a sequência de partida. 

Mesmo que o controlador consiga voltar ao funcionamento normal, através 
do recurso de autoreset, a falha que levou o controlador ao modo amarelo 
intermitente, embora não mais presente, deverá ficar registrada como ocorrência 
de falha. 

 
c) Falta de Energia 
 
Quando ocorrer falta de energia elétrica a programação interna dos 

parâmetros de cada plano programado deverá ser mantida em memória não 
volátil. 

 
d) Sequência de Partida 
 
Quando o controlador for ligado e as lâmpadas dos grupos focais forem 

energizadas ou ao restaurar-se a energia no controlador à normalidade em 
eventual falta de energia, os grupos semafóricos veiculares, antes de mudarem 
para o estágio requerido, deverão permanecer 5 (Cinco) segundos em amarelo 
intermitente (os grupos de pedestres deverão fica apagados), seguidos por 5 
(Cinco) segundos de vermelho Geral em todos os grupos semafóricos (inclusive 
de pedestres). 

 
Sequência de Cores 
 
O controlador deverá permitir a seguinte sequência de cores para os 

semáforos: 
 
 
Grupos focais veiculares 
 
 
  
 
Grupos focais de pedestres 
 
 
 
 

 
Período de Entreverdes e Tempos de Segurança 
 
Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes deverão 

poder ser programados, independentemente, para cada estágio e plano.  
O período de entreverdes deverá ser composto pelos seguintes parâmetros: 

•        Período de amarelo e/ou vermelho intermitente (pedestre), ajustável, 
pelo menos entre 3 (três)  e 7 (sete) segundos. 

•        Período de vermelho de segurança, ajustável, pelo menos entre 0 
(zero) e 9(nove) segundos. 

 
Além do período de entreverdes, deverão ser programáveis os seguintes 

Verde Amarelo Vermelho Verde 

Vermelho 
intermitente Verde Vermelho Verde 
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parâmetros de temporizações de segurança: tempo de verde de segurança e 
tempo de máxima permanência em um intervalo. 

O tempo de verde de segurança deverá ser respeitado por todos os planos e 
permitir ser programado, pelo menos, entre 3 (três) e 20 (vinte) segundos. 

 
Mudança de Planos e Mudança de Modos 
 
O controlador deverá possuir uma Tabela Horária de Mudanças de Planos 

na qual poderão ser especificados 48 (quarenta e oito) eventos de ativação de 
planos por dia. Cada plano deverá ser ativado a partir desta tabela com horário e 
dias da semana. Os eventos de ativação de planos deverão ter como resolução 
mínima de programação “DIA DA SEMANA/ HORA/ MINUTO”. 

Para todo o acerto de relógio o plano vigente deverá ser ressincronizado, ou 
mesmo substituído, de modo a se adequar novamente à Tabela de Mudanças de 
Planos e aos parâmetros do plano correspondente. 

A ressonância não deverá afetar as memorizações de demanda para os 
estágios dependentes de demanda. 

 
Programação 
 
As funções de programação e verificação de ocorrências deverão ser 

executadas através de notebook, Tablete entre outros dispositivos eletrônicos. 
A tela de programação deverá viabilizar a completa programação. E 

visualizar os erros na memoria do controlador atra´ves de uma solicitação em sua 
tela específica. 

O teclado / tela de programação deverá apresentar as seguintes 
características: 

• Todas as teclas e mostradores deverão ter identificação através de 
números ou letras, de tal forma que facilitem a operação do mesmo; 

•  O teclado de programação deverá apresentar teclas que contenham 
recursos para a inserção de algarismos de 0 a 9 e teclas especiais de 
funções e comandos; 

• Ter grau de proteção contra respingos de água; 
 

Função da Programação 
 
Essa programação pode ser proporcionada das seguintes formas: 
 

• Diretamente no controlador, através do dispositivo eletrônico. 

• Remotamente, quando operando em modo central, através da 
própria Central de Controle.  

 
Dados a serem programados 
 
Dados operacionais básicos (válido para todos os planos) 
- Quantidade de fases (até 24 fases) 
- Número do controlador, quando operando em rede ou isolado (0000 até 

9999). 
- Tempos de segurança das fases semafóricas. 
 
Dados operacionais, por plano: 
- Modalidade do plano. 
- Quantidade de intervalos (até 24). 
- Cores das fases para todos os intervalos. 
- Modalidade dos intervalos. 
- Tempos dos intervalos (1 até 250 segundos, resolução 1 segundo, para os 

intervalos principais e 1,0 até 10 segundos, resolução de 1 segundo para os 
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intervalos secundários). 
- Tempos mínimos dos intervalos quando o plano é coordenado (1 a 99 

segundos, resolução 1 segundo). 
- Tempos complementares para os intervalos atuados (1 até 99 segundos, 

resolução 1 segundo para o tempo mínimo fixo e 1 até 10 segundos, resolução 
de 1 segundo para as extensões). 

- Defasagem: 0 a tempo de ciclo, resolução 1 segundo, para os planos 
Sincronizados. 

- Tempo máximo do ciclo (até 999 segundos). 
 
Horário 
-Dia da semana, hora, minutos e segundos. Até 40 datas especiais de 

acordo com a necessidade 
 
Horários de entrada dos planos. 
Cada programa de entrada de planos deverá constar de: dia da semana e 

horário de entrada (hora, minuto e segundo). Capacidade total 256 programas, 
resolução 1 segundo. 

 
Funções do Programador 
 

− Visualizar ciclo em curso. 

− Visualizar horário. 

− Visualizar ocorrências. 

− Programar planos. 

− Programar horários de entrada de planos. 
 
Funções de Verificação 
 

1. Leitura e verificação de todo e qualquer parâmetro armazenado 
na memória de dados (EEPROM) com excessão do número de Série da 
CPU; 

2. Leitura e verificação do relógio interno do controlador; 
3. Leitura e verificação das indicações de falhas (ocorrências do 

controlador). 
 
Segurança Operacional 
 
Os seguintes parâmetros são continuamente verificados: 
 
a) Em termos de controle 
- O cumprimento da sequência correta das cores das fases semafóricas. 
- O cumprimento dos tempos mínimos de segurança das fases e dos 

intervalos de alívio (entreverdes). 
- Supervisão do microprocessador pelo "watch dog timer" 
- Integridade dos dados armazenados nas memórias do controlador. 
- O cumprimento do ciclo dentro do respectivo tempo máximo programado. 
 
b) Em termos de saída 
- Supervisão permanente dos focos verdes das fases em nível de tensão, 

através da comparação contínua entre o comando executado e a leitura 
efetuada. Qualquer divergência entre comando e leitura gera uma situação de 
anomalia o que leva prontamente o controlador ao Modo Piscante Forçado. 
Funcionamento dos focos semafóricos de cada fase 

 
c) De acordo com a divergência verificada as seguintes anomalias poderão 

ser constatadas 
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- Falta de fase. 
- Erro de comando da fase. 
- Erro de comando da fase e situação de conflito. 
- O processo de comparação entre o comando efetuado e a leitura da saída 

correspondente, representa uma forma segura e eficiente de monitoramento e 
supervisão de falhas, sobretudo nos casos de conflito. 

- Supervisão permanente dos focos vermelhos das fases, em nível de 
corrente, possibilitando assim a pronta detecção de eventual situação de falta de 
fase (cor vermelha). 

- Em qualquer um desses casos de anomalia, a ação do Modo Piscante 
Forçado ocorre dentro de 200 a 1250 milissegundos. 
 

Comprovação das especificações de funcionamento com tensão nominal, 
fator de potência, grau de proteção conforme NBR IEC 60529/2009, mediante 
apresentação de laudos de ensaios dos controladores semafóricos feitos por 
laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 
 

950  

Cabo PP 4 x 1,5mm 
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 
de encordoamento (NBR nm 280). Isolação: composto de cloreto de polivinila 
(PVC/A) antichama, classe térmica 70 °C, preto numerado ou com veias 
coloridas. Separador: fita de poliéster, colocada em hélice, sobreposta (25%) ou 
talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de polvinila (PVC/ST1), na cor 
preta. 

1950 Und. 

Cabo PP 3 x 1,5mm 
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 
de encordoamento (NBR nm 280). Isolação: composto de cloreto de polivinila 
(PVC/A) antichama, classe térmica 70 °C, preto numerado ou com veias 
coloridas. Separador: fita de poliéster, colocada em hélice, sobreposta (25%) ou 
talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de polvinila (PVC/ST1), na cor 
preta. 

300 Und. 

Cabo PP 2 x 2,5mm 
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 
de encordoamento (NBR nm 280). Isolação: composto de cloreto de polivinila 
(PVC/A) antichama, classe térmica 70 °C, preto numerado ou com veias 
coloridas. Separador: fita de poliéster, colocada em hélice, sobreposta (25%) ou 
talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de polvinila (PVC/ST1), na cor 
preta. 

48 Und. 

Armação Rex com Roldana 
Conjunto destinado a sustentação de cabos em instalações elétricas horizontais 
que envolvem cabos aéreos interligados por postes. Composto uma armação rex 
fabricada em aço carbono, galvanizado a fogo e um isolador roldana fabricada 
em porcelana. O conjunto acompanha também o parafuso de 1/2" para fixação 
bem com arruela. 

6 KIT 

Kit Entrada de Energia 
Kit composto de caixa para medidor de energia, fabricada material protegido 
contra chamas, choques elétricos, impactos e corrosão. Podendo ser tipo 
monofásica ou bifásica (de acordo com a tensão nominal da instalação), e é 
destinada ao acondicionamento do medidor de energia bem como outros 
dispositivos de proteção como disjuntores, eletrodutos, curvas e luvas 
galvanizadas para instalação de cabeamento. 

6 Und. 

Kit Aterramento para Controlador 
Kit composto por 4,5 metros de mangueira de 3/4", 3 hastes para aterramento, 10 
metros de fio rígido 10 mm², 3 conectores grampo para haste de aterramento tipo 
olhal, 1 terminal de aperto ou pressão ("botinha”) cuja devida instalação garante 
a proteção a variação de tensão de uma rede elétrica, eliminar as fugas de 
energia e proteger os componentes eletroeletrônicos do sistema bem como os 
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usuários de um possível choque elétrico. 

18 Und. 

Coluna Simples 114 mm x 6000 mm, Galvanizada. 
Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4 
½” x 6000 mm e espessura da parede 3,75 mm, com aletas anti-giro, aplicação 
de tratamento químico de limpeza. 

18 Und. 

Braço Projetado 101,6 mm x 4.700 mm Galvanizado. 
Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4” 
x 4.700 mm de projeção e espessura da parede 3,75 mm, aplicação de 
tratamento químico de limpeza. 

33 Und. 

Coluna Simples Pedestre 101,6 mm x 6000 mm, Galvanizada 
Confeccionada em tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4” 
x 6000 mm e espessura da parede 3,75 mm, com aletas anti-giro, aplicação de 
tratamento químico de limpeza. 

34 Und. 

Coluna Extensora 88,9 mm x 2000 mm, Galvanizada 
Confeccionada em tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 3 
1/2” x 3000 mm e espessura da parede 3,25 mm, aplicação de tratamento 
químico de limpeza. 

10 Und. 

Totem com sistema indicador de velocidade com display eletrônico de LED 
– modo educativo. (lombada Eletrônica) 
 
Sistema de sinalização do tipo totem semafórico, construído com perfis metálicos 
estrutuais do tipo treliçado, galvanizados a fogo e com revestimento de chapas 
compostas, sendo chapas de ACM, material composto por duas lâminas de 
alumínios, ligadas por um núcleo de polietileno, base metálica para fixação em 
chumbadores próprios no bloco de concreto, base para nobreak, possuindo o 
perfil lateral de alumínio, produzido em forma de cantoneira. Toda estrutura em 
aço deverá receber tratamento anti-oxidação. Deverá o totem receber finalização 
na cor preto e possuir sinalização de regulamentação de velocidade do trânsito 
em película GT. 
 
Acabamento com tratamento anticorrosivo antigraf (anti-pichação) com 
propriedades especiais de longa durabilidade, alta resistência, anti-adesiva, anti-
impregnante, anti-fungos e auto limpeza. Os sinais de regulamentação da 
velocidade deverão ser no tamanho 500mm de diâmetro, colocado no corpo do 
Totem, utilizando película adesiva refletiva (grau técnico) na cor branca e borda 
vermelha, indicação da velocidade em preto. Os sinais de regulamentação 
também deverão ser do mesmo modelo seguindo o padão determinado pelo 
CONTRAN. 
 
A parte externa e aparente do totem com revestimento frente e verso com suas 
chapas compostas, espessura mínima de 2 mm, formando uma “camisa unica” 
em formato tipo caixa retangular, recobrindo e dando forma artística a estrutura 
metálica como um todo. A superfície de acabamento desta chapa deverá já ser 
produzida na cor estabelecida no projeto, preta, e já decorrente de sua 
industrialização, não sendo permitida a utilização de chapas pintadas 
manualmente. Estas chapas também deverão prover de resistência a raios U.V. 
 
Totem medindo 600 mm x 400 mm x 5500 mm de altura, confeccionado em aço 
perfilado (treliça) galvanizada, revestido em chapa galvanizada de alumínio 
composto e cantoneiras de alumínio de 5/8 para acabamento. Incluso no próprio 
corpo do equipamento 1 (um) Módulo Focal Veicular tipo I 2 x 300 à LED. 
Conjunto com sistemas de iluminação de base LED, utilizando aproximadamente 
210 led's de alta tecnologia por cada lâmpada, nas cores especificas, AllnGap 
(alumínio, índio, fósforo), na cor amarela, com encapsulamento incolor, vida útil 
média de 100.000 horas. O compartimento dos módulos focais consiste em uma 
tampa de fibra de vidro com tecnologia de acabamento Gel Light, pestana no 
padrão semafórico e sistema de fixação, obedecendo aos padrões da ABNT, 
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permitindo que eventual troca de lâmpadas possa ser efetuada pelo lado frontal 
do conjunto. 
 
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889: 
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 110 
Vca, segue:  
Amarelo:   15 W   
• Intensidade luminosa em cd  
Amarelo: 892 cd 
• Comprimento de onda de luz dos LEDs: 
Amarelo: 620-680 nm 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a 
umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e 
comprimento da onda, fator de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos 
dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou 
ABIPTI. 
 
Também embutido no conjunto 1 (um) Contador de Velocidade Média, com 
indicação da velocidade na cor verde e vermelha, composto de aproximadamente 
440 led’s (verde) e 440 led’s (vermelha) de alta tecnologia nas cores especificas, 
InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), AllnGap 
(alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha, com encapsulamento incolor, vida útil 
média de 100.000 horas. Contador constituído de duas placas inteiriças com dois 
dígitos, com chip microprocessado e placa interface incorporada, os led’s 
deverão ser polarizados independentes para no caso de queima de algum led 
não comprometa o sistema, alimentação de 127/240v. Montado no próprio totem, 
com tarjas refletivas em sua extremidade, chicote elétrico de ligação com 
conector, borrachas de vedação evitando a entrada de umidade e intempéries, 
suporte de fixação e chave de segurança independente para o contador. 
 
Contador Digital Regressivo conforme especificação: 
• A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 
127v, segue:  
Vermelho:        15 W    
Verde:              15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 0. 
Vermelho:        400 cd 
Verde:              400 cd 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a 
umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
• Ensaio de Vibração com operação normal após teste durante 10 minutos sobre 
Frequência de 3 e 10 Hz no período de 10 minutos. 
Comprovação das especificações de potência nominal e intensidade luminosa, 
mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por 
laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 
 
Sistema Laço Indutivo 
 
O laço indutivo é um sensor que funciona através de indução elétrica, onde o 
mesmo é instalado no “pavimento” e ligado ao seu aparelho eletrônico de 
detecção. 
Se faz uma infraestrutura no pavimento na forma retangular de cerca 1800 x 
1000mm com um rasgo de 10mm de largura X 40mm de profundidade. 
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Serviço de mão de obra – Implantação subterrânea 
Serviço de implantação e instalação de todos os equipamentos do sistema o 
conforme contrato, com deslocamento e operação de caminhão plataforma ou 
munck, realizado por equipe técnica especializada e totalmente capacitada para 
implantações e manutenções elétricas do sistema semafórico, composto por no 
mínimo: 

• 1 técnico semafórico; 

• 1 auxiliar de serviço técnico semafórico; 

• 1 caminhão acoplado com plataforma ou munck; 

• 1 Motorista habilitado para operar o caminhão, podendo ser um dos 
membros citados inicialmente. 
 
Implantação Subterrânea com utilização de passagem de cabeamento através de 
Eletroduto corrugado 1” tipo PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, 
de seção circular, com corrugação e raio de curvatura, impermeável, destinado à 
proteção de cabos subterrâneos de energia. Resistência à abrasão, produtos 
químicos, compressão diametral e impacto, conforme normas ABNT NBR 15.715 
/ 13.897 / 13.898 ou ainda Mangueira preta ponta vermelha 1 ½ “, em tubo de 
polietileno de baixa densidade ponta vermelha para pressão de até 53m.c.a. 
(75lbf/pol2), de acordo com as necessidades do local. 
 
O serviço engloba a instalação completa de todo o sistema, sendo que a equipe 
deverá ser plenamente capacitada para implantação de grupos focais, bolachas a 
led’s, contadores regressivos, controladores, passagem de cabeamento 
subterrâneo, enfim, de todos componentes integrantes do sistema, assim como 
pequenos reparos e programações especificas no controlador. Se necessário, 
também efetuar a programação ou reprogramação, incluso a hora técnica de 
acompanhamento profissional especializado. 
 
É de responsabilidade da CONTRATADA todas as ferramentas necessárias para 
manter o perfeito funcionamento do sistema. O fornecimento de todo material 
elétrico, ou seja, conectores, isolantes, roldanas, terminais e demais 
componentes para manutenção será de responsabilidade da CONTRATADA. 
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5.1. Material dividido por endereço: 
 

ITENS 

BR 459 X 
Av. São 

Vicente de 
Paulo. 

Rua. Primo 
Capello X Av. 

R. Tiago 
Carneiro 

Santiago X 
Alameda 

Esperança 

Av 
Francisco 
Masseli X 

R. Dr. 
Américo de 

Oliveira. 

Av. 
Francisco 
Masseli X 
Rua. Cel. 
Carneiro 
Junior 

Av. 
Francisco 
Masseli X 

Rua. Aurílio 
Lopes 
Ramos 

Av. 
Francisco 
Masseli X 

Rua. Major 
Belo Lisboa 

TOTAL 

GF Principal 4 3 3 3 2 3 18 

GFRepetidor 4 3 3 3 2 3 18 

GF Pedestre 8 8 8 4 6 3 37 

Controlador 1 1 1 1 1 1 6 

Coluna 114 4 3 3 3 2 3 18 

Braço 101 4 3 3 3 2 3 18 

Coluna 101 8 8 8 2 5 2 33 

Coluna 
extensora 

8 8 8 3 5 2 34 

Cabo PP 
4x1,5  

200 150 150 150 150 150 950 

Cabo PP 
3x1,5 

400 400 400 300 300 150 1950 

Cabo PP 
2x2,5 

50 50 50 50 20 50 270 

Roldana 
REX 

8 7 5 9 8 4 41 

Aterramento 1 1 1 1 1 1 6 

Entrada de 
energia 

1 1 1 1 1 1 6 

Lombada 
Eletronica 

(totem) 
Os locais a serem instalados serão definidos pelo DETRANIT. 20 

 
6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 

6.1.  Fornecimento e implantação por equipe especializada de Controlador Eletrônico de 
Tráfego para 4/12 fases – Centralizado. 

Introdução 
 
O equipamento controlador semafórico de tráfego deverá ser de tecnologia digital em estado sólido, 

dotado de microprocessador, com estrutura dinâmica, apta as necessidades do local ou planejamento 
viário. Deverá apresentar concepção modular e com circuitos integrados montados em placa de circuito 
impresso confeccionada em fibra e conectores tipo plug-in.  

O Equipamento deverá utilizar o conceito de programação sendo no conceito de “intervalo”.  
 
Equipamento 
   
Essa descrição utilizará basicamente o conceito de "intervalo" para cada passo da sequência 

semafórica, que substitui o conceito de estágios, onde necessário será informado sobre a alteração para 
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a utilização do conceito de estágios. Os intervalos chamados de principais correspondem aos tempos de 
verde dos estágios, e os intervalos chamados de secundários correspondem aos entreverdes. 

 
Partes mecânicas  
 
Os módulos do controlador deverão ser fixados por elementos que os impeçam de cair ou 

desencaixarem por vibrações através dos seus guias e por parafusos do tipo prisioneiro recartilhado, 
deverá ser devidamente identificado frontalmente e possuir sistema de segurança mecânica (não 
podendo ser apenas visual) junto ao controlador para que um módulo só encaixe no slot que o pertence. 
Os módulos deverão possuir também identificação individual contendo o código, o número de série e 
data de fabricação (mês/ano). Em hipótese alguma deverão existir dois módulos com o mesmo número 
de série. O suporte do módulo deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010 na espessura de 0,8mm 
e possuir pintura eletrostática na cor cinza com acabamento para proteção anticorrosivos. 

Deverá possuir também rack de acordo com a quantidade de fases necessária para abrigar todos 
os Slots necessários.  

O gabinete deverá ser de chapa de aço SAE 1010 ou chapa de alumínio naval com espessura de 
1,5 mm e possuir pintura eletrostática na cor cinza para acabamento com proteção anticorrosivos, 
medindo aproximadamente 550 x 490 x 290 mm, possuir um sistema de “roof” em cima da tampa para 
auxiliar na vedação em cima da tampa do gabinete e serem fornecidos com suportes ajustáveis para 
fixação em coluna cilíndrica de 114 mm e com Flange na parte inferior da caixa para proteção dos cabos. 

O acesso à fixação do gabinete deve ser feito exclusivamente pela parte interna do gabinete para 
evitar vandalismo. Não serão aceitos gabinetes cuja fixação tenha acesso externo.  

A porta do gabinete deve ser removível quando totalmente aberta e deverá conter duas fechaduras 
com chaves ou fenda tipo “Lingueta” para todos os controladores, de tal forma que dificulte a violação 
por tentativa de arrombamento e não deverão possuir pegas ou abas para fora do gabinete a fim de 
dificultar atos de vandalismos. Em caso de fechaduras com chaves, as mesmas só deverão sair da 
fechadura quando estiverem trancadas. Na parte interna do gabinete do controlador deverá existir um 
compartimento para acondicionar documentos (folhas de programação) referentes ao controlador. 

Os controladores deverão estar aptos a funcionar em campo com temperatura ambiente externa na 
faixa de -5 (cinco) a + 55 (cinquenta e cinco) graus centígrados com insolação direta, umidade relativa do 
ar de até 90% (noventa por cento), em atmosfera com presença de elementos oxidantes, corrosivos, 
oleosos e poeira particulada.  

 
Características Técnicas 
 
Possuirão nos controladores os seguintes módulos:  

• CPU; 

• Potência; 

• Fonte de Alimentação; 

• Comunicação GPRS – Modem de Comunicação (item opcional); 

• Comunicação Cabos elétricos ou Fibra óptica – (item opcional) 

• Placa de Laço Indutivo (item Opcional); 

• Placas de Entradas/Saídas de sensores, botoeiras, etc.. Com no mínimo 8 entradas ou 
saídas. (item Opcional) – (laço indutivo ou detector virtual, botoeira, manual, pulso manual, 
prioritário); 

• Rack semafórico; 
 
Os controladores deverão possuir no mínimo de 2 (duas) fases e no máximo de 24 (vinte e quatro) 

fases. Deverão possuir também a quantidade de 15 (quinze) tabelas, além da tabela de intermitente e do 
apagão geral, sendo então um total de 17 (dezessete) tabelas. Para cada tabela de tráfego, o 
equipamento deverá permitir tempos distintos dos estágios e dos respectivos entreverdes. Para cada 
entreverde deve ser possível programar os tempos de alívio (bloqueio) diferente para cada fase 
semafórica.  Possuir quantidade de 48 (quarenta e oito) Planos por dia ou 256 (duzentos e cinquenta e 
seis) Planos por semana, tendo capacidade para admitir programações distintas para cada dia da 
semana. Na placa de CPU ou de rede os controladores deverão possuir um conector serial ou USB para 
conexão de notebook, palmtop ou equipamento dedicado para transmissão e recepção em campo das 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 

• Tel (35) 99898 6949  (35) 99899 3852  • licitaitajuba@gmail.com 

49 

programações semafóricas, além de ter a opção para programação via Bluetooh, com suas devidas 
segurança de conexão e transmissão. 

Na parte frontal do controlador deverá possuir 1 (um) Disjuntor do tipo DR 25 A -  300mA para 
ligação do Controlador Completo, e também 1 (um) Disjuntor comum de 16 Amper de para ligar e 
desligar apenas os focos semafóricos, chaves manual do tipo alavanca incorporada diretamente aos 
módulos de fonte do controlador para ativação do amarelo intermitente, funcionamento manual e pulso 
manual. 

Deverá ser possível alterar/fazer uma programação no controlador com o mesmo em funcionamento 
dos focos normal, sem que entre em amarelo intermitente. 

 
Modos de Operação 
 
Os controladores deverão funcionar nos seguintes modos de funcionamento: 
 
f) Modo Intermitente 
 
Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente. A frequência de 

intermitência deverá ser de 1 (um) Hz. 
Este modo poderá ser acionado a partir dos seguintes eventos: 

• Detecção, pelo próprio controlador, de alguma falha que possa comprometer a 
segurança do trânsito de veículos e/ou pedestres (detecção de verdes conflitantes, falta da fase 
vermelha, verdes excessivamente curtos, etc.); 

• Outras falhas detectadas pelo microprocessador, como inconsistência de dados etc. 

• Detecção de falhas "WDT".  

• Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais ou ao restaurar-se a energia no 
controlador (sequência de partida); 

• Por requisição interna do controlador, devido à chamada de uma tabela, caracterizado 
como intermitente, durante um período programado; 

• Requisição, através do comando de forçar plano (plano intermitente);  

• Acionamento manual pela chave seletora na frente do controlador. 
 
g) Modo Manual 
 
A operação em modo manual dar-se-á por acionamento pelo operador em campo. 
Durante a operação em Modo Manual, os tempos de entreverdes continuarão sendo respeitados de 

acordo com os tempos programados e não deverá ser determinado pelo operador, mas pela 
programação interna do controlador. 

Deverão existir mecanismos de segurança que evitem tempos de verdes excessivamente curtos 
(tempo de verde de segurança). 

O acionamento do modo manual se dará através de chaves do tipo alavanca existentes na frente do 
próprio controlador, assim como deverá possuir também uma chave do mesmo tipo para dar os pulsos. 
Não serão admitidos Sistemas que tenham que ser inseridas qualquer tipo de entradas nos 
controladores para funcionar o modo manual. 

 
h) Modo Isolado a Tempos Fixos  
 
O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo tempos fixos de ciclo e de 

estágios, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente. 
A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno, controlado por cristal e 

sincronizado com o GPS. 
As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela de Mudanças de Planos, tomando 

como referência o mesmo relógio que específica os parâmetros de horário, ou seja, segundos, minutos, 
horas e dias da semana. 

Neste modo, não poderá haver estágios de duração variável e nem estágios dispensáveis. 
 
Modo Isolado Atuado 
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O controlador deverá seguir a sua programação interna, de acordo com os valores especificados 
pelo plano vigente. 

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno, controlado por cristal e 
sincronizado com o GPS. 

As mudanças de planos no controlador escravo serão implementadas através de sua própria tabela 
de Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de 
horário, ou seja, segundos, minutos, horas, dias da semana. 

No Modo Isolado Atuado, poderá haver estágios dispensáveis e/ou estágios de duração variável. 
A solicitação de estágio fixo dispensável, quando veicular, deverá atender de forma semelhante aos 

requisitos exigidos para estágios dispensáveis de pedestres. 
 
i) Modo Sincronizado a Tempos Fixos 
 
O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo tempos fixos de ciclo, de 

estágios e de defasagem, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente. 
A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno, controlado por cristal e 

sincronizado com o GPS. 
As mudanças de planos nos controladores serão implementadas através de sua Tabela de 

Mudanças de Tabelas, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de 
horário, ou seja, hora, minutos, segundos e dias da semana. 

É imprescindível que os relógios ou controladores sejam ajustados pelo relógio do controlador, 
obedecendo a uma periodicidade igual ou inferior a 10 minutos entre os dois ajustes consecutivos. 

O parâmetro defasagem deverá ser programado dentro do plano de cada controlador. 
Quando ocorrer algum problema que impeça a comunicação entre o controlador primário e seus 

devidos seguidores, estes últimos deverão continuar a operar normalmente, de acordo com a sua 
programação interna. 

 
 
j) Modo Centralizado 
 
Os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador deverão ser aqueles contidos na Central 

de Controle de Semáforos de acordo com a Tabela de Troca de Planos da Central. Durante a operação 
em Modo Central, nenhuma modificação localmente poderá ser feita na programação e/ou operação do 
controlador, sem o consentimento da Central. 

Neste modo o operador poderá realizar também forçamento remoto de planos.  
 
Central 
 
Os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador serão aqueles contidos na tabela de 

horários de entrada de planos da Central de Controle. 
Quando o plano comandado fizer parte da tabela de planos do Controlador, a Central informa 

somente o número do plano a ser executado e o horário de início do mesmo. Quando o plano não fizer 
parte da tabela de planos do controlador, a Central envia, antecipadamente, todos os dados que compõe 
o plano em questão, juntamente com o horário de entrada do mesmo. Assim, no horário previsto, o 
controlador poderá implantar esse plano de forma como faz habitualmente com os planos residentes em 
sua memória. 

Durante a operação Modo Central nenhuma modificação localmente poderá ser feita na 
programação e/ou operação do controlador, sem o consentimento da Central de Controle. Tanto pela 
Central, quanto pelos referenciais, os horários dos controladores são ajustados a todo instante. 

Para operar subordinado a uma Central de Controle, os controladores deverão dispor da seguinte 
estrutura construtiva e operacional: 

• Canal serial, reservado exclusivamente para comunicação. A comunicação do 
controlador, em termos de sistema, com ou sem Central de Controle, é feita através do Módulo 
de comunicação ou da placa de CPU, o qual poderá ser incorporado ao equipamento de forma 
opcional. 
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• Além da área de memória reservada para a programação dos planos operacionais, o 
controlador contará com uma área adicional de memória, que recebe qualquer plano enviado 
pela Central.  

 
Princípios 
 
Os controladores deverão possuir no mínimo de 2 fases e no máximo de 24 fases. 
Os controladores deverão registrar, pelo menos, as últimas 30 (trinta) falhas ocorridas (falta de 

energia, verdes conflitantes, falta de focos: Vermelho, Amarelo e Verde, tempo de máxima permanência 
em um estágio, falhas de comunicação e falha de hardware) com a indicação da data (dia/mês/ano) e 
hora de ocorrência. 

 
Os controladores deverão operar nas 3 seguintes condições: 
 
a) Como controlador semafórico isolado; 
b) Como controlador semafórico que integra uma rede local de semáforos Sincronizados: Deverá 

possibilitar que um controlador seja denominado “controlador mestre”, o qual deverá ser responsável 
pela operação sincronizada de todo o conjunto de controladores que compõem a rede semafórica.  A fim 
de viabilizar esse objetivo, o controlador mestre deverá operar com defasagens especificas a fim de ser 
a referência para seu controlador escravo.  

c) Através do software da Central de Controle de Semáforos ligado em rede remota via computador 
portátil (notebook) ou microcomputador (tipo PC), deverá permitir que as programações inseridas no 
banco de dados do software possam ser transmitidas (enviadas e recebidas) aos controladores 
desejados, como deverá também permitir a edição de todos parâmetros de programação e verificar o 
status de funcionamento de cada controlador informando  “online”  as falhas apresentadas.  

 
Características Elétricas 
 
O controlador em corrente alternada deverá funcionar na frequência de 60 Hz e nas tensões 

nominais de 110V, 220V ± 10% Volts . 
O controlador deverá ser protegido contra sobre correntes, sobre tensões, surtos e transientes 

(descargas atmosféricas), através da utilização de disjuntores DR e comuns, fusíveis onde necessários 
Dispositivos de proteção contra Surtos DPS, varistores e demais dispositivos de proteção adequados, 
devendo atender as normas ABNT aplicáveis a equipamentos elétricos. 

O controlador deverá possuir os seguintes dispositivos de acionamento e proteção todos 
devidamente identificados: 

a) Disjuntor geral DR para ligar/desligar todo o controlador; 
b) Disjuntores para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do 

controlador; 
c) Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS 
d) Chave seletora “PROG” para modo “teste e operação”; 
A chave seletora descrita no item "d" quando colocada na posição "ON" não deverá monitorar as 

lâmpadas dos grupos focais, porém deverá continuar a mostrar a operação do plano programado por 
sinalização via leds integrantes do módulo de 3 do controlador. O controlador deverá possuir proteção 
independente para todas as fases com existência de fusível ou dispositivo similar, pelo menos, em cada 
fio de “retorno” das mesmas. 

O controlador deverá oferecer pelo menos uma tomada universal de acordo com a norma  NBR 
14136 com pino terra e com tensão da rede de alimentação, com capacidade para 1000 Watts. Esta 
tomada não deverá ter acesso externo ao gabinete e possuir identificação da sua potência máxima. 

As partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador deverão ser 
efetivamente ligadas à massa do gabinete do controlador, não sendo suficiente o simples contato de 
apoio entre chassi e suportes. 

Deverá ser prevista a existência de um borne para cada fio proveniente das ligações: 

• Conectores de passagem de no mínimo 2,5mm² para os grupos semafóricos, inclusive 
para o fio “retorno” das mesmas, em cores iguais, porém diferente de Verde/Amarelo Juntos 
(brasileirinhos, utilizados para identificação de terra) e também da cor Bege. 
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• 2 Conectores de passagem para cabos de no mínimo 6mm² para a ligação dos cabos de 
entrada de energia na cor Azul. 

• 1 Conector de passagem para cabos de no mínimo 6mm² para a ligação do cabo de 
Terra, na cor Verde/Amarelo. 

Os fios internos deverão ser dispostos em rotas adequadas, de modo a nunca serem atingidos por 
portas ou quaisquer outras partes móveis. 

O controlador deverá estar apto a acionar lâmpadas halógenas, incandescentes e módulos 
semafóricos à Leds. 

Os circuitos que acionam as lâmpadas devem ser projetados para evitar que na transição das cores 
ocorram situações visíveis de luzes apagadas ou de luzes simultâneas na mesma fase semafórica. 

Quando do uso de lâmpadas halógenas ou módulos semafóricos à Leds, o controlador deverá 
suprir tensão nominal de rede para alimentação do foco semafórico. 

Os circuitos de acionamento das lâmpadas deverão ser feitos a base de triacs. 
 
Módulos Integrantes 
 
Todos módulos eletrônicos integrantes do controlador de acordo com suas respectivas funções 

deverão ser intercambiáveis entre os controladores fabricados independentemente do número de fases 
de cada equipamento.  

Cada controlador deverá apresentar os seguintes módulos em quantidades e funções abaixo 
relacionadas: 

 
f) Módulo de Potência 
 
Cada módulo de potência deverá suprir 2 (duas) fases semafóricas independente de ser veicular ou 

pedestre e cada canal de cor deverá ter capacidade mínima de 1500 Watts ou 12A para qualquer tensão 
de alimentação, sendo responsável pelo acendimento das lâmpadas dos grupos focais e possuir circuito 
que permita monitorar os focos vermelhos e verde. Deverá apresentar indicação através de leds 
presentes no próprio módulo para demonstração do acionamento de cada canal de cor que esteja em 
curso dispostos de modo a simular o funcionamento do semáforo.  

Os módulos de potência deverão ser formado pela placa eletrônica medindo aproximadamente 145 
x 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações citadas 
acima denominada “Parte Mecânica” 

Quanto à detecção de falta de focos, deverá ser possível programar o controlador de maneira a 
determinar quais são os focos vermelhos que serão monitorados para que o mesmo não entre em 
amarelo intermitente pela falta de focos de vermelho pedestre, uma vez que tal não compromete a 
segurança do cruzamento;  

 
g) Módulo de Comunicação 
 
Deverá prover a comunicação de dados em rede local e ser interface de conexão à rede remota 

(Central de Controle de Semáforos). Este módulo deverá possuir disponibilidade de conexão a rede 
através de modem GPRS ou cabo de rede ou fibra óptica. O tipo de comunicação a ser utilizada deverá 
ser informado ao fabricante para que os controladores já venham dispostos de uma destas placas, em 
caso de não haver a informação os controladores poderão ser enviados padronizados para a 
comunicação GPRS.  

Os módulos de comunicação deverão ser formado pela placa eletrônica medindo aproximadamente 
145 x 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações 
citadas acima denominada “ Parte Mecânica” 

O mesmo deverá conter proteção contra surtos e transientes (anti-raio). 
 
h) Módulo de Alimentação ou Fonte 
 
Deverá prover a alimentação elétrica dos módulos eletrônicos componentes do controlador e conter 

proteção contra surtos e transientes (anti-raio). É neste módulo que deverá possuir as chaves de seleção 
de modos e funcionamentos já citados acima, as mesmas deverão ser já fixadas a placas de circuito 
impresso a fim de garantir a eficiências das mesmas. A disposição dela no Rack deverá ser a última do 
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lado direito, para facilitar a identificação da mesma. Este módulo deverá possuir 1 led na cor vermelho 
para sinalizar que a placa está alimentada.  

Os módulos de Fonte deverão ser formados pela placa eletrônica medindo aproximadamente 145 x 
130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações citadas 
acima denominada “Parte Mecânica”. 

. 
 
i) Módulo de Programação (CPU) 
 
Deverá ser composto pelas memórias, microprocessadores e circuitos lógicos necessários a 

programar, armazenar e comandar a execução da programação, também monitorar o funcionamento do 
hardware. Este módulo é o cérebro do sistema, é nele quem deve centralizar todos os dados 
necessários para o processamento das informações. Este módulo deverá possuir 2 leds, um na cor 
vermelho para sinalizar que a placa está alimentada e um na cor verde piscando para sinalizar que o 
processador está processando as informações corretamente, caso haja algum problema com o 
processador o mesmo deverá ficar aceso ou apagado constantemente. 

Os módulos de CPU deverão ser formados pela placa eletrônica medindo aproximadamente 145 x 
130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações citadas 
acima denominada “Parte Mecânica”. 

 
j) Rack do controlador  
 
Deverá Possuir um Rack manufaturado com chapas de aço SAE 1010. O processo produtivo 

consiste de estamparia por puncionadeira CNC e viradeiras também CNC. O processo de pintura 
utilizado é o eletrostático com tintas a base de poliéster.  Medindo aproximadamente 360 x 255 x 
160mm. Deverá possuir também guias com alto padrão de qualidade para sustentação das placas de 
circuito impresso. O rack deverá também possuir roscas fêmeas para fixação dos parafusos dos módulos 
do controlador. Na parte inferior do controlador ainda dentro do gabinete deverá possuir uma régua de 
Bornes com molas, com fixação do tipo padrão DIN para conexões dos cabos elétricos. 

 
Características Funcionais 
 
e) Base de Tempo dos Parâmetros Programáveis 
 
As temporizações programáveis do controlador deverão ser derivadas do seu relógio interno, onde 

o “segundo” deverá ser utilizado como a unidade de incremento do tempo de verde, tempos de 
segurança, amarelo, vermelho total e tempo de extensão verde. 

Monitoração do tipo WDT (Watch-Dog-Timer) para garantir o bom funcionamento da CPU, sendo 
importante possuir tecnologia para garantir amarelo piscante nos focos mesmo com problema ou 
ausência das placas de CPU e Potência.  

Justificativa: Caso o controlador detecte possibilidade de problema de hardware nas placas de CPU 
ou de Potência, deve possuir alternativa para garantir que o cruzamento possua sinalização de amarelo 
piscante.  

 
f) Verdes Conflitantes 
 
Deverá ser possível configurar as fases conflitantes através de programação por estados a qual 

deverá ter a função de indicar quais fases semafóricas não poderão ter verdes simultâneos. 
A constatação da presença de uma situação em que a Tabela de Verdes Conflitantes não esteja 

sendo respeitada deverá conduzir o controlador para amarelo intermitente em no máximo um segundo. 
O controlador deverá possuir o recurso de autoreset da seguinte forma: após a entrada no modo amarelo 
intermitente por motivo de falha, o controlador deverá executar até três verificações a fim de constatar 
permanência da falha e após as verificações, caso a mesma não seja critica ou tenha sido depurada no 
autoreset o controlador deverá retornar ao funcionamento normal, saindo do modo intermitente. 

Independentemente do motivo que tenha conduzido o controlador ao modo intermitente, ao retornar 
à normalidade ele deverá impor a sequência de partida. 
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Mesmo que o controlador consiga voltar ao funcionamento normal, através do recurso de autoreset, 
a falha que levou o controlador ao modo amarelo intermitente, embora não mais presente, deverá ficar 
registrada como ocorrência de falha. 

 
g) Falta de Energia 
 
Quando ocorrer falta de energia elétrica a programação interna dos parâmetros de cada plano 

programado deverá ser mantida em memória não volátil. 
 
h) Sequência de Partida 
 
Quando o controlador for ligado e as lâmpadas dos grupos focais forem energizadas ou ao 

restaurar-se a energia no controlador à normalidade em eventual falta de energia, os grupos semafóricos 
veiculares, antes de mudarem para o estágio requerido, deverão permanecer 5 (Cinco) segundos em 
amarelo intermitente (os grupos de pedestres deverão fica apagados), seguidos por 5 (Cinco) segundos 
de vermelho Geral em todos os grupos semafóricos (inclusive de pedestres). 

 
Sequência de Cores 
 
O controlador deverá permitir a seguinte sequência de cores para os semáforos: 
 
 
Grupos focais veiculares 
 
 
  
 
Grupos focais de pedestres 
 
 
 
 
 
Período de Entreverdes e Tempos de Segurança 
 
Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes deverão poder ser programados, 

independentemente, para cada estágio e plano.  
O período de entreverdes deverá ser composto pelos seguintes parâmetros: 

•        Período de amarelo e/ou vermelho intermitente (pedestre), ajustável, pelo menos entre 3 
(três) e 7 (sete) segundos. 

•        Período de vermelho de segurança, ajustável, pelo menos entre 0 (zero) e 9(nove) segundos. 
 
Além do período de entreverdes, deverão ser programáveis os seguintes parâmetros de 

temporizações de segurança: tempo de verde de segurança e tempo de máxima permanência em um 
intervalo. 

O tempo de verde de segurança deverá ser respeitado por todos os planos e permitir ser 
programado, pelo menos, entre 3 (três) e 20 (vinte) segundos. 

 
Mudança de Planos e Mudança de Modos 
 
O controlador deverá possuir uma Tabela Horária de Mudanças de Planos na qual poderão ser 

especificados 48 (quarenta e oito) eventos de ativação de planos por dia. Cada plano deverá ser ativado 
a partir desta tabela com horário e dias da semana. Os eventos de ativação de planos deverão ter como 
resolução mínima de programação “DIA DA SEMANA/ HORA/ MINUTO”. 

Para todo o acerto de relógio o plano vigente deverá ser ressincronizado, ou mesmo substituído, de 
modo a se adequar novamente à Tabela de Mudanças de Planos e aos parâmetros do plano 
correspondente. 

Verde Amarelo Vermelho Verde 

Vermelho 
intermitente Verde Vermelho Verde 
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A ressonância não deverá afetar as memorizações de demanda para os estágios dependentes de 
demanda. 

 
Programação 
 
As funções de programação e verificação de ocorrências deverão ser executadas através de 

notebook, Tablete entre outros dispositivos eletrônicos. 
A tela de programação deverá viabilizar a completa programação. E visualizar os erros na memoria 

do controlador atra´ves de uma solicitação em sua tela específica. 
O teclado / tela de programação deverá apresentar as seguintes características: 

• Todas as teclas e mostradores deverão ter identificação através de números ou letras, de tal 
forma que facilitem a operação do mesmo; 

•  O teclado de programação deverá apresentar teclas que contenham recursos para a 
inserção de algarismos de 0 a 9 e teclas especiais de funções e comandos; 

• Ter grau de proteção contra respingos de água; 
 

Função da Programação 
 
Essa programação pode ser proporcionada das seguintes formas: 
 

• Diretamente no controlador, através do dispositivo eletrônico. 

• Remotamente, quando operando em modo central, através da própria Central de 
Controle.  

 
Dados a serem programados 
 
Dados operacionais básicos (válido para todos os planos) 
- Quantidade de fases (até 24 fases) 
- Número do controlador, quando operando em rede ou isolado (0000 até 9999). 
- Tempos de segurança das fases semafóricas. 
 
Dados operacionais, por plano: 
- Modalidade do plano. 
- Quantidade de intervalos (até 24). 
- Cores das fases para todos os intervalos. 
- Modalidade dos intervalos. 
- Tempos dos intervalos (1 até 250 segundos, resolução 1 segundo, para os intervalos principais e 

1,0 até 10 segundos, resolução de 1 segundo para os intervalos secundários). 
- Tempos mínimos dos intervalos quando o plano é coordenado (1 a 99 segundos, resolução 1 

segundo). 
- Tempos complementares para os intervalos atuados (1 até 99 segundos, resolução 1 segundo 

para o tempo mínimo fixo e 1 até 10 segundos, resolução de 1 segundo para as extensões). 
- Defasagem: 0 a tempo de ciclo, resolução 1 segundo, para os planos Sincronizados. 
- Tempo máximo do ciclo (até 999 segundos). 
 
Horário 
-Dia da semana, hora, minutos e segundos. Até 40 datas especiais de acordo com a necessidade 
 
Horários de entrada dos planos. 
Cada programa de entrada de planos deverá constar de: dia da semana e horário de entrada (hora, 

minuto e segundo). Capacidade total 256 programas, resolução 1 segundo. 
 
Funções do Programador 
 

− Visualizar ciclo em curso. 

− Visualizar horário. 
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− Visualizar ocorrências. 

− Programar planos. 

− Programar horários de entrada de planos. 
 
Funções de Verificação 
 

4. Leitura e verificação de todo e qualquer parâmetro armazenado na memória de dados 
(EEPROM) com excessão do número de Série da CPU; 

5. Leitura e verificação do relógio interno do controlador; 
6. Leitura e verificação das indicações de falhas (ocorrências do controlador). 

 
Segurança Operacional 
 
Os seguintes parâmetros são continuamente verificados: 
 
a) Em termos de controle 
- O cumprimento da sequência correta das cores das fases semafóricas. 
- O cumprimento dos tempos mínimos de segurança das fases e dos intervalos de alívio 

(entreverdes). 
- Supervisão do microprocessador pelo "watch dog timer" 
- Integridade dos dados armazenados nas memórias do controlador. 
- O cumprimento do ciclo dentro do respectivo tempo máximo programado. 
 
b) Em termos de saída 
- Supervisão permanente dos focos verdes das fases em nível de tensão, através da comparação 

contínua entre o comando executado e a leitura efetuada. Qualquer divergência entre comando e leitura 
gera uma situação de anomalia o que leva prontamente o controlador ao Modo Piscante Forçado. 
Funcionamento dos focos semafóricos de cada fase 

 
c) De acordo com a divergência verificada as seguintes anomalias poderão ser constatadas 
- Falta de fase. 
- Erro de comando da fase. 
- Erro de comando da fase e situação de conflito. 
- O processo de comparação entre o comando efetuado e a leitura da saída correspondente, 

representa uma forma segura e eficiente de monitoramento e supervisão de falhas, sobretudo nos casos 
de conflito. 

- Supervisão permanente dos focos vermelhos das fases, em nível de corrente, possibilitando assim 
a pronta detecção de eventual situação de falta de fase (cor vermelha). 

- Em qualquer um desses casos de anomalia, a ação do Modo Piscante Forçado ocorre dentro de 
200 a 1250 milissegundos. 
 

Comprovação das especificações de funcionamento com tensão nominal, fator de potência, grau de 
proteção conforme NBR IEC 60529/2009, mediante apresentação de laudos de ensaios dos 
controladores semafóricos feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 
 
 

6.2. Fornecimento e instalação de Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo 
Digital Microprocessado (Temporizador).  

Semáforo comcontagem regressiva na cor verde e vermelha, composto de aproximadamente 420 led's 
verde e 420 led’s vermelho de alta intensidade, nas cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), 
na cor verde puro (Pure Green), de 7.000 mcd (milicandelas) e AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor 
vermelha de 7.000 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor e vida útil media de 100.000 horas. 
Contador constituído de duas placas inteiriças com dois dígitos e placa interface incorporada sendo esta 
localizada junto a placa de DEZENA, a comunicação entre as placas deverão ser por cabos flexíveis 1 
mm com conector macho e fêmea do tipo Plug-in, necessitando de fase de alimentação independente 
para total segurança do sistema, cada dígito de dezena e unidade deverão ter aproximadamente 220 
mm de largura e 400 mm de altura, ou em modelo similar com variação aproximada de +/- 10%, sendo 
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que cada segmento possui largura aproximada de 40 mm, os led's deverão ser polarizados 
independentes para no caso de queima de algum led não comprometa o sistema de funcionamento de 
nenhum outro, alimentação de 127/240v, montado em gabinete compacto de alta resistência em fibra de 
vidro, medindo aproximadamente 1.200 x 900 x 230 mm ou em modelo similar com variação aproximada 
de +/- 10%, pintado na cor preto fosco, com tarjas refletivas em sua extremidade, tampa para o contador 
medindo aproximadamente 580 mm X 570 mm, ou em modelo similar com variação aproximada de + - 
10%, com encaixe para lentes de 4 mm transparente com proteção UV e fechamento com fechaduras do 
tipo lingueta e abre/fecha em Fenda localizada na parte frontal do gabinete para facilitar a manutenção e 
instalação, incorporado também no próprio gabinete um Grupo Focal tipo I 200 x 200 x 200 mm na forma 
vertical ou horizontal também a LED de alta intensidade, com lentes de 4 mm transparente com proteção 
UV, contendo aproximadamente 110 led's de alta intensidade em cada módulo, sendo estes estando no 
layout da placa em forma de espiral, chicote elétrico de ligação com conector, borrachas de vedação 
evitando a entrada de umidade e intempéries, o grupo focal deverá ter seu fechamento com fechaduras 
do tipo lingueta e abre/fecha em fenda, localizado na parte frontal do gabinete para facilitar a 
manutenção e instalação, contendo também suporte de fixação e chave de segurança independente 
para o grupo focal e contador. (temporizador). 
 
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889: 
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, segue:  
Vermelho:  15 W    
Amarelo:   15 W   
Verde:       15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 2,5. 
Vermelho:  162 cd 
Amarelo:  402 cd 
Verde:    211 cd 
• Comprimento de onda de luz dos LED's: 
Vermelho: 620-680 nm 
Amarelo: 585-605 nm 
Verde:  490-520 nm 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator 
de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios 
credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 
 
Contador Digital Regressivo conforme especificação: 
• A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, segue:  
Vermelho:         15 W    
Verde:              15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 0. 
Vermelho:         400 cd 
Verde:              400 cd 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
• Ensaio de Vibração com operação normal após teste durante 10 minutos sobre Frequência de 3 e 10 
Hz no período de 10 minutos. 
 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, fator de potencia e vibração mediante laudos 
de ensaios fotométricos dos contadores regressivos feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO 
ou ABIPTI. 
 

6.3. Fornecimento e instalação deGrupo Focal Principal tipo I à LED 200 x 200 x 200 mm 
Confeccionado em caixa quadrada de alumínio injetado, policarbonato ou fibra de vidro, com 
acabamento em preto fosco, com módulos (bolachas) de 200 mm à LED de alta intensidade, com 
aproximadamente 110 led’s por cor (verde, amarelo e vermelho) nas cores especificas, InGaN (Índio, 
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Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de 7.000 mcd (milicandelas), AllnGap (alumínio, 
índio, fósforo), na cor vermelha e amarela, sendo os mesmos polarizados de forma independente, para 
que a queima de algum led não comprometa o seu funcionamento, o cluster dos led’s deverão ser 
fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 
60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e pinos de 
fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e água, 
pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector. Incluso anteparo solar tipo I e suporte 
para fixação.  
 
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889: 
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, segue:  
Vermelho:  15 W    
Amarelo:   15 W   
Verde:       15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5. 
Vermelho:  162 cd 
Amarelo:  402 cd 
Verde:    211 cd 
• Comprimento de onda de luz dos LED's: 
Vermelho: 620-680 nm 
Amarelo: 585-605 nm 
Verde:  490-520 nm 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator 
de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios 
credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 
 
 

6.4.  Fornecimento e instalação de Grupo Focal Repetidor à LED tipo I 200 x 200 x 200 mm 
Confeccionado em caixa quadrada de alumínio injetado, policarbonato ou fibra de vidro com acabamento 
em preto fosco, com módulos (bolachas) à LED composto por aproximadamente 110 led’s de alta 
intensidade, nas cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de 
7.000 mcd (milicandelas), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarela, com 
encapsulamento incolor, com uma vida útil de aproximadamente 100.000 horas sendo que todos os led 
acendem independentes um do outro por meio de resistências de ¼ Watts, e totalmente independentes 
uma da outra.  Com dimensões de 200 mm nas cores vermelha, amarela e verde, o cluster dos led’s 
deverão ser fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 
127/240v 60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e 
pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e 
água, pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector. 
 
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889: 
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, segue:  
Vermelho:  15 W    
Amarelo:   15 W   
Verde:       15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5. 
Vermelho: 162 cd 
Amarelo: 402 cd 
Verde:  211 cd 
• Comprimento de onda de luz dos LED's: 
Vermelho: 620-680 nm 
Amarelo: 585-605 nm 
Verde:  490-520 nm 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar; 
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• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator 
de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios 
credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 
 

6.5. Grupo Focal para Pedestre com Contagem Regressiva de Tempo.  
Constituído em caixa quadrada de alumínio injetado, policarbonato ou fibra de vdro, medindo 
aproximadamente 250 x 250 mm, composto de led’s de alto brilho utilizando aproximadamente 70 led’s 
para o boneco Verde, 70 led’s para o boneco Vermelho, e 110 led’s para a contagem regressiva na cor 
verde, com led’s de alta tecnologia nas cores especificas InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio) na cor verde 
puro (Pure Green) de 7.000 mcd, AlInGaP (Alumino, Índio, Fósforo) na cor vermelha de 7.000 mcd 
(milicandelas), com encapsulamento incolor e vida útil media de 100.000 horas, o cluster dos led’s 
deverão ser fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 
127/240v 60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e 
pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e 
água, pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector.  
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889: 
•A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 127v,  segue:  
Vermelho:  15 W    
Verde:       15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5. 
Vermelho: 102cd 
Verde:  110 cd 
•Comprimento de onda de luz dos LEDs: 
Vermelho:  620-680 nm 
Verde:  490-520 nm 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator 
de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios 
credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 

 
6.6. Fornecimento e instalação deTotem com sistema indicador de velocidade com display 

eletrônico de LED – modo educativo. 
Sistema de sinalização do tipo totem semafórico, construído com perfis metálicos estrutuais do tipo 
treliçado, galvanizados a fogo e com revestimento de chapas compostas, sendo chapas de ACM, 
material composto por duas lâminas de alumínios, ligadas por um núcleo de polietileno, base metálica 
para fixação em chumbadores próprios no bloco de concreto, base para nobreak, possuindo o perfil 
lateral de alumínio, produzido em forma de cantoneira. Toda estrutura em aço deverá receber tratamento 
anti-oxidação. Deverá o totem receber finalização na cor preto e possuir sinalização de regulamentação 
de velocidade do trânsito em película GT. 
 
Acabamento com tratamento anticorrosivo antigraf (anti-pichação) com propriedades especiais de longa 
durabilidade, alta resistência, anti-adesiva, anti-impregnante, anti-fungos e auto limpeza. Os sinais de 
regulamentação da velocidade deverão ser no tamanho 500mm de diâmetro, colocado no corpo do 
Totem, utilizando película adesiva refletiva (grau técnico) na cor branca e borda vermelha, indicação da 
velocidade em preto. Os sinais de regulamentação também deverão ser do mesmo modelo seguindo o 
padão determinado pelo CONTRAN. 
 
A parte externa e aparente do totem com revestimento frente e verso com suas chapas compostas, 
espessura mínima de 2 mm, formando uma “camisa unica” em formato tipo caixa retangular, recobrindo 
e dando forma artística a estrutura metálica como um todo. A superfície de acabamento desta chapa 
deverá já ser produzida na cor estabelecida no projeto, preta, e já decorrente de sua industrialização, 
não sendo permitida a utilização de chapas pintadas manualmente. Estas chapas também deverão 
prover de resistência a raios U.V. 
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Totem medindo 600 mm x 400 mm x 5500 mm de altura, confeccionado em aço perfilado (treliça) 
galvanizada, revestido em chapa galvanizada de alumínio composto e cantoneiras de alumínio de 5/8 
para acabamento. Incluso no próprio corpo do equipamento 1 (um) Módulo Focal Veicular tipo I 2 x 
300 à LED. Conjunto com sistemas de iluminação de base LED, utilizando aproximadamente 210 led's 
de alta tecnologia por cada lâmpada, nas cores especificas, AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor 
amarela, com encapsulamento incolor, vida útil média de 100.000 horas. O compartimento dos módulos 
focais consiste em uma tampa de fibra de vidro com tecnologia de acabamento Gel Light, pestana no 
padrão semafórico e sistema de fixação, obedecendo aos padrões da ABNT, permitindo que eventual 
troca de lâmpadas possa ser efetuada pelo lado frontal do conjunto. 
 
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889: 
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 110 Vca, segue:  
Amarelo:   15 W   
• Intensidade luminosa em cd  
Amarelo: 892 cd 
• Comprimento de onda de luz dos LEDs: 
Amarelo: 620-680 nm 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator 
de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios 
credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 
 
Também embutido no conjunto 1 (um) Contador de Velocidade Média, com indicação da velocidade na 
cor verde e vermelha, composto de aproximadamente 440 led’s (verde) e 440 led’s(vermelha) de alta 
tecnologia nas cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), 
AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha, com encapsulamento incolor, vida útil média de 
100.000 horas. Contador constituído de duas placas inteiriças com dois dígitos, com chip 
microprocessado e placa interface incorporada, os led’s deverão ser polarizados independentes para no 
caso de queima de algum led não comprometa o sistema, alimentação de 127/240v. Montado no próprio 
totem, com tarjas refletivas em sua extremidade, chicote elétrico de ligação com conector, borrachas de 
vedação evitando a entrada de umidade e intempéries, suporte de fixação e chave de segurança 
independente para o contador. 
 
Contador Digital Regressivo conforme especificação: 
• A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 127v, segue:  
Vermelho:        15 W    
Verde:              15 W   
• Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 0. 
Vermelho:        400 cd 
Verde:              400 cd 
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92. 
• Ensaio de Vibração com operação normal após teste durante 10 minutos sobre Frequência de 3 e 10 
Hz no período de 10 minutos. 
Comprovação das especificações de potência nominal e intensidade luminosa, mediante laudos de 
ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou 
ABIPTI. 
 
Sistema Laço Indutivo 
 
O laço indutivo é um sensor que funciona através de indução elétrica, onde o mesmo é instalado no 
“pavimento” e ligado ao seu aparelho eletrônico de detecção. 
Se faz uma infraestrutura no pavimento na forma retangular de cerca 1800 x 1000mm com um rasgo de 
10mm de largura X 40mm de profundidade. 
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6.7. Fornecimento e instalação deCabo PP 4 x 1,5 mm.  
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento 
(NBR nm 280). Isolação: composto de cloreto de polivinila (PVC/A) antichama, classe térmica 70 °C, 
preto numerado ou com veias coloridas. Separador: fita de poliéster, colocada em hélice, sobreposta 
(25%) ou talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de polvinila (PVC/ST1), na cor preta. 
 
 

6.8.  Fornecimento e instalação de Cabo PP 2 x 2,5 mm.  
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento 
(NBR nm 280). Isolação: composto de cloreto de polivinila (PVC/A) antichama, classe térmica 70 °C, 
preto numerado ou com veias coloridas. Separador: fita de poliéster, colocada em hélice, sobreposta 
(25%) ou talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de polvinila (PVC/ST1), na cor preta. 
 

6.9.  Fornecimento e instalação de Cabo PP 3 x 1,5 mm. 
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento 
(NBR nm 280). Isolação: composto de cloreto de polivinila (PVC/A) antichama, classe térmica 70 °C, 
preto numerado ou com veias coloridas. Separador: fita de poliéster, colocada em hélice, sobreposta 
(25%) ou talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de polvinila (PVC/ST1), na cor preta. 
 

6.10. Fornecimento e instalação de Kit Aterramento para Controlador.  
Kit composto por 4,5 metros de mangueira de 3/4", 3 hastes para aterramento, 10 metros de fio rígido 10 
mm², 3 conectores grampo para haste de aterramento tipo olhal, 1 terminal de aperto ou pressão 
("botinha”) cuja devida instalação garante a proteção a variação de tensão de uma rede elétrica, eliminar 
as fugas de energia e proteger os componentes eletroeletrônicos do sistema bem como os usuários de 
um possível choque elétrico.  
 

7. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços: 
 
Serviço de mão de obra – Implantação Aérea.   
Serviço de implantação e instalação de todos os equipamentos do sistema o conforme contrato, com 
deslocamento e operação de caminhão plataforma ou munck, realizado por equipe técnica especializada 
e totalmente capacitada para implantações e manutenções elétricas do sistema semafórico, composto 
por no mínimo:   
• 1 técnico semafórico;   
• 1 auxiliar de serviço técnico semafórico;   
• 1 caminhão acoplado com plataforma ou munck;   
• 1 Motorista habilitado para operar o caminhão, podendo ser um dos membros citados 
inicialmente.   
 
Implantação Aérea utilizando Armação Rex com Roldana, conjunto destinado a sustentação de cabos 
em instalações elétricas horizontais que envolvem cabos aéreos interligados por postes.  
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O serviço engloba a instalação completa de todo o sistema semafórico, sendo que a equipe deverá ser 
plenamente capacitada para implantação de grupos focais, bolachas a led’s, contadores regressivos, 
controladores, passagem de cabeamento aéreo ou subterrâneo, aterramento de colunas e controladores, 
enfim, de todos componentes integrantes do sistema, assim como pequenos reparos e programações 
especificas no controlador semafórico. Se necessário, também efetuar a programação ou reprogramação 
semafórica, incluso a hora técnica de acompanhamento profissional especializado. 
 
Quando necessário será realizada a remoção de equipamentos antigos.  
 
É de responsabilidade da CONTRATADA todas as ferramentas necessárias para manter o perfeito 
funcionamento do sistema. O fornecimento de todo material elétrico, ou seja, conectores, isolantes, 
roldanas, terminais e demais componentes para manutenção será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 

7.1. Obras Civis de Infraestrutura e Elétrica 

• Efetuar instalação conforme normas vigentes de sinalização semafórica; 

• Verificar a visibilidade ideal para colocação de colunas e braços; 

• Montagem dos grupos focais semafóricos veiculares e pedestres; 

• Implantar os grupos focais principais com vão livre de no mínimo 4,7m da via; 

• Implantar os grupos focais repetidores com altura mínima de 2,2m da calçada; 

• Implantar os grupos focais pedestres com altura mínima de 2,0m da calçada; 

• Passagem de cabos aéreos com hasteamento numa altura mínima de 5,5m da via  

• Amarrações feita com cabo flexível ou arame trefilado. 
 

7.2. Verificação de Componentes Eletrônicos 

• Efetuar medições de tensões, correntes e potências envolvidas; 

• Verificar funcionamento de bolacha led, placa de controlador (CPU, Potência, Opcional e outras) 
pelo prazo mínimo de duas horas após a instalação dos mesmos; 

• Fazer verificação de aterramentos implantados, proteção de surtos e fixação, visando à proteção 
e longevidade dos componentes; 

• Fazer Relatório Diário de Obra do serviço, e todos os componentes dos conjuntos semafóricos 
implementados; 

• Apresentar até o décimo dia do mês subsequente um Croqui ou Projeto “as built” de todo o 
serviço executado. 

 

 
8. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
8.1. DAS AMOSTRAS E HABILITAÇÃO 

 
Encerrada a fase de lances a sessão de licitação será suspensa para que sejam entregues AMOSTRAS 
pelos LICITANTES que tiveram suas propostas provisoriamente classificadas em 1º lugar, no prazo 
máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da realização da sessão. 
 
Deverão ser apresentadas amostras dos itens: Controlador Eletrônico de tráfego, Grupo Focal 
Principal com Contador Veicular Regressivo Digital Microprocessado (Temporizador), Grupo 
Focal Principal tipo I à LED 200 x 200 x 200 mm, Grupo Focal para Pedestre à LED e Totem com 
sistema indicador de velocidade com display eletrônico de LEDconforme especificações deste 
termo. 
 
As amostras deverão ser entregues na Detranit – Departamento de transito de Itajubá - MG, situada à R. 
Tiago Carneiro Santiago, nº 55 - Centro, Itajubá - MG, CEP 37500-024. 
 
As amostras, quando entregues diretamente pela licitante ou representante credenciado, ou por 
transportadora, serão recepcionadas mediante entrega de recibo específico devendo este documento ser 
juntado ao processo. 
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As amostras serão analisadas pelo gestor do contrato em conjunto com setor competente, para 
verificação do pleno atendimento as características do objeto descrito no edital e seu termo de 
referência. 
 
A análise de amostras deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data 
agendada pelo gestor do contrato. 
 
O não comparecimento do representante da empresa vencedora implicará na desclassificação da 
empresa.  
 
A avaliação das amostras será realizada com base nos critérios, abaixo descritos. 
 

• Os itens oferecidos para análise devem corresponder, com precisão, as especificações previstas 
no edital e aos descritivos contidos na proposta da empresa 1ª (primeira) classificada;  

 

• As amostras deverão ser apresentadas em embalagens apropriadas conforme unidade de 
compra, contendo as informações necessárias em seu corpo. 
 

• As amostras deverão ser apresentadas em bancada por representante legal devidamente 
credenciado pela empresa licitante. A prefeitura fornecerá local adequado para a demonstração 
das amostras. 
 

• A apresentação das amostras poderá ser acompanhada pelos licitantes participantes, se assim 
desejarem, vedado o manuseio dos equipamentos por qualquer pessoa que não seja designada 
pela administração pública. 
 

• As amostras, que se apresentem em desacordo com as especificações não serão apreciadas, 
implicando na desclassificação da proposta apresentada pela empresa, em virtude do não 
atendimento as condições estipuladas no edital.   
 

• Caso as amostras apresentadas não estejam de acordo com o termo de referência, será 
convocada a critério da administração a 2ª (segunda) licitante classificada e assim 
sucessivamente, não cabendo à licitante desclassificada qualquer indenização ou direito, seja a 
que título for. 
 

• Após emissão de parecer definitivo pelo setor competente em conjunto com o gestor do contrato 
sobre as amostras apresentadas, o pregoeiro enviará aviso/comunicado, exclusivamente por 
meio eletrônico, comunicando o resultado das amostras analisadas. 
 

• Após a realização dos testes, a prefeitura disponibilizará para retirada o saldo existente das 
amostras, se houver, no estado em que se encontrarem, mediante a assinatura de recibo, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após adjudicação do objeto à licitante vencedora. 
Transcorrido esse prazo, os produtos terão a destinação que a prefeitura achar mais 
conveniente. 
 

• O material apresentado como amostra não será considerado para fins de recebimento. 
 

• Deverá ser apresentado o laudo dos módulos à LED emitido por laboratório credenciado pelo 
INMETRO ou ABIPTI juntamente com as amostras. Os laudos deverão comprovar 
compatibilidade com a ABNT NBR 15889:2019. Laudos em desacordo resultarão na 
desclassificação do licitante. 

 

 
8.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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8.3. Como caráter de Qualificação-Técnica, o licitante deverá apresentar no envelope de 
Habilitação os seguintes documentos: 

 

Apresentar durante a fase de habilitação prova de possuir no seu quadro permanente, na data da 
licitação, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de certidões ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado de Certidões de Acervos Técnicos (CAT) expedidas pelo CREA ou certidão emitida 
por entidade competente com atribuições para tal, demonstrando sua aptidão por já haver sido 
responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto da 
licitação. A prova poderá ser feita através de Ficha de Registro de Empregado, devidamente 
registrado no órgão competente, Carteira de Trabalho onde constem os dados de sua contratação ou 
Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa e o referido Responsável Técnico. O 
atestado deverá citar os itens de maior relevância: Controlador Eletrônico de tráfego, Grupo 
Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital Microprocessado (Temporizador), 
Grupo Focal Principal tipo I à LED 200 x 200 x 200 mm, Grupo Focal para Pedestre. Não serão 
aceitos atestados com objetos genéricos, sendo obrigatório a apresentação de atestados com os 
materiais e serviços discriminados. Serão aceitas descrições de atestado SIMILAR ao solicitado. 

 

Apresentar durante a fase de habilitação declaração de disponibilidade de equipe técnica até o término 
do contrato, caso a licitante venha sagrar-se vencedora. A declaração poderá ser feita em modelo 
próprio, desde que contenha a identificação deste processo licitatório e a assinatura de seu 
representante legal e data. 
 
Quando necessário a Prefeitura pedirá informações complementares ao fornecedor, atendendo ao 
engenheiro designado, que mediante parecer técnico fundamentado determinará os fornecedores na 
fase classificatória. 
 
Os documentos necessários descritos acima deverão, preferencialmente, ser apresentados conforme a 
sequência acima mencionada, por qualquer processo de cópia autenticada, em cartório (frente e verso, 
quando for o caso), ou publicação em órgão de imprensa oficial ou ainda, cópia comum acompanhada 
do original para autenticação do servidor. Em todos os casos os originais deverão ser apresentados 
quando solicitados. 
 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quando necessário a Prefeitura pedirá informações complementares ao fornecedor, atendendo ao 
engenheiro designado, que mediante parecer técnico fundamentado determinará os fornecedores na 
fase classificatória. 
 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização pela Prefeitura, das perfeitas condições 
de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, bombas 
elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc. 
 

Obrigações da Contratada 
• Executar dentro da melhor técnica os serviços contratados. 
• Assegurar, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços. 
• Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços. 
• Permitir e facilitar à Comissão de Fiscalização em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os 
informes e esclarecimentos solicitados. 
• Participar por escrito à Comissão de Fiscalização a ocorrência de qualquer fato, condições que 
possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, em parte ou no todo, de acordo com o cronograma 
físico, indicando as medidas para corrigir a situação. 
 

Caso não sejam atendidas as condições previstas nas especificações técnicas anexa deverá a 
contratada, às suas expensas, executar as modificações ou troca de equipamentos que se fizerem 
necessárias para obtenção das condições mencionadas. 
 

Massoud Nassar Neto  
Secretário Municipal de Defesa Social 
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