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Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 

 

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº 076/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO 

DE OBRA COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO NO CRUZAMENTO DA AVENIDA 

RUBEM BERTA X AVENIDA JOSÉ JOAQUIM. 

 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 26/09/2022 às 17h00min. 

 

LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 10/10/2022 às 13h45min. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 10/10/2022 às 14h00min 

 

LOCAL: Município de Sapucaia do Sul, no seguinte endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou em link no site www.sapucaiadosul.rs.gov.br 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 

 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A condição expressa no edital. 

 

PREGOEIRA RESPONSÁVEL: Aline Jacques 

 

Sapucaia do Sul, 23 de Setembro de 2022. 
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Pregão Eletrônico nº. 076/2022 

Expediente Administrativo / Processo Digital – 21951/2022 

Requisições n°. 1566/2022 e 1580/2022 

 

O Município de Sapucaia do Sul, por meio da Diretoria de Compras e Licitações, torna público que 

realizará licitação na modalidade, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Global regido pela Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelos Decreto Municipal nº 3.520, de 18 de fevereiro 

de 2009; Decreto Federal nº 10.024/2019; Pelas Lei complementares 123/2006, 147/2014 e 

subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, cujo objeto é a Contratação de 

empresa especializada para aquisição de material e mão de obra com a finalidade de 

instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Rubem Berta x Avenida José Joaquim., 

conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I), o qual passa a ser parte 

integrante do presente edital, devendo ser observadas as seguintes disposições: 

 

1. Condições gerais para participação: 

1.1. Empresas legalmente constituídas cujo exercício da atividade econômica seja compatível com o objeto 

da presente licitação, que cumpram com os requisitos de habilitação descritos no item 5 deste edital e que 

tenham realizado o cadastro/credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas. 

1.2. Não poderão participar da presente licitação: 

1.2.1. Os interessados temporariamente suspensos de participar em licitação e impedidos de contratar com 

esta Administração Municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993; 

1.2.2. As empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública nas suas 

esferas Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal 8.666/1993; 

1.2.3. Os interessados enquadrados nas hipóteses do artigo 9º, da lei federal 8.666/1993; 

1.2.4. As empresas que estiverem sob recuperação judicial, concordata, concurso de credores, dissolução, 

liquidação e/ou declaradas inidôneas pela Administração Pública, ou impedidas legalmente; 

1.2.5. Empresas que não funcionem no País; 

1.2.6. Pessoas Físicas. 

 

2. Credenciamento e participação do certame: 

2.1. Para participar do certame, o licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” 

através do site www.portaldecompraspublicas.com.br 

2.1.1. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

2.1.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implicará a responsabilidade legal do 

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
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transações inerentes ao pregão eletrônico. 

2.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao Município de Sapucaia do Sul, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficado responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão de seu representante. 

2.4. Como condição de participação no certame, a proponente, através de seu representante legal, deverá 

apresentar, exclusivamente por meio do sistema, as seguintes Declarações: 

a) DECLARAÇÃO assinada pelo representante legal da empresa, que comunicará fato superveniente 

e impeditivo de habilitação. Conforme modelo Anexo VII item “a”. 

b) DECLARAÇÃO específica, assinada pelo representante legal da empresa, de que não foram 

declarados INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o poder público, nos termos do inciso IV do art. 

87 da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme modelo Anexo VII, item “b”; 

c) DECLARAÇÃO que se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto pela Lei Complementar 

nº. 123/2006 e que não se utiliza indevidamente desse benefício, conforme modelo (Anexo VII, item 

“d”) ou CERTIDÃO simplificada ou cópia do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, autenticada pela Junta Comercial. 

d) DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, conforme 

modelo Anexo VII, item “e”; 

e) DECLARAÇÃO específica de que não participou na elaboração do projeto básico / termo de 

referência e de não possuir vínculos de dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado com 

o(s) responsável(is) pela elaboração do projeto básico / termo de referência, conforme modelo no 

Anexo VII item “f”; 

2.5. Qualquer dúvida, em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo número 

3003-5455 (atendimento nacional), junto à Central de Atendimento do Portal de Compras Públicas. 

 

3. Envio das propostas e Documentos de Habilitação: 

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do 

sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, e poderão ser retirados ou 

substituídos até a abertura da sessão pública. 

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração 

sujeitará o licitante às sanções legais: 
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3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências 

do edital, como condição de participação; 

3.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresas de 

pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade 

cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006, como condição para aplicação do disposto ao objeto deste 

edital. 

3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados 

pelo(a) pregoeiro(a), deverão ser encaminhados no prazo máximo de 48 horas. 

 

4. Proposta: 

4.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances; 

4.2. A Proposta de Preço deverá consignar expressamente os valores unitários e totais dos objetos deste 

edital, em moeda nacional. Nos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, 

impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 

eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre os 

preços do produto e serviços; 

4.3. O VALOR GLOBAL será considerado para a fase de lances; 

4.3.1. Embora seja o VALOR GLOBAL o parâmetro de disputa da presente licitação, as propostas finais 

DEVERÃO contemplar os itens em separado na forma de planilha de composição dos preços, sendo que o 

valor proposto para cada item não poderá ser superior ao valor orçado pela administração, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

4.4. O prazo mínimo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do 

pregão eletrônico. Se na proposta não constar, subentende-se 60 (sessenta) dias. 

4.5. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência (Anexo I) deste edital. 

4.6. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços ofertados até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula; 

4.7. Caso algum licitante apresente proposta de preços com mais de dois dígitos após a vírgula, os dígitos 

que ultrapassarem as duas casas decimais serão desconsiderados para fins de classificação e julgamento. 

 

5. Documentação necessária para HABILITAÇÃO: 

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o 

procedimento disposto no item 3 deste edital. 

5.2. Habilitação Jurídica: 

a) Registro Público, no caso de empresário individual; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Av. Leônidas de Souza, 1289 – CEP 93210-140 – Fone: (51) 3451.8000 
Web Site:  www.sapucaiadosul.rs.gov.br    Email: licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br 

Página 5 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado com todas as suas eventuais alterações 

supervenientes em vigor, consolidado, devidamente registrados em se tratando de sociedades 

empresárias; Acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de 

eleição ou designação e investidura dos atuais administradores; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado com todas as suas eventuais alterações 

supervenientes em vigor, consolidado, devidamente registrados em se tratando de sociedades 

simples; Acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição 

ou designação e investidura dos atuais administradores; 

d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

5.3. Habilitação Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ/ME); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB e quanto a Divida Ativa da União administrada pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

5.4. Regularidade Trabalhista: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

5.5. Qualificação Econômica - financeira: 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 

superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

5.6. Qualificação Técnica: 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, bem como a indicação das 

instalações, do aparelhamento e do pessoal adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como a indicação e qualificação de cada um dos membros da equipe de trabalho que 

se responsabilizará pelos serviços; 

5.7. Declarações: 

c) DECLARAÇÃO conforme modelo Anexo IV, item “c”, de que a empresa cumpre com o disposto no 
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inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, Lei nº. 9.854/99 e na Lei federal n° 8.666/93, de que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos); 

5.7.1 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 a abertura da sessão pública. 

5.7.2 Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração Municipal ou publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

5.7.3 Em sendo habilitados a Documentação e a Proposta de Preço, o licitante será considerado vencedor e 

lhe será adjudicado o objeto do certame. 

 

6. Amostras: 

6.1. Na fase de qualificação das empresas, deverão ser apresentadas amostras dos produtos, 

especificamente do Controlador, inclusive documentação técnica pertinente, para permitir análise pelo 

responsável designado da Prefeitura, da conformidade com as especificações do memorial descritivo, e 

documentação conforme segue: 

6.2. A apresentação das amostras se dará a licitante cuja proposta foi classificada em primeiro lugar 

(vencedora), após comprovação do pleno atendimento de todas as exigências deste edital, e esta deverá 

ser apresentada em até oito (8) dias após encerrado o certame.  

6.3. A licitante deverá fornecer amostras de 1 (uma) unidade do iten: Grupo focal veicular principal com 

contador regressivo, grupo focal repetidor 3 x 200mm e controlador eletrônico de trafego. 

6.4. A licitante vencedora deverá ainda, apresentar no prazo de oito (8) dias após classificada em primeiro 

lugar (vencedora), os documentos abaixo: 

6.4.1. Catálogo informativo descrevendo alguns itens do objeto ofertado, inclusive fotos específicas do iten:  

Grupo focal veicular principal com contador regressivo, grupo focal repetidor 3 x 200mm e controlador 

eletrônico de trafego, junto com o termo de referência do certame licitatório, sob pena de desclassificação 

da Proposta. 

6.4.2. Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou ABIPTI sobre as especificações 

solicitadas do controlador, sob pena de desclassificação da Proposta. Tal exigência é necessária para 

garantir as especificações solicitadas, das quais são baseadas na NBR 15.889/2019, específica para 

materiais de sinalização semafórica com utilização de lâmpada a base de LED. Para atendimento do 

disposto, serão considerados laudos emitidos em razão de empresas pertencentes ao mesmo grupo 

empresarial da empresa proponente. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial 

da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenham 

pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente. 
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6.4.3. A empresa proponente deve apresentar somente uma marca e fabricante para cada produto ofertado. 

6.4.4. 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. 

6.5. Quando necessário a Prefeitura pedirá informações complementares ao fornecedor, atendendo ao 

engenheiro designado, que mediante parecer técnico fundamentado determinará os fornecedores na fase 

classificatória. 

6.6. A empresa deverá apresentar no prazo estipulado acima, todos os argumentos técnicos relevantes por 

entidades qualificadas (universidades, institutos, laboratórios etc.), cuja idoneidade e competência técnica 

sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional e/ou internacional. 

6.7. É obrigatória a apresentação expressa de documentos comprobatórios deste item, para a fase de 

qualificação das empresas. 

6.8. Todas as amostras dos produtos da empresa vencedora do presente certame, permanecerão sob a 

guarda da Prefeitura até a conclusão dos trabalhos, para que possam ser efetivamente comparados aos 

materiais e produtos aplicados na obra. 

6.9. Avaliação das amostras: 

A avaliação das amostras será realizada com base nos critérios abaixo descritos: 

a) 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;  

b) As amostras deverão ser apresentadas em embalagens apropriadas conforme unidade de compra, 

contendo as informações necessárias em seu corpo. 

c) As amostras deverão vir lacradas e acompanhadas por laudo técnico atestando a especificação e das 

Normas da ABNT/NBR descritas neste edital;   

d) 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.   

e) Caso as amostras apresentadas não estejam de acordo com o termo de referência, será convocada a 

2ª (segunda) classificada e assim sucessivamente, não cabendo à licitante desclassificada qualquer 

indenização ou direito, seja a que título for. 

f) 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. 
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g) 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. 

h) O material apresentado como amostra não será considerado para fins de recebimento.; 

 

7. Procedimento licitatório: 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, com a 

divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com o Termo 

de Referência – Anexo I deste edital. 

7.2. Os licitantes deverão manter a impessoalidade, sob pena de serem excluídos do certame pelo 

pregoeiro. 

7.3. Serão consideradas aceitáveis as propostas que: 

a) atendam a todos os termos deste edital; 

b) contenham preço compatível com os praticados no mercado; 

c) para a aceitabilidade e julgamento das propostas, o licitante classificado em primeiro lugar, logo 

após o encerramento da etapa de lances, será convocado com prazo definido pelo pregoeiro a 

encaminhar a proposta de preço final ajustada ao valor proposto. 

7.4. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP deverão declarar que estão 

enquadradas nessa(s) categoria(s), conforme item 2.4. deste edital. 

7.5. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência das Microempresas – ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, art.44, conforme item 6.19. 

7.6. O Modo de disputa será “Aberto” conforme estipulado no Decreto Federal 10.024/2019; 

7.7. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do 

provedor eletrônico. 

7.8. Os licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, oferecer lances sucessivos, 

com valores inferiores ao último lance registrado no sistema. 

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance recebido e registrado em 

primeiro lugar pelo provedor. 

7.10. Somente serão aceitos lances com intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo) 

 entre os mesmos. Qualquer lance eventualmente registrado com valor inferior a R$ 0,01 (um centavo) em 

relação ao último lance registrado será desclassificado pelo(a) Pregoeiro(a) responsável; 

7.11. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, sendo vedada a identificação do detentor do 

lance, conforme item 7.2 supracitado. 
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7.12. No modo de disputa aberto, conforme item 7.6 deste edital, a etapa de envio de lances na sessão 

pública durará 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; 

7.13. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 

tratar de lances intermediários; 

7.14. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 7.12 e 7.13, a etapa de 

lances será encerrada automaticamente. 

Parágrafo Único. A sessão pública do pregão só estará concluída depois de declarados os vencedores do 

certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos 

licitantes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa. 

7.15. Após verificar se há necessidade de desempate previsto nos itens 7.19 e 7.20. O pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 

menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação. 

7.16. Em havendo desconexão entre o pregoeiro e os demais licitantes por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

7.17. Quando houver desconexão com o pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema 

permanecerem acessível aos licitantes para recepção dos lances, os atos até então praticados serão 

considerados válidos, se possível a retomada do certame pelo pregoeiro. 

7.18. O pregoeiro poderá suspender cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento. 

7.19. Será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as Microempresas – 

ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006, que tenham declarado que se enquadram nessas categorias, conforme item 7.5. 

7.20. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas – ME e Empresas 

de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

7.21. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresas – ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP. 

7.22. O Sistema de Compras Eletrônicas informará as empresas que se enquadrarem nos itens 7.4. e 7.5. 

7.23. Ocorrendo o empate, a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas – ME e Empresas de 

Pequeno Porte – EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.20, será realizado sorteio 

eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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7.25. Não ocorrendo a contratação da Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme 

o item 7.19, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 5.20, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.26. Na hipótese de não-contratação, nos termos previstos nos itens 7.19 e 7.21, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a melhor proposta. 

7.27. O pregoeiro anunciará o licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance 

de menor valor. 

7.28. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será 

desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

 

8. Da Forma, Prazo e Local: 

8.1. O prazo de execução e fornecimento do material será de 30 (trinta) dias, a partir da emissão do 

Empenho, a prestação do serviço será no cruzamento da Avenida Rubem Berta com Avenida José 

Joaquim. 

8.2. Os materiais serão recebidos definitivamente após a verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da Proposta, e sua conseqüente aceitação. 

8.3. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

contidas neste Termo de Referência e na proposta. 

8.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após a conclusão, uma vez verificada a execução 

satisfatória dos serviços, mediante termo de recebimento definitivo, ou recibo, firmado pelo fiscal do 

contrato. 

8.5. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo 

estabelecido pela Administração, observando as condições estabelecidas para a prestação. 

8.6. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos 

executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida à contratada, sem prejuízo 

da aplicação das sanções cabíveis. 

8.7. Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a contratante reduzirá a termo os fatos 

ocorridos para aplicação de sanções. 

8.8. A CONTRATADA deverá executar dentro da melhor técnica os serviços contratados. 

8.9. Assegurar, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços. 

8.10. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços. 

8.11. A CONTRATADA deverá permitir e facilitar à Comissão de Fiscalização em qualquer dia e hora, 

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

8.12. Participar por escrito à Comissão de Fiscalização a ocorrência de qualquer fato, condições que 
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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. 

8.13. A empresa licitante deverá ter um profissional responsável, para a instalação dos equipamentos. 

8.14. 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. 

 

9. Condições de pagamento: 

9.1. A forma de pagamento do Município de Sapucaia do Sul é por empenho de despesa. 

9.2. A fiscalização do Município somente atestará a correta prestação dos serviços e liberará a nota fiscal 

para pagamento, quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 

9.3. O pagamento do preço dos serviços será feito pelo Município de Sapucaia do Sul, mediante a 

apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva nota fiscal ou nota fiscal/fatura, emitida em nome da 

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, trazendo o número do empenho e do contrato a que se refere. Dito 

documento deverá ser atestado pelo gestor do contrato, designado pelo Secretário ou pelo próprio 

responsável pela pasta solicitante. 

9.4. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura 

corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término 

deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como 

vencimento o primeiro dia útil imediato. 

9.5. As notas fiscais/faturas emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, o Município de 

Sapucaia do Sul efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, para que dentro do prazo fixado para o 

pagamento, proceda na sua regularização. No mais, o Município disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da 

correção das notas fiscais/faturas ou da sua substituição para efetuar o seu pagamento, sem prejuízo ao 

disposto no item 9.4. 

9.6. A liberação do pagamento ficará condicionada à consulta prévia ao Sistema de Cadastramento do 

Município para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado ao processo. 

 

10. Sanções: 

10.1. A LICITANTE que, por qualquer forma, não cumprir as normas deste edital estará sujeita às seguintes 

sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa: 

10.1.1. Suspensão do direito de licitar e contatar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa 

de 10% sobre o valor estimado da contratação, no caso da LICITANTE deixar de entregar a documentação 

exigida para o certame; 
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10.1.2. Em caso de manter comportamento inadequado durante o Pregão, estará sujeito ao afastamento do 

certame e a suspensão do direito de licitar e contatar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 

10.1.3. Caso o LICITANTE não mantenha a proposta e/ou se recuse injustificadamente à celebração do 

contrato ficará sujeito à suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 

(cinco) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação. 

10.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita 

às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa: 

10.2.1. Advertência; 

10.2.2. Multa; 

10.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul; 

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.3. As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3 e 10.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a 

sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 

10.4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do 

contrato celebrado. 

10.5. A multa aplicável será de: 

10.5.1. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor 

total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista nos subitem 10.5.1 

quando for o caso; 

10.5.2. 10% (dez por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor 

correspondente à parcela do contrato não cumprida; 

10.5.3. 10% (dez por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota 

de empenho; 

10.5.4. 10% (dez por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao 

prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho. 

10.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade 

interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

10.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço, a nota de empenho ou o 

contrato deverão ser, respectivamente, cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse 

público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa. 

10.8. Também pode ensejar a aplicação de multa à empresa contratada, o descumprimento, pela mesma, 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias, de segurança do trabalhador, entre outras afins, em relação 

aos seus empregados; A multa prevista será de 10% do valor total do contrato. 
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10.10. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 

participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

10.9.1. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução total ou 

parcial do contrato; 

10.9.2. Por até 5 (cinco) anos, quando a CONTRATADA: 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, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou 

praticar quaisquer atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; 

10.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Sapucaia do Sul são sanções administrativas acessórias à aplicação de 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período. 

10.10.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à 

vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 

anos de sua aplicação. 

10.10.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá 

em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção – a qual será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta – limitada ao prazo de 2 (dois) anos em 

quaisquer hipóteses; 

10.10.3. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos 

em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul, 

quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 

10.11. Todas as sanções e penalidades aplicadas serão registradas no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Sapucaia do Sul; 

 

11. Impugnação e Recurso Administrativo: 

11.1. Impugnação: 

11.1.1. As impugnações deverão ser interpostas conforme Art. 24 do decreto federal nº. 10.024/19. Decairá 

do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 3º (terceiro) dia útil que 

anteceder a abertura do envelope com a proposta, falha ou irregularidade que o viciar, sendo que tal 

comunicação terá efeito de recurso. 
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11.1.2. As impugnações deverão ser protocoladas por meio eletrônico, através do endereço de e-mail 

licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br deverão estar acompanhadas de cópia simples do contrato 

social da empresa e do documento de identidade do representante legal da mesma. 

11.2. Recurso Administrativo: 

11.2.1. Dos demais atos relacionados com o pregão, ao final da sessão pública, qualquer licitante poderá 

manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário 

eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

11.2.2. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito de recorrer 

e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto ao vencedor. 

11.2.3. Não serão aceitas como recurso as alegações que não se relacionem às razões indicadas pelo 

licitante recorrente na sessão pública. 

11.2.4. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.2.5. A apresentação de impugnação ou recurso após o prazo estipulado nos subitens 11.1.1 e 11.2.1 

receberá tratamento de mera informação. 

 
12. Dotação orçamentária: 

12.1. As despesas decorrentes correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s): 

Unidade Requisiçõe
s  

Dotação 

Secretaria Municipal 
de Segurança e 

Trânsito  

1566/2022 e 
1580/2022 

Dotação: 1490 

Ação: 2139 

34490510000000000 – Obras e Instalações  

Estacionamento Rotativo 

Dotação - 1489  

Ação 2139   

33390390000000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica   Estacionamento Rotativo. 

 

13. Das condições e prazo para assinatura do contrato: 

13.1. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL convocará a empresa vencedora da licitação para assinar o contrato 

cuja minuta, em anexo, integra este edital, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das consequências da recusa injustificada previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 
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13.2. Na data de assinatura do contrato, a empresa licitante vencedora, deverá estar com todos os 

documentos legalmente exigíveis, dentro do período de validade. 

 

14. Do contrato: 

14.1. O contrato que vier a ser celebrado terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração, conforme art. 57, II da Lei nº 8.666/93. 

 

15. Da Garantia dos Serviços e Assistência Técnica: 

15.1. Da Garantia: 

15.1.1. A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima estabelecida nas especificações 

técnicas de cada produto constante deste Termo de Referência, ou, pelo prazo fornecido pelo fabricante, se 

superior. 

15.1.2. A susbstituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser efetivada em até 5 (cinco dias úteis, 

contados da comunicação realizada pela Contratante. 

15.2. Assistência Técnica: 

15.2.1. O acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, cujo prazo não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, com a finalidade de manter os produtos em perfeitas condições de uso, 

conforme disposição a seguir: 

15.2.1.1. Na ocorrência de defeitos que inviabilizem a utilização total ou parcial dos produtos, durante o 

período de garantia e assistência técnica, a Contratada será notificada pelo fiscal do contrato para solução 

dos problemas apresentados; 

15.2.1.2. A retirada e a devolução dos produtos na sede da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito , 

localizada Rua Luiz Cardoso, 68, Bairro Paraiso, Sapucaia do Sul será providenciada pela Contratada, 

mediante notificação formalizada pelo fiscal do contrato. 

15.2.1.3. Uma vez disponibilizados os produtos para prestação do serviço de garantia e assistência técnica, 

a  Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias para correção dos defeitos apresentados, cujo lapso temporal 

começará a contar a partir da abertura do chamado. 

15.2.1.4. Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de Defesa 

do Consumidor – Lei Nº 8.078/1990. 

15.2.1.5.Entende-se por manutenção corretiva, aquela destinada a remover os defeito de fabricação 

apresentados nos equipamentos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções 

necessárias. 

 

16. Disposições gerais: 

16.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da interpretação do edital, deverão ser 

dirigidas por escrito ao pregoeiro, por meio do e-mail cadastrado no site do Portal de Compras Públicas, 
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com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública. 

16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas encontrar-se-ão à disposição dos 

interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e/ou no site: www.sapucaiadosul.rs.gov.br . 

16.3. Nenhuma indenização será devida ao licitante pela apresentação de documentação ou proposta 

relativa a esta licitação. 

16.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

16.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

16.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

16.7. Todas as decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes através do 

sistema de compras eletrônicas utilizado no certame, em www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como 

por meio do web site oficial da Administração Pública de Sapucaia do Sul, em www.sapucaiadosul.rs.gov.br 

e, quando for o caso, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul. 

16.8. É facultado ao pregoeiro ou ao seu superior hierárquico, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

16.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte não estão isentas de apresentar a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. 

16.9.1. Antes da adjudicação do lote à vencedora, sendo ela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

será verificada sua regularidade fiscal; 

16.9.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 

prazo de cinco (5) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

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

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

16.9.3. A não regularização da documentação no prazo previsto do item 16.9.2 implicará em decadência do 

direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a adjudicação do objeto, assinatura do contrato (quando for o caso) ou revogar a 

licitação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

16.10. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste edital. 

16.11. O Município de Sapucaia do Sul adjudicará o objeto desta licitação ao proponente que efetuar a 

melhor proposta de preço e for declarado habilitado pelo pregoeiro(a) responsável, reservando-se, 

entretanto, o direito de rever quaisquer atos em qualquer momento do certame, no caso de fato 

superveniente, sem que advenha direito a qualquer reivindicação ou indenização. 
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16.12. A apresentação da proposta será a evidência de que o licitante examinou e aceitou completamente 

as normas desta licitação e que obteve da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul todos os 

esclarecimentos satisfatórios a sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos 

necessários. 

16.13. Fazem parte integrante deste edital: o Termo de Referência – Anexo I, o Modelo de proposta/Planilha 

Orçamentária – Anexo II, os Modelos de declarações – Anexo III, a Minuta contratual – Anexo IV, bem como 

a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, 

Decreto Municipal nº. 3.520, de 18 de fevereiro de 2009, e a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993. 

 

17. Do Foro: 

17.1. Fica eleito e convencionado, para fins legais e para dirimir questões oriundas desta licitação, o Foro da 

Comarca de Sapucaia do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

 

Sapucaia do Sul, __ de __________________  de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________   _____________________________ 
      Nierison de Souza Machado                            Volmir Rodrigues 
   Diretor de Compras e Licitações                 Prefeito Municipal 
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Pregão Eletrônico nº. 076/2022 

Anexo I 

 
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE 

OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO 

NO CRUZAMENTO DA AVENIDA RUBEM 

BERTA X AVENIDA JOSÉ JOAQUIM 

 
 
 

VERSÃO 1.0 

 

 

Sapucaia do Sul,  Agosto de 2022. 
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1- OBJETO: O presente termo de referência tem por objeto à Aquisição de 

Material e mão de obra para Instalação de semáforo no cruzamento das 

Avenidas Rubem Berta com a José Joaquim,  através do Sistema de 

Pregão Eletrônico.  

 

2- DESCRIÇÃO DETALHADA 

Para a realização do serviço será necessário os itens e quantidades 

abaixo descritas: 

Item Descrição Unidade Quantidade 

01 Grupo Focal Principal Veícular com Contador 
Regressivo Digital Microprocessado 
(Temporizador) 

Un 4 

02 Grupo Focal Repetidor 3 x200mm a LED 
 

Un 4 

03 Controlador eletrônico de tráfego 4 fases com 
sincronismo GPS 

Un 1 

04 Programador tipo console com cabo 
 

Un 1 

05 Kit aterramento controlador 
 

Un 1 

06 Nobreak Semafórico 
 

Un 1 

07 Armação Rex com roldana Un 8 
 

08 Kit entrada padrão de energia Un 1 

09 Coluna Simples 114.3mm x 6000mm 
Galvanizada a Fogo 

Un 
 

4 

10 Braço projetado 101.6mm x 4700mm 
Galvanizada a fogo 

Un 
 

4 

11 Cabo PP 2 x 2,5mm mtrs 
 

50 

12 Cabo PP 4 x 1,5mm mtrs 
 

300 
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           Instalação e Programação: 

Porém a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito possui em estoque 

os seguintes itens: 

 50 metros de Cabo PP 2 x 2,5mm 

 100 metros de Cabo PP 4 x 1,5mm 

E através da ata de registro de preços 56/2021 podem ser adquiridos: 

 3 unidades do Grupo Focal Principal Veícular com Contador 

Regressivo Digital Microprocessado (Temporizador) 

 1 unidade da Coluna Simples 114.3mm x 6000mm Galvanizada a 

Fogo 

 1 unidade do Braço projetado 101.6mm x 4700mm Galvanizada a fogo 

 

Restando assim a necessidade de adquirir os itens abaixo 

relacionados:  

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

01 Grupo Focal Principal Veícular com Contador 
Regressivo Digital Microprocessado (Temporizador) 

Un 1 

02 Grupo Focal Repetidor 3 x200mm a LED 
 

Un 4 

03 Controlador eletrônico de tráfego 4 fases com 
sincronismo GPS 

Un 1 

04 Programador tipo console com cabo 
 

Un 1 

05 Kit aterramento controlador 
 

Un 1 

06 Nobreak Semafórico Un 1 

07 Armação Rex com roldana Un 8 
 

08 Kit entrada padrão de energia Un 1 

09 Coluna Simples 114.3mm x 6000mm Galvanizada a 
Fogo 

Un 
 

2 

10 Braço projetado 101.6mm x 4700mm Galvanizada a 
fogo 

Un 
 

2 

11 Cabo PP 4 x 1,5mm mtrs 
 

200 

12 Serviço de Mão de obra especializada para 
instalação e programação 

serviço 
 

1 
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Ítem 01- Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital 
Microprocessado (Temporizador).  
 
Semáforo com contagem 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), e AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha, 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 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, 
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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 

220 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. 
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Contador Digital Regressivo conforme especificação: 

• A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 220 

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. 

 

Item 02-  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), 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 
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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 

comprimento da onda, fator de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos 

dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou 

ABIPTI. 

 

Item 03- Controlador Eletrônico de Tráfego 
 
Desenvolvido com tecnologia digital, em estado sólido, dotado de 

microprocessador e de relógio digital, com estrutura dinâmica, apta as 

necessidades do local ou planejamento viário. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Av. Leônidas de Souza, 1289 – CEP 93210-140 – Fone: (51) 3451.8000 
Web Site:  www.sapucaiadosul.rs.gov.br    Email: licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br 

Página 25 

 

Descrição do Sistema: 

O Controlador semafórico digital microprocessado deverá ser de concepção 

modular e com possibilidade de funcionamento nas seguintes situações: (Fixo, 

Sincronismo, Botoeira, Laço Indutivo, Manual Remoto, Prioritário, Via 

Rádio/GPRS/GSM). 

a) Manual 

b) Semi-automático 

c) Automático 

d) Sincronismo (Onda Verde – Mestre Escravo) 

e) Intermitente 

f) Via Rádio/GPRS/GSM com transmissor e receptor; 

 

O controlador deve possuir disposição para comunicação Via Rádio/GPRS/GSM e 

GPS para o sistema de Sincronismo. 

Deverá possuir um módulo para monitoramento do controlador via internet, 

através de comunicação por fibra óptica / par metálico ou GPRS. 

 

Condições Gerais: 

 

O Equipamento deverá ser um controlador de tráfego de tecnologia digital, em 

estado sólido, dotado de microprocessador e de relógio digital. O 

microprocessador adotado deverá ser largamente utilizado no mercado nacional. 

Serão admitidas as estratégias de controle por estruturas ou estágios, por grupos 

semafóricos, intervalos luminosos ou por qualquer outra estratégia de controle, 

desde que o controlador proposto seja capaz de atender todos os requisitos 

funcionais determinados. 

 

Painel de facilidades: 
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Deverão existir no controlador, e possuir fácil acesso as seguintes facilidades 

operacionais: 

a) Disjuntor para ligar e desligar o controlador 

b) Chave do tipo alavanca para colocar o controlador em amarelo 

intermitente; 

c) Emissores de luz para sinalizar no mínimo: 

I. Alimentação da placa CPU; 

                II. Processamento do microcontrolador; 

III. Chave do amarelo intermitente acionada; 

IV.Simular o acionamento das lâmpadas na placa de potência; 

d) Botão tipo Push-bottom para pular os estágios / resetar o controlador; 

e) O controlador deverá utilizar circuitos integrados e ser montado em placa 

de circuito impresso tipo plug-in por conectores de alta qualidade para que 

não venha a comprometer o sistema de funcionamento. 

 

Acionamento de lâmpadas: 

 

O controlador deverá ter opção de acionar tanto lâmpadas halógenas quanto 

lâmpadas incandescentes e ou módulos a Led sem a necessidade de especificar 

qual o modelo de  

foco utilizado e o sistema de verdes conflitantes não seja prejudicado pelos 

modelos dos focos utilizados. 

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

com proteção contra verdes conflitantes. Estes Triacs deverão ser suficientes 

para uma correte elétrica de 12 Amperes. 

Cada módulo de potência deverá ter no mínimo duas fases, sendo elas veiculares 

e pedestre e terá que constar Led’s para fácil monitoramento no local. Os 

conectores de ligação para os cabos devem estar presentes na própria placa, e 

ser do tipo Plug-in. 
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Sincronismo (Onda-Verde) 

 

O controlador oferece a opção de sincronizar dois controladores ou mais, 

formando uma rede de onda verde.  

Todos os controladores são aptos para trabalhar tanto como mestre ou como 

escravo. O sincronismo é uma parte opcional do controlador e para que ele 

funcione é necessária uma placa Opcional de sincronismo, esta que possui seu 

devido encaixe no Rack semafórico.  

A comunicação entre os controladores são também de acordo com a necessidade 

do cliente, podendo ser tanto com cabos de comunicação ou até uma distância de 

500 metros de diferença entre um e outro, e pode também ser feito com 

transmissores e receptores via rádio/GPRS/GSM, estes dotados de um sistema 

de proteção por códigos para não haver interferências, ou ainda por sistema GPS 

- sistema de posicionamento global derivada do inglês (global positioning system), 

possibilitando a sincronizacao entre controladores criando a “onda verde” 

baseado em horario via satelite, sem a necessidade de interligacao dos 

controladores por meio de cabos.  

Deverá existir nesta placa emissores de luz indicando a alimentação da placa e 

também para o pulso do sincronismo, para o pulso deve se utilizar um buzzer. 

 

Atuado (Botoeira, Laço Indutivo, Manual, Prioritário) 

 

O controlador semafórico, quando dotado de laço indutivo (detector de veículos), 

deverá ser passível de seleção de entrada para até 4 canais para acionamento.  

O controlador deverá dispor de recurso que propicie a ocorrência de 

estágios/intervalos em função de demanda gerada por detectores veiculares 

como extensão a ser incorporada ao controlador, ou fora deste, sem que seja 

necessária qualquer alteração no controlador, apenas a adição de placas.  

Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletrônicos constituído por 

placa de detecção e laço indutivo, instalado numa seção específica de via com 
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até quatro faixas de rolamentos, capaz de detectar a presença do fluxo de tráfego 

veicular.  

Os laços indutivos deverão ser monitorados através de placas de detecção, as 

quais deverão ser do tipo "multicanais", ter microprocessador próprio e possuir 

recursos de sintonia e calibração para ajuste de sensibilidade.  

A placa de detecção deverá ser montadas no gabinete do controlador ou 

possuir(em) gabinete próprio. O controlador deverá ser capaz de operar no 

mínimo, 4 (quatro) detectores simultaneamente. 

O controlador semafórico, quando dotado de botoeira (detector de pedestre), 

deverá ser passível de seleção de um dos modos de operação como segue: 

 Atendimento Instantâneo prioritátio com tempo definido pelo atuador – 

Típicos para instalação em corpo de bombeiros, quartéis de polícia, saída e 

entrada de hospitais e demais entidades que necessitem de tempo controlado por 

operador. 

 Atendimento Instantâneo com tempos fixos (pré-programados) - para 

controladores instalados em regiões onde haja passagem de pedestres ou grupos 

semafóricos acionados por atuação direta pela via; 

 Atendimento normal em função do ciclo e aceito somente durante o tempo 

fixo veicular.  

Além do especificado acima quanto ao modo de atuação, o controlador deverá 

ignorar acionamentos desnecessários, considerando apenas o primeiro 

acionamento e desprezando os demais, durante o ciclo. 

 

Programação 

 

As funções de programação e verificação deverão ser executadas através do 

equipamento de programação (Terminal de programação ou Notebook com um 

programa específico). Este equipamento de programação deverá ser do tipo 

portátil, ou seja, não poderá fazer parte do equipamento. O equipamento de 

programação quando for do tipo terminal deverá ser constituído por um display e 
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teclado. Quando for do tipo Notebook, deverá possuir um software + cabo 

específico para tal função. 

 

Configurações: 

a) Permitir comandar até 5 fases veiculares independentes e até 3 fases de 

pedestres; 

b) Possibilidade de programação de 5 planos de horários, incluindo flash 

noturno e o “apagão”, sendo possível programar 32 planos, onde permite a troca 

de planos através de uma planilha (tabela) programada de forma semanal. 

c) Possuir um dispositivo de segurança que lhe permite acionar 

automaticamente o amarelo intermitente; 

d) Possuir uma memória não volátil para armazenar a programação e quando 

houver falta de energia elétrica, a programação interna deverá ser mantida. 

 

Características Gerais de Projeto e Construção: 

 

O controlador deverá funcionar na freqüência de 60 Hz (+ ou – 5%) e nas tensões 

nominais de 127 a 220 (+ ou – 20%). Quando necessário o controlador poderá 

também ser fornecido para trabalhar com 12 Volts em corrente contínua. 

O controlador não sofre nenhuma alteração em sua tensão nominal após ser 

aplicado a mesma a uma umidade relativa do ar de 90% durante 60 minutos. 

O controlador não varia os valores de tensão de entrada e saída dos focos: 

Tensão de entrada - Identificação - Tensão de saída: 

Entrada: 238Vca 

Identificação  Saída 

Veicular vermelho 238 

Veicular amarelo 239 

Veicular verde  238 

Pedestre Vermelho 238 

Pedestre Verde  238 
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Entrada: 119Vca  

Identificação  Saída 

Veicular vermelho 119 

Veicular amarelo 122 

Veicular verde  119 

Pedestre Vermelho 120 

Pedestre Verde 119 

Entrada: 12 Vcc   

Identificação  Saída 

Veicular vermelho 12,00 

Veicular amarelo 12,00 

Veicular verde  12,00 

Pedestre Vermelho 12,00 

Pedestre Verde  12,00 

O controlador deverá ser protegido totalmente contra subcorrentes, correntes de 

fuga, choques elétricos e sobre tensões, através de disjuntores termomagnéticos 

e varistores adequados. 

O módulo de potência em estado sólido deverá ter uma capacidade de 12 A. 

Possuir suporte 114 mm para fixação em coluna. Ter no mínimo 01 ano de 

garantia. 

Possuir um Rack manufaturado com chapas de aço SAE 1010, aço este 

produzido por usinas nacionais. 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 360mm x 

255mm x 160mm. 

O Gabinete deverá ser blindado contra pó e respingos e com flange externa 

própria para a entrada dos cabos, flange esta parafusada externamente. 

Manufaturado com chapas de aço SAE 1010, aço este produzido por usinas 

nacionais. O processo produtivo consiste de estamparia por puncionadeira CNC e 
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viradeiras também CNC. O processo de pintura utilizado é o eletrostático com 

tintas a base de poliéster, medindo aproximadamente 400m x 300mm x 300mm, 

com borracha de vedação na porta. 

A barra de bornes dos grupos focais devera ser do tipo (Macho/Fêmea), 

facilitando a manutenção. 

O equipamento deverá atender a várias situações de tráfego e ter condições de 

ser ampliado futuramente, adaptando-se a novas exigências, afim de não torná-lo 

obsoleto após algum tempo de uso. 

Sua Segurança deverá ser total, quanto a defeitos que ocasionem acidentes e 

sua manutenção terá que ser rápida e dispensar técnicos e ferramental 

especializados. 

Comprovação das especificações de funcionamento com tensão nominal, 

verificação de tensão de entrada e saída, verificação de tempo programado 

mediante apresentação de laudos de ensaios dos controladores semafóricos 

feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI. 

 

Item 04- Programador Semafórico com Cabo para Controlador. 
 
Console com as funções de programação e verificação de funcionamento do 

sistema, executadas através do equipamento próprio ou por notebook. Este 

equipamento de programação deverá ser do tipo portátil, ou seja, não fará parte 

do Controlador. Constituído por um display em cristal líquido com 

aproximadamente 16 colunas e 2 linhas, e teclado alfanumérico de membrana, 

utilizando cabo manga do tipo 4 vias blindado com conector do tipo serial ou 

similar para comunicação entre o programador e o controlador. Caixa para 

acondicionamento com resistência a impacto e anti-queda.  

 

Item 05- 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 
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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. 

 
Item 06- Nobreak Semafórico 
 
Equipamento para autonomia de até duas horas de funcionamento, que possibilita 

que o semáforo mantenha o funcionamento normal em casos de oscilação ou 

interrupção no fornecimento de energia da concessionária. 

Deverá conter no Nobreak: 

 
 Chave Liga e desliga embutida no painel frontal que evita desligamento 

acidental; 

 Possuir leds de sinalização: 

o Com identificação escrito por extenso e led na cor amarelo para 

sinalizar Proteção; 

o Com identificação escrito por extenso e led na cor amarelo para 

sinalizar Atenção; 

o Com identificação escrito por extenso e led na cor amarelo para 

sinalizar Normal; 

o Indicação de consumo de carga na cor azul para 20%; 40%, 60%, 

80% e 100%; 

 Características elétricas: 

o Tensão Nominal: 1500 VA; 

o Tensão de Potência Contínua: 1500 Watts; 

o Faixa de entrada de energia: 90V -145V / 180V ou 250V; 

 Tensão de operação da bateria de 72 Volts; 

 Bateria do tipo chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova 

de vazamento 

 Nobreak microprocessado com DSP; 
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 Tecnologia Line Interactive com forma de onda senoidal pura e com 

controle Digital; 

 Auto teste para verificação das Condições iniciais do equipamento; 

 Porta Fusível com unidade reserva; 

 Sinalização de leds na parte frontal que sinaliza as condições do 

equipamento; 

 Gabinete metálico com pintura epóxi; 

 Painel em plástico ABS de alto impacto; 

 Comunicação serial padrão USB; 

 Estabilizador interno; 

 Modelo bi-volt automático de entrada; 

 Tensão de saída 120 ou 220v selecionável através de jumper na placa; 

 Nobreak isolador; 

 Possuir no mínimo 4 saídas de tomadas; 

 Possuir proteção contra surtos de tensão através de filtro de linha e varistor 

óxido metálico; 

 Proteção contra curto circuito, sobrecarga e sobre temperatura; 

 Medidas mínimas: 

o 400 mm Comprimento; 

o 170 mm Largura; 

o 200 mm de Altura; 

 Pesar no máximo 40 KG; 

 Possuir grau de proteção IP 20; 

 
 
Item 07- 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 
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destinada ao acondicionamento do medidor de energia bem como outros 

dispositivos de proteção como disjuntores, eletrodutos, curvas e luvas 

galvanizadas para instalação de cabeamento. 

 
 
Item 08- 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. 

 
Item 09- 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. 

 

Item 10- 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 4,25 mm, com aletas anti-giro, aplicação de 

tratamento químico de limpeza. 

 
Item 11- 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. 
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Item 12- 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.  

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, 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.  

 
DOS SERVIÇOS SEREM REALIZADOS 
 
A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços: 

 

Obras Civis de Infraestrutura e Elétrica 

 Efetuar instalação conforme normas vigentes de sinalização semafórica; 

 Verificar a visibilidade ideal para colocação de colunas e braços; 
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 Implantar as colunas a uma distância mínima de 0,6m do meio fio da 

calçada, com profundidade de 1,2m e engastado com traço de concreto de 

4 x 1; 

 Espera de no mínimo 24 horas para cura do concreto (secagem); 

 Implantação do braço projetado com vão livre de no mínimo 5,5m da via; 

 Montagem dos grupos focais semafóricos veiculares e pedestres; 

 Implantar os grupos focais principais com vão livre de no mínimo 4,7m da 

via; 

 Passagem de cabos aéreos com hasteamento numa altura mínima de 5,5m 

da via  

 Amarrações feita com cabo flexível ou arame trefilado. 

 

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. 

 

3- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 

3.1 O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição de material e 

mão de obra para instalação de semáforo no cruzamento entre as avenidas 

Rubem Berta e José Joaquim no Município de Sapucaia do Sul. O município 
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de Sapucaia do Sul, possui atualmente (Abril/2022) uma frota de 85,034 mil 

veículos(Fonte:Detran/RS), apresenta um crescimento anual médio de 3 %, 

dessa forma todos os anos a frota aumentará em torno de 2.550 mil veículos e 

proporcionará que o município alcance a marca de 107,700 mil veículos em 

sua frota no ano de 2030. Justifica-se a instalação de semáforo no cruzamento 

das avenidas Rubem Berta com José Joaquim devido ao intenso fluxo de 

veículos que passam neste cruzamento. A avenida Rubem Berta é uma via 

arterial do Município de Sapucaia do Sul que liga a ERS 118, através da 

Avenida João Pereira de  

Vargas, ao Município de São Leopoldo, com acesso direto a Universidade 

Unisinos, já a Avenida José Joaquim possui intenso fluxo de veículos pois faz 

a ligação direta a bairros importantes do Município como o bairro Vargas, São 

José, Cohab Casas e Cohab Blocos além do acesso a BR 116. Recebemos no 

ano de 2021 e 2022 varios ofícios de vereadores, ouvidorias de munícipes, e 

paralelo a isso a Diretoria de Tráfego da Secretaria Municipal de Segurança e 

Trânsito realizou estudos para achar a melhor solução para o referido 

cruzamento, foi analisado implantação de mão única, redutores de velocidade, 

mas todos com conclusões parciais de resolução do conflito, então com a 

análise final do engenheiro de trânsito do município chegou-se a conclusão 

que o semáforo é a melhor solução, onde resolverá o conflito do cruzamento, 

sem impacto significativo na fluidês do trânsito. O objetivo da Secretaria 

Municipal de Segurança e Trânsito é dar sequência na sincronização onda 

verde na Av. João Pereira de Vargas e Av. Rubem Berta, para dar sequência 

nesta sicronização onda verde, os novos controladores de tráfego farão parte 

de uma rede de controladores já instalados, e por isso, deverá possuir total 

compatibilidade de comunicação com os controladores da marca “Contrasin” 

modelo R04 já instalado na cidade. Um dos objetivos da implantação de 

sinalização semafórica, além da segurança e organização do tráfego, é 

garantir a fluidez viária, e a implantação da onda verde é fundamental para 

alcançar o objetivo da fluidez, se a controladora não for compatível com os 
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controladores já existentes teremos, principalmente nos horários de pico, 

represamento de veículos parados, principalmente na Avenida Rubem Berta, 

desta forma será resolvido um problema (segurança e organização), mas 

teremos criado um novo problema com a falta de fuidez. Justifica-se também a 

contratação de mão de obra especializada para instalação e programação, 

tendo em vista que o município não possui a referida mão de obra em seu 

quadro técnico, além do que a instalação por equipe técnica especializada não 

perde a garantia dos produtos adquiridos. 

3.2 Justifica-se a escolha da modalidade de Licitação Pregão Eletrônico – 

conforme o Artigo 2º do Decreto Municipal nº 3368/2007, “Inciso II – quando 

formais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas 

parceladas, ou a contratação de serviços comuns necessários à Administração 

para o desempenho de suas atribuições:” Neste sentido justifica-se que o 

serviço de sinalização detalhada neste termo de referencia trata-se de um 

serviço comum dentro de um município. 

 

4- FORMA, PRAZO E LOCAL: 

 

4.1 O prazo de execução e fornecimento do material será de 30 (trinta) dias, a 

partir da emissão do Empenho,.a prestação do serviço será no cruzamento da 

Avenida Rubem Berta com Avenida José Joaquim. 

 

5- CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

5.1 Os materiais serão recebidos definitivamente após a verificação da 

conformidade com as especificações constantes do Edital e da Proposta, e 

sua consequente aceitação. 
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5.2 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência e na 

proposta. 

5.3  O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após a 

conclusão, uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, 

mediante termo de recebimento definitivo, ou recibo, firmado pelo 

fiscal do contrato. 

Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada 

deverá refazê-los no prazo estabelecido pela Administração, 

observando as condições estabelecidas para a prestação. 

Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na 

hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo 

será descontado da importância mensal devida à contratada, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a 

contratante reduzirá a termo os fatos ocorridos para aplicação de 

sanções. 

 

6- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

6.1  O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como 

responsáveis: 

6.1.1 Gestor do Contrato: Gláucio Francisco Pereira Costa , matrícula: 93468-01       

cargo: Secretário Segurança e Trânsito, 

gláucio.costa@sapucaiadosul.rs.gov.br,   telefone: (51) 98921-5347. 

6.1.2 Fiscal do Contrato: Eduardo Hiller Marques, matrícula: 7593, cargo: 

Engenheiro de Trânsito, continuidade@hotmail.com, telefone: (51) 99991-

8820.  
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6.1.3 Fiscal (suplente) do contrato: Samuel Luis Costa da Silva, matrícula: 93218, 

cargo: Diretor de Tráfego,Samuel.silva@sapucaiadosul.rs.gov.br, telefone 

:(51) 9862-80895. 

6.2 Compete ao Gestor de Contrato acima identificado exercer a administração do 

contrato, com atribuições, voltadas para o controle das questões documentais 

da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo 

empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o 

prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possiblidade da 

renovação/ prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de 

reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos 

aditivos, etc. 

6.3 Compete aos Fiscais do Contrato acima identificados exercer a verificação 

concreta do objeto, devendo os servidores designados verificarem a 

qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar 

informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o 

relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem 

no curso da execução do contrato, etc. 

6.4 O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 

for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhados os apontamentos a autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

6.5 A fiscalização de que se trata esse item não exclui nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. 
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7- AMOSTRA 

 

Na fase de qualificação das empresas, deverão ser apresentadas amostras dos 

produtos, especificamente do Controlador, inclusive documentação técnica 

pertinente, para permitir análise pelo responsável designado da Prefeitura, da 

conformidade com as especificações do memorial descritivo, e documentação 

conforme segue: 

A apresentação das amostras se dará a licitante cuja proposta foi classificada em 

primeiro lugar (vencedora), após comprovação do pleno atendimento de todas as 

exigências deste edital, e esta deverá ser apresentada em até oito (8) dias após 

encerrado o certame. A licitante deverá fornecer amostras de 1 (uma) unidade do 

iten: Grupo focal veicular principal com contador regressivo, grupo focal repetidor 

3 x 200mm e controlador eletrônico de trafego. 

A licitante vencedora deverá ainda, apresentar no prazo de oito (8) dias após 

classificada em primeiro lugar (vencedora), os documentos abaixo: 

* Catálogo informativo descrevendo alguns itens do objeto ofertado, inclusive 

fotos específicas do iten:  Grupo focal veicular principal com contador regressivo, 

grupo focal repetidor 3 x 200mm e controlador eletrônico de trafego, junto com o 

termo de referência do certame licitatório, sob pena de desclassificação da 

Proposta. 

 Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou ABIPTI sobre as 

especificações solicitadas do controlador, sob pena de desclassificação da 

Proposta. Tal exigência é necessária para garantir as especificações solicitadas, 

das quais são baseadas na NBR 15.889/2019, específica para materiais de 

sinalização semafórica com utilização de lâmpada a base de LED. Para 

atendimento do disposto, serão considerados laudos emitidos em razão de 

empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 

Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 

proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou 
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que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da 

empresa proponente. 

A empresa proponente deve apresentar somente uma marca e fabricante para 

cada produto ofertado. 

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. 

Quando necessário a Prefeitura pedirá informações complementares ao 

fornecedor, atendendo ao engenheiro designado, que mediante parecer técnico 

fundamentado determinará os fornecedores na fase classificatória. 

A empresa deverá apresentar no prazo estipulado acima, todos os argumentos 

técnicos relevantes por entidades qualificadas (universidades, institutos, 

laboratórios etc.), cuja idoneidade e competência técnica sejam 

comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional e/ou internacional. 

É obrigatória a apresentação expressa de documentos comprobatórios deste 

item, para a fase de qualificação das empresas. 

Todas as amostras dos produtos da empresa vencedora do presente certame, 

permanecerão sob a guarda da Prefeitura até a conclusão dos trabalhos, para 

que possam ser efetivamente comparados aos materiais e produtos aplicados na 

obra. 

 

7.1 AVALIAÇÂO DAS AMOSTRAS 

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;  
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 As amostras deverão ser apresentadas em embalagens apropriadas 

conforme unidade de compra, contendo as informações necessárias em 

seu corpo. 

 As amostras deverão vir lacradas e acompanhadas por laudo técnico 

atestando a especificação e das Normas da ABNT/NBR descritas neste 

edital;   

 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 2ª (segunda) 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.; 

 

8- GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS E 
ASSISTÊNCIA     TÉCNICA: 
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 DA GARANTIA: 

 
A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima 

estabelecida nas especificações técnicas de cada produto constante 

deste Termo de Referência, ou, pelo prazo fornecido pelo fabricante, se 

superior. 

A susbstituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser 

efetivada em até 5 (cinco dias úteis, contados da comunicação 

realizada pela Contratante. 

 
9- DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos 

fabricantes, cujo prazo não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, com 

a finalidade de manter os produtos em perfeitas condições de uso, 

conforme disposição a seguir: 

Na ocorrência de defeitos que inviabilizem a utilização total ou parcial 

dos produtos, durante o período de garantia e assistência técnica, a 

Contratada será notificada pelo fiscal do contrato para solução dos 

problemas apresentados; 

A retirada e a devolução dos produtos na sede da Secretaria Municipal 

de Segurança e Trânsito , localizada Rua Luiz Cardoso, 68, Bairro 

Paraiso, Sapucaia do Sul será providenciada pela Contratada, mediante 

notificação formalizada pelo fiscal do contrato. 

Uma vez disponibilizados os produtos para prestação do serviço de 

garantia e assistência técnica, a Contratada terá o prazo de 05 (cinco) 

dias para correção dos defeitos apresentados, cujo lapso temporal 

começará a contar a partir da abertura do chamado. 

 

Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que 
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couber, o Código de Defesa do Consumidor – Lei Nº 8.078/1990. 

Entende-se por manutenção corretiva, aquela destinada a remover os defeito de 

fabricação apresentados nos equipamentos, compreendendo substituições de 

peças, ajustes, reparos e correções necessárias. 

 

10-  DOCUMENTAÇÃO 

a. Habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

trabalhista e qualificação técnica 

b. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:Comprovação de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com 

o objeto da licitação, bem como a indicação das 

instalações, do aparelhamento e do pessoal adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como a indicação e qualificação de cada um dos membros 

da equipe de trabalho que se responsabilizará pelos 

serviços; 

 

11-  DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
O julgamento e a adjudicação do objeto deverão ser realizados através do 
critério de menor preço GLOBAL. 
 
O julgamento global de itens se justifica pela economia de escala gerada e a 

facilidade de gerenciamento facilitada à Administração Pública, uma vez que se 

a contratação permanecesse por itens, como recomenda inicialmente a 

legislação, a precificação individual desses itens certamente ou seriam muito 

onerados ou frustrados. Posto isto, o agrupamento aumentará a atratividade da 

contratação e, por consequência, o número de licitantes, restando maior 

vantagem de preços para a Administração Pública.  
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12-  Dotação Orçamentária: 

 

 Ação: 2139 – 1490 – 34490510000000000 – Obras e Instalações  

Estacionamento Rotativo 

 

Ação 2139  - 1489 – 33390390000000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica   Estacionamento Rotativo. 

 

13-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Quando necessário a Prefeitura pedirá informações complementares ao 

fornecedor, atendendo ao departamento requisitante, 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. 

 

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. 
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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. 

 

Sapucaia do Sul, agosto de 2022 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Av. Leônidas de Souza, 1289 – CEP 93210-140 – Fone: (51) 3451.8000 
Web Site:  www.sapucaiadosul.rs.gov.br    Email: licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br 

Página 48 

 
Anexo II 

Planilha de composição de preços 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor Unitário 

em R$ 

Valor Total 

em R$ 

1      

2      

      

OBS.: As descrições completas de cada item constam no Termo de Referência - Anexo I do edital do 

Pregão Eletrônico 076/2022. 

Nos preços ofertados estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos que possam alterar o valor dos 

bens licitados. 

Dados da empresa: (Razão Social, CNPJ, endereço, fone contato e fax). 

Prazo de Validade da Proposta: Mínimo 60 (sessenta dias). 

 

Sapucaia do Sul, ______de ______ de 20__. 

 

 

 

Assinatura do representante legal acima qualificado e identificação da empresa (carimbo) 
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Pregão Eletrônico n° 076/2022 

Anexo III 

Modelos de Declaração 

 

 
a) Declaração de fato superveniente: 

A empresa ________________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação 

instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão Eletrônico n° 076/2022, que 

comunicará fato superveniente e impeditivo de habilitação. 

 

b) Declaração de Idoneidade: 

A empresa ________________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação 

instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão Eletrônico n° 076/2022, que 

não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas. 

 

 
c) Declaração de que não emprega menor: 

A empresa _______________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), __________________ ,DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 076/2022, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 

 

 

d) Declaração que se inclui na Lei Complementar nº. 123/2006: 

A empresa _______________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), __________________ DECLARA, para os devidos  fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 076/2022, que se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 

123/2006 e não se utiliza indevidamente deste benefício. 
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e) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa: 

A empresa _______________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), __________________ DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 076/2022, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante. 

 

 

f) Declaração específica de não participação: 

A empresa _______________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), __________________ DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 076/2022, que não teve participação na elaboração do projeto básico / termo de referência e 

de não possuir vínculos de dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado com o(s) responsável(is) 

pela elaboração do projeto básico / termo de referência. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o(s) presente(s). 

 

Sapucaia do Sul, ___ de _________ de 20__ 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente, por item ou todos os itens em uma única 
declaração. 
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Pregão Eletrônico nº 076/2022 

Anexo IV 

Minuta Contratual 

 

Expediente Administrativo – 21951/2022 

Pregão Eletrônico nº. 076/2022 

Contrato nº. ___/20__ 

 

CONTRATO FIRMADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL E A 

EMPRESA _______________________, 

PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

O Município de Sapucaia do Sul, RS, de um lado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

88.185.020/0001-25, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Volmir Rodrigues, no uso de 

suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 

_________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ____________________, com sede na Cidade 

de ________________________, neste ato representada por seu representante legal, 

Sr._______________________, portador do CPF/MF n.º _________________, denominada 

simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico nº. 076/2022, do Tipo 

Menor Preço Global, consoante e decidido nos Processo(s) Administrativo(s) nº. 21951/2022 

resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se às disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e do Decreto 

Municipal nº. 3.520, de 18 de fevereiro de 2009,  com suas alterações posteriores e demais diplomas 

legais que regem a matéria, mediante as seguintes condições: 

 

1. DO OBJETO: 
1.1. O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa especializada para aquisição de 
material e mão de obra com a finalidade de instalação de semáforo no cruzamento da Avenida 
Rubem Berta x Avenida José Joaquim, Conforme especificações descritas no Termo de Referência, 
Anexo Único deste instrumento contratual. 

 
2. DO PREÇO: 
2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ________(_________________). 
2.2. O(s) preço(s) acima mencionado(s) contempla(m) todos os custos direta ou indiretamente relacionados 
com a perfeita e completa execução do contrato. 
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3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
3.1. A forma de pagamento do Município de Sapucaia do Sul é por empenho de despesa. 
3.2. A fiscalização do Município somente atestará a correta prestação dos serviços e liberará a nota fiscal 
para pagamento, quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 
3.3. O pagamento do preço do prestação dos serviços será feito pelo Município de Sapucaia do Sul, 
mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva nota fiscal ou nota fiscal/fatura, emitida em 
nome da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, trazendo o número do empenho e do contrato a que se 
refere. Dito documento deverá ser atestado pelo gestor do contrato, designado pelo Secretário ou pelo 
próprio responsável pela pasta solicitante. 
3.4. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura 
corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término 
deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como 
vencimento o primeiro dia útil imediato. 
3.5. As notas fiscais/faturas emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, o Município de 
Sapucaia do Sul efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, para que dentro do prazo fixado para o 
pagamento, proceda na sua regularização. No mais, o Município disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da 
correção das notas fiscais/faturas ou da sua substituição para efetuar o seu pagamento, sem prejuízo ao 
disposto no item 3.4. 
3.6. A liberação do pagamento ficará condicionada à consulta prévia ao Sistema de Cadastramento do 
Município para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado ao processo. 
 
4. DOS PRAZOS: 
4.1. Da vigência contratual: 
4.1.1. Este instrumento contratual terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração, conforme art. 57, II da Lei nº 8.666/93. 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) 
orçamentária(s): 
 

Unidade Requisições  Dotação 

Secretaria Municipal 
de Segurança e 

Trânsito  

1566/2022 e 
1580/2022 

Dotação: 1490 

Ação: 2139 

34490510000000000 – Obras e Instalações  

Estacionamento Rotativo 

Dotação - 1489  

Ação 2139   

33390390000000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica   Estacionamento Rotativo. 

 
 
 
6. DO REAJUSTE, DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, DA REPACTUAÇÃO 
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6.1. Do reajuste: 
6.1.1. Os valores serão reajustados em conformidade com a lei federal nº. 9.069 de 29 de junho de 1995, 
Plano Real. Contratação com periodicidade inferior a um ano são irreajustáveis. O índice para o reajuste 
será o IGP-M (FGV). 
6.1.2. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o prazo mínimo de um ano conta-se a partir da data 
do último reajuste. 
6.1.3. Vedada à inclusão, por ocasião do reajuste, de componentes não previstos na proposta inicial, exceto 
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, ficando essa comprovação a cargo da 
EMPRESA CONTRATADA. 
 
6.2. Do Reequilíbrio da Equação Econômico-Financeira: 
6.2.1. Poderá haver revisão contratual em face da ocorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis, ou 
previsíveis, mas de consequências incalculáveis que venham a ensejar desequilíbrio na equação 
econômica do contrato; 
6.2.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, poderá ensejar a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
 
6.3. Da repactuação: 
6.3.1. Poderá haver repactuação nos contratos de prestação de serviços contínuos com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra, quando verificar-se um desequilíbrio decorrente da variação dos 
preços de mercado e/ou variação considerável dos custos da mão de obra em virtude da celebração de 
acordo, convenção ou dissídio coletivo e, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das 
datas dos orçamentos  aos quais a proposta se referir; 
6.3.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração 
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou 
do novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, conforme for 
a variação de custos objeto da repactuação; 
6.3.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho, observando o disposto no art. 6º da IN 05/17. 
 
7. Da Garantia dos Serviços e Assistência Técnica: 
7. Da Garantia dos Serviços e Assistência Técnica: 
7.1. Da Garantia: 
7.1.1. A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima estabelecida nas especificações 
técnicas de cada produto constante deste Termo de Referência, ou, pelo prazo fornecido pelo fabricante, se 
superior. 
7.1.2. A susbstituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser efetivada em até 5 (cinco dias úteis, 
contados da comunicação realizada pela Contratante. 
7.2. Assistência Técnica: 
7.2.1. O acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, cujo prazo não poderá ser 
inferior a 12 (doze) meses, com a finalidade de manter os produtos em perfeitas condições de uso, 
conforme disposição a seguir: 
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7.2.1.1. Na ocorrência de defeitos que inviabilizem a utilização total ou parcial dos produtos, durante o 
período de garantia e assistência técnica, a Contratada será notificada pelo fiscal do contrato para solução 
dos problemas apresentados; 
7.2.1.2. A retirada e a devolução dos produtos na sede da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito , 
localizada Rua Luiz Cardoso, 68, Bairro Paraiso, Sapucaia do Sul será providenciada pela Contratada, 
mediante notificação formalizada pelo fiscal do contrato. 
7.2.1.3. Uma vez disponibilizados os produtos para prestação do serviço de garantia e assistência técnica, a  
Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias para correção dos defeitos apresentados, cujo lapso temporal 
começará a contar a partir da abertura do chamado. 
7.2.1.4. Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de Defesa do 
Consumidor – Lei Nº 8.078/1990. 
7.2.1.5. Entende-se por manutenção corretiva, aquela destinada a remover os defeito de fabricação 
apresentados nos equipamentos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções 
necessárias. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
Cabe ao CONTRATANTE: 
8.1. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços; 
8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações contratuais 
dentro das normas do contrato; 
8.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos deste contrato; 
8.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 
8.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 
8.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 
8.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA. 
8.8. A CONTRATANTE irá prestar informações suficientes para criação de usuários a ter acesso ao sistema 
com suas respectivas responsabilidades frente aos programas cadastrados. 
 
9. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA: 
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
9.1. A empresa contratada deverá efetuar a prestação dos serviços de acordo com as especificações e 
demais condições estipuladas no Termo de Referência, Anexo I deste contrato. 
9.2. A empresa contratada deverá reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 
considerados falhos ou insuficientes pela fiscalização do contrato deforma imediata a partir da notificação 
que lhe for entregue oficialmente, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 
9.3. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os materiais e equipamentos necessários para a 
prestação do serviço, pelo que a empresa contratada emitirá nota fiscal. 
9.4. Qualquer dano causado pela empresa contratada será de sua inteira responsabilidade, sem ônus para 
a Administração Pública. Estando vedada a subcontratação dos serviços sob pena de cancelamento do 
contrato. 
9.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE ou, 
ainda, a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
devido à fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 
9.6. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 
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9.7. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.8. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 
execução do objeto contratado; 
9.9. Executar, às suas expensas, o fornecimento do objeto deste contrato, mediante solicitação da 
Secretaria requisitante, nos prazos fixados na cláusula quarta; 
9.10. Na execução do objeto, a CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente, durante o período de 
vigência deste contrato, as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente, 
devendo observar também os requisitos de qualidade, determinados pelo CONTRATANTE, por meio do 
setor responsável pela fiscalização, aprovação e liberação do objeto; 
9.11. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar ao fiscal do contrato 
designado pelo CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução ou no controle 
do objeto, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos mesmos e 
sua execução dentro do prazo pactuado; 
9.12. Todos os serviços referentes ao objeto deste edital serão acompanhados, fiscalizados e atestados por 
fiscal nomeado em contrato, conforme Anexo IV, Minuta contratual, item 14.2. 
9.13. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para 
representá-la sempre que for necessário. 
 
10. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
11. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA: 
11.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas 
alterações posteriores, assim como na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 3.520, de 
18 de fevereiro de 2009. 
11.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo(s) Administrativo(s) nº. 21951/2022, 
especialmente: 
11.2.1. Do edital do Pregão Eletrônico nº. 076/2022; 
11.2.2. Da Requisição nº. 1566/2022 e 1580/2022 
11.2.3. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 
 
12. DA RESCISÃO: 
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 
80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
12.2. Também pode constituir motivo para rescisão contratual o descumprimento, pela contratada, das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, de segurança do trabalhador, entre outras afins, em relação aos 
seus empregados. 
12.3. A rescisão deste contrato pode ser: 
12.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 
12.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; 
12.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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12.4. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
12.5. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados no processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
12.6. A CONTRATADA reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em caso de eventual rescisão 
contratual. 
 
13. DAS SANÇÕES: 
13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita 
às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa: 
13.1.1. Advertência; 
13.1.2. Multa; 
13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul; 
13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
13.2. As sanções previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com a 
sanção de multa. 
13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do 
contrato celebrado. 
13.4. A multa aplicável será de: 
13.4.1. 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na entrega do(s) bem(s) 
adquirido(s), limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação; 
13.4.2. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor 
total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista nos subitem 13.4.1 
quando for o caso; 
13.4.3. 10% (dez por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor 
correspondente à parcela do contrato não cumprida; 
13.4.4. 10% (dez por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota 
de empenho; 
13.4.5. 10% (dez por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao 
prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho. 
13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade 
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
13.6. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 
13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço, a nota de empenho ou o 
contrato deverão ser, respectivamente, cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse 
público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa. 
13.8. Também pode ensejar a aplicação de multa à empresa contratada, o descumprimento, pela mesma, 
das obrigações trabalhistas, previdenciárias, de segurança do trabalhador, entre outras afins, em relação 
aos seus empregados; A multa prevista será de 10% do valor total do contrato. 
13.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 
participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 
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Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 
13.9.1. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução total ou 
parcial do contrato; 
13.9.2. Por até 5 (cinco) anos, quando a CONTRATADA: 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, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou 
praticar quaisquer atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; 
13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 
fornecedores do Município de Sapucaia do Sul são sanções administrativas acessórias à aplicação de 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período. 
13.10.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à 
vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
anos de sua aplicação. 
13.10.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá 
em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção – a qual será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta – limitada ao prazo de 2 (dois) anos em 
quaisquer hipóteses; 
13.10.3. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos 
em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul, 
quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 
13.11. Todas as sanções e penalidades aplicadas serão registradas no sistema de cadastramento de 
fornecedores do Município de Sapucaia do Sul; 
 
14. DA GESTÃO/ FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
14.1. DO GESTOR: 
14.1.1. Ao gestor do contrato cabem as seguintes atribuições: 
14.1.1.1. Liquidação da despesa; 
14.1.1.2. Autorizar a realização do pagamento devido; 
14.1.1.3. Dar andamento as questões encaminhadas pela fiscalização quando necessário. 
14.1.2. Gestor, nomeado do contrato ___/20__ conforme quadro abaixo: 
Secretaria Nome Cargo  Matricula 

SMST GLÁUCIO FRANCISCO PEREIRA COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL 93468 
 

14.2. DO FISCAL: 
14.2.1. Todos os serviços contratados pelo Município serão fiscalizados por servidores do Município de 
Sapucaia do Sul, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em nome do 
Município toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, afins do objeto contratado. 
14.2.2. A fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa contratada, a correção dos serviços julgados 
deficientes ou não conformes com as especificações definidas no projeto básico, memorial descritivo, 
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planilha orçamentária ou termo de referência do objeto contratado, cabendo ao contratado providenciar a 
troca dos mesmos, no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de 
execução dos serviços. 
14.2.3. Fiscal, nomeado do contrato ________/20__ conforme quadro abaixo: 
Secretaria Nome Cargo Matricula 

SMST EDUARDO HILLER MARQUES ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 7593 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. Os autos permanecerão franqueados aos interessados junto à Diretoria de Compras e Licitações, na 
Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, na Av. Leônidas de Souza, nº 1289, para consulta e/ou realização 
de cópias pelas partes. Não serão encaminhadas cópias de expedientes administrativos, documentos 
escaneados e/ou por qualquer outra forma, por e-mail para quaisquer fins. A parte que desejar ter acesso 
aos autos ou documentos relativos a Expedientes Administrativos deverá comparecer no Setor de Compras 
e protocolar requerimento de realização de cópias ou encaminhar e-mail para 
licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br. A Administração informará o valor referente às cópias e 
procederá na emissão de guia para pagamento, conforme preceitua a Lei Complementar nº 01 de 27 de 
setembro de 2020. Após a confirmação do pagamento (competindo à parte encaminhar o respectivo 
comprovante), as cópias poderão ser retiradas no setor. Caso haja necessidade de envio pelo Correio, 
quando do requerimento, deverá ser informado o endereço para envio da correspondência, sendo que os 
custos de postagem devem ser pagos também pela parte requerente. 
15.2. Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, 
como se nele estivessem contidas, a Lei Federal n°. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.024/2020, Decreto Municipal nº. 3.520/09, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
16. DO FORO: 
16.1. Fica eleito o FORO da Comarca de Sapucaia do Sul – RS com expressa renúncia de qualquer outro, 
para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato. 
16.2. As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e 
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o. 

 

Sapucaia do Sul, ___ de ______________ 20 __. 

 

 

__________________________                                                          _______________________________ 
            Volmir Rodrigues                                                                                     xxxxxxxxxxxxxx 

           Prefeito Municipal                                                                          Empresa contratada 
 
 

 

                            1 __________________________________ CPF: 

  Testemunhas: 

                            2 __________________________________ CPF: 
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                                             Pregão Eletrônico nº. 076/2022 

Contrato ___ /20__ 

Anexo I 

Termo de Referência 

 


