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REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 8.666/93, 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E
DECRETO MUNICIPAL Nº 016/2017
ÓRGÃO GERENCIADOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.

MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
070/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO POR LOTE

REGIME DE EXECUÇÃO
INDIRETA

OBJETO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KITS SEMÁFOROS NOS
CRUZAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES BAHIA.
VIII LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO
E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 24/08/2020
HORA: 09:00 h
LOCAL: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTRO ALVES (Sala de Licitações)
IX ÓRGÃO PARTICIPANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.
X VIGÊNCIA
XI PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO NECESSÁRIO
O PRAZO DE VALIDADE DO
1% (UM POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO/
REGISTRO SERÁ DE 12
PROPOSTA
(DOZE) MESES
XII LOCAL E HORÁRIO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTRO ALVES- BA, SALA DE LICITAÇÕES, DAS 08:00
H AS 12:00 H EM DIA ÚTIL
Pregoeira responsável

____________________________
NAIANE SOUZA
PREGOEIRA
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XIII – OBJETO
13.1 – O presente Pregão tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO DE KITS SEMÁFOROS NOS CRUZAMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CASTRO ALVES BAHIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos
13.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto,
conforme tabela constante do Termo de Referência.
13.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.3.1. ANEXO I - Termo de Referência
13.3.2. ANEXO II – Planilha de quantitativos
13.3.3. ANEXO III – Minuta de Contrato
13.3.4. ANEXO IV – Modelo de Credencial
13.3.5. ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
(inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002)
13.3.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de Fatos Impeditivos
13.3.7. ANEXO VII - MODELO Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal
13.3.8. ANEXO VIII - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno
porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007
13.3.9. ANEXO IX - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
13.3.10. ANEXO X- Declaração de Inexistência de Servidor Público
13.3.11. ANEXO XI – Modelo de Ata de Registro de Preço
13.3.12. ANEXO XII – Recibo de Retirada de Edital
13.4 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto 016/2017.
13.4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
13.4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este LOTE não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
13.4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
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gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
13.4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
13.4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
13.4.7 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da
ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos.
14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
14.2.1. Em formação de consórcio;
14.2.2. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;
14.2.3. Em dissolução ou em liquidação;
14.2.4. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
14.2.5. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos
regulamentadores;
14.2.6. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
14.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
14.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;
14.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da
Lei nº 8.666, de 1993.
14.2.10. Que não pertença ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação.
14.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
14.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
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microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de
2006.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis
Federais nº. 10.520/2002, nº. 8.666/1993, n°. 8.078/1990 e Lei Complementar 123/2006, e
o Decreto Municipal de nº 016/2017.
15.2. Para o julgamento das propostas e Habilitação, a Pregoeira poderá utilizar-se de
assessoramento técnico ou jurídico, através de consultas em tempo real, podendo solicitar
parecer técnico que integrará o processo.
XVI – CREDENCIAMENTO
16.1. Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um representante
munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se entregando
copia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem como de
documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e que contenha
autorização para responder por sua representada (Licitante). A Credencial deverá ser
apresentada em papel timbrado da empresa e deverá vir acompanhada de cópia
autenticada de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário. Cada
credenciado poderá representar apenas um licitante;
16.2. Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito
Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida,
outorgando, ao representante, poderes específicos para a prática de todos os atos
inerentes ao Pregão, especialmente para formular ofertas e lances de preços, em nome da
empresa representada. Deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto,
Contrato Social ou Requerimento de empresário e copia autenticada da Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente;
16.3. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o
subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de
cópia autenticada do contrato social e/ou outro documento constitutivo, devidamente
registrado em cartório. Apresentar cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente;
16.4. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia
autenticada do respectivo Certificado da Condição de Microempreendedor Individual –
CCMEI, Contrato Social ou Requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações, conjuntamente com cópia autenticada
da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;
16.4. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia
autenticada do respectivo estatuto, contrato social ou Requerimento de empresário, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações,
conjuntamente com cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente;
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16.5. Não será admitida procuração com poderes gerais que não outorguem poderes para
prática de atos de processo licitatório;
16.6. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestarse, de qualquer forma, durante a sessão;
16.7. Os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro(a) a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, preferencialmente conforme modelo constante no
ANEXO V;
16.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, bem como os
microempreendedores individuais – MEI deverão apresentar DECLARAÇÃO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007, preferencialmente conforme
modelo constante no ANEXO VIII, a fim de usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
complementar 123/2006;
16.9. Os Documentos do Credenciamento e as declarações acima citadas serão entregues
a Pregoeira, fora dos envelopes A - proposta de preços e B – Doc. de habilitação.
16.10. O envelope da proposta de preços deverá ser entregue após a conclusão do
credenciamento, não sendo mais aceita alterações de propostas.
16.11. Qualquer interessado poderá se credenciar até o momento em que a Pregoeira
declarar encerrada a fase de credenciamento.
16.12. Uma vez finalizado o Credenciamento NÃO cabe desistência da Proposta.
XVII – SESSÃO DE ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
17.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a
fase de credenciamento, deverá apresentar a Pregoeira os seguintes documentos:
17.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (anexo VIII), sob
pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006;
17.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá
usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresentar a respectiva declaração.
17.3. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Anexo V).
17.4. Após realizado o credenciamento e entrega das Declarações, deverá ser entregue o
ENVELOPE “A” - PROPOSTAS DE PREÇOS –”, para análise e julgamento.
17.5. A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou desclassificação
do licitante.
17.6. Os envelopes “A” - PROPOSTAS DE PREÇOS e “B” - HABILITAÇÃO para esta
licitação só serão recebidos pela Pregoeira na data, horário e local indicados no preâmbulo
deste Edital, em sessão pública.
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17.6. Todos os documentos deverão ser apresentados em original, em cópia autenticada
por cartório competente ou servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão
da imprensa oficial.
17.6.1. No caso de cópia autenticada por servidor da administração esta deverá ser feita
pela Pregoeira ou sua equipe de apoio, na sala de licitações, em horário de atendimento ao
público, preferencialmente até 01 (um) dia útil antes da abertura do certame.
17.6.2. Quando a autenticação for durante a sessão do pregão, os documentos originais
poderão ficar retidos até a finalização do processo licitatório.
17.6.2. Somente serão autenticadas pela Pregoeira e equipe de apoio fotocópias que
possam ser conferidas com documento original.
17.7. Os documentos extraídos via internet e/ou os que possam ter sua autenticidade
comprovada pela internet, encontram-se dispensados de apresentação em original ou
fotocópia autenticada, podendo a confirmação da autenticidade dos dados ser realizada por
servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
17.8. No caso de reconhecimento de firma a Pregoeira poderá fazer a verificação por
semelhança através da carteira de identidade ou documento equivalente, conforme Lei
13.726/2018.
17.9. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessão, não ensejaram
em desclassificação ou não credenciamento das participantes.
XVIII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
18.1. Envelope da proposta de preços, fechado e rubricado no fecho, opaco, contendo em
sua parte externa e frontal, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
PROPOSTA DE PREÇOS – A
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 032/2020
SESSÃO DE ABERTURA 24/08/2020
HORÁRIO DA SESSÃO 09:00 H
18.2. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, em papel timbrado da
empresa, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas
folhas pelo responsável legal, deverá conter:
18.2.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante,
modelo e demais dados pertinentes, conforme caso, e especificações constantes do Termo
de Referência;
18.2.2. Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades
constantes do Termo de Referência e anexo II;
18.2.3. No preço cotado deverão estar todas as despesas tais como, entre outras, as
correspondentes à mão de obra, aquisição e transporte de materiais, máquinas e
equipamentos, tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais), emolumentos,
seguros, inclusive contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhista de qualquer
natureza;
6

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

18.2.4. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas;
18.2.5. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência;
18.2.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da sua apresentação.
18.2.7. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
18.3. Deverá ser entregue junto com o envelope da proposta comercial um CD contendo a
planilha de preço da proposta correspondente, em formato EXCEL, com a formatação para
moeda, duas casas decimais e preço em reais.
18.4. A proposta de preço deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência
do licitante, para fins de pagamento (caso seja o vencedor).
18.5. Declaração da elaboração independente de proposta, conforme anexo IX.
XIX – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
19.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
19.1.1.Serão desclassificadas as empresas que apresentarem valores superiores aos
estabelecidos pela Administração, contido no Termo de Referência – Anexo I
19.1.2. Não serão aceitas Propostas de Preços que apresentarem preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie
formalmente à parcela ou à totalidade da remuneração;
19.1.3. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessão, sem alteração
do valor final da proposta, não ensejaram em desclassificação da Proposta comercial.
19.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
19.3. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.
19.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos;
19.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as
propostas em condição de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.4.1. Nesse caso, será efetuado sorteio para definir a ordem de classificação das
propostas para formulação dos lances verbais.
19.4.1.2. Sempre que houver sorteio, este constará da ata de forma circunstanciada.
19.5. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e
esteja compatível com o valor estimado pelo órgão, esta poderá ser aceita, devendo a
Pregoeira negociar, visando obter menor preço.
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19.6. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira suspenderá
o pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo de até 08 (oito) dias, para o
recebimento de novas propostas.
XX – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
20.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, a Pregoeira dará início à etapa
de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
20.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor POR LOTE.
20.2. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
20.2.1. Somente serão admitidos lances verbais em valores inferiores aos anteriormente
propostos e que não poderá ser igual a outro lance já ofertado;
20.2.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço escrita e o valor estimado pelo setor competente;
20.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por
ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
20.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
20.4.1.A Pregoeiraidentificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes
que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP.
20.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o
direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
20.4.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
20.5. Encerrada a etapa de lances, será observado o disposto nos artigos 48, § 3°, da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
20.5.1. No caso dos itens EXCLUSIVOS para participação MEI/ME/EPP a
Pregoeiraidentificará os preços ofertados das participantes locais, regionais e nacionais, e
estabelecerá a prioridade de contratação para os microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no local, ou seja, na sede e zona
rural do município de Castro Alves, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço
válido.
20.6. Havendo eventual empate entre propostas (considerando a vantagem de 10% das
empresas locais), ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele previsto
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no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços:
a) prestados por empresas brasileiras;
b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País
20.6.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
20.7. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, a Pregoeirapoderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
20.7. Após a negociação do preço, a Pregoeirainiciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
XXI – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
21.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a Pregoeirapoderá consultar o Portal
da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção
“Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e
outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas,
no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de
atividade no exercício considerado.
21.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá
o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
21.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, a Pregoeiraindeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.
21.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, a
Pregoeiraexaminará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
21.3. A Pregoeira poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento
contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos
ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.
21.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no
subitem anterior, a Pregoeira poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar
9
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apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e
dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.
21.4.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro,
ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta
do licitante será recusada.
21.4.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise.
21.4.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em
língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
21.5. Havendo necessidade, a Pregoeirasuspenderá a sessão, informando a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
21.6. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada,
a Pregoeira examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
21.6.1. Nessa situação, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
21.7. No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
21.8. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
XXII – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
22.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a documentação abaixo
relacionada, em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão
social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação.
Modelo:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - B
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020
SESSÃO DE ABERTURA 24/08/2020
HORÁRIO DA SESSÃO 09:00 H
22.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeiraverificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
22.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
22.2.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
22.3. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.
22.4. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir
relacionados, salvo se já tiverem sido apresentados durante a fase de credenciamento:
22.4.1. Habilitação Jurídica:
a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópia autenticada;
d) Cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores. Apresentar em cópia
autenticada:
d.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, sempre em cópias autenticadas;
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício. Apresentar em cópia autenticada.
f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio – DNRC;
g) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. Apresentar em cópia autenticada;
h) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
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22.5. Habilitação Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b)
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio ou sede
da empresa
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
e)
Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;
f)
Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
g)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
22.5.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos
negativos;
22.5.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
22.6. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da
Sede da Pessoa Jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa
Física, conforme o caso. A data de expedição da certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias
antes da data de entrega do envelope de Habilitação;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
apresentados acompanhados de Termo de Abertura e Encerramento, devidamente
arquivado, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
b.1) Admite-se a apresentação do balanço por meio de Escrituração Contábil Digital
(SPED).
b.2) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
c.) Patrimônio líquido de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação ou do LOTE
pertinente;
d) O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.
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22.7.A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o LOTE pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
a.1) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da
Lei 8.666/93.
22.8. Documentações complementares:
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital;
c) Alvará de Funcionamento.
e) Declaração de Inexistência de Servidor Público, conforme modelo anexo a este Edital.
22.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007;
22.9.1. No caso de inabilitação, a Pregoeiraretomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
22.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
22.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Pregoeirasuspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da
mesma;
22.12. No julgamento da habilitação, a Pregoeirapoderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação.
22.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
22.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e
trabalhista, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento do
momento em que o licitante for comunicado da irregularidade existente, prorrogável por
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa, conforme § 1º do art. 43 da Lei Complementar 123/2006.
22.13.1.2. Como condição para o deferimento do prazo de regularização, a
Pregoeirapoderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), para verificação do somatório dos valores das ordens
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bancárias recebidas pelo licitante no exercício anterior ou corrente, conforme procedimento
previsto na fase de aceitação e julgamento da proposta, caso ainda não o tenha realizado.
22.13.1.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, a Pregoeira indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
negativa do prazo de regularização e consequente inabilitação, sem prejuízo das
penalidades incidentes.
22.13.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
22.13.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal.
22.13.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação, assegurando-se à micro empresas e empresas de
pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
22.14. A Pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da
sessão, na qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes
credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de
classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; as manifestações dos
recursos interpostos e demais ocorrências relevantes, devendo ser assinada por todos os
presentes.
XXIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
23.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
03 (três) dias, a contar da solicitação da Pregoeirae deverá seguir o determinado no item
XVIII do presente edital.
23.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
XXIV - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
24.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
24.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil antes da
sessão de licitação.
24.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
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24.4. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de
interpor recurso, mediante registro em Ata, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
24.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão da
Pregoeiraimportará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor.
24.5.1. Cabe a Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.
24.6. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
24.7. O acolhimento de recurso, pela Pregoeira, terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
24.8.O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo e será dirigido à
autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do
prazo de 03 (Três) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
24.9. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos cujas razões forem
apresentadas fora dos prazos legais, e /ou subscritos por representante não habilitado
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, devendo ser
instruídos com cópia autenticada do contrato social e do documento de identificação do
responsável legal.
24.10. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação,
quer em caráter de recurso, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão
as penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002.
24.11.As impugnações, recursos e contrarazões deverão ser protocoladas no setor de
licitações, no horário de expediente das 08 às 12 horas. Se forem encaminhados por e-mail
deverão ser confirmados sob pena de intempestividade.
XXV – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
25.1. Não havendo a manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação
à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.
25.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em
seguida o procedimento licitatório.
XXVI – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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26.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
26.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada.
26.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(es), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
26.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) lote(s), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.
26.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência,
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
26.6. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
26.7. O licitante deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
26.8. Durante a vigência da Ata ou da Contratação, a fiscalização será exercida por um
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
26.9. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).
XXVII – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
27.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato (no modelo estabelecido pelo anexo III deste
edital) ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses contados
da assinatura da Ata de Registro de Preço prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/93.
27.2. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
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27.3.lternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
27.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.
XXVIII – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
28.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será da data da assinatura até 12
(doze) meses, vedada a sua prorrogação.
XXIVI – DO PREÇO
29.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
29.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto
nº 016/2017.
XXX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
30.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
XXXI – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
31.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de
Referência ou na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
XXXII – DO PAGAMENTO
32.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal
devidamente atestada pelo setor competente.
32.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante
de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
32.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
32.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
32.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
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32.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
32.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e
contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias,
desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da
Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
32.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
32.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
32.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
XXXIII – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
33.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
33.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
33.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao
do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
33.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado.
XXXIV – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
34.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
34.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata ou contrato, quando
convocada dentro do prazo de validade da proposta;
34.1.2. Apresentar documentação falsa;
34.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
34.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
34.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
34.1.6. Cometer fraude fiscal;
34.1.7. Fizer declaração falsa;
34.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
34.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
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a) Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) LOTE(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
34.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
34.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
34.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
34.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
XXXVI - DISPOSIÇÕES GERAIS
36.1. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
36.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação da Pregoeiraem contrário.
36.3. É facultada a Pregoeiraou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria
constar, originariamente, da proposta.
36.4. No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeirapoderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
36.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
36.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.
36.7. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato;
36.8. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa
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36.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e
horários de expediente na Administração.
36.10. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
36.11. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações da
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA, nos dias úteis, no horário das 08
horas às 12 horas, ou através: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes.
36.12. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos.
36.13. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de
2002, do, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei
Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
36.14. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
36.15. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
36.16. No ato da retirada do Edital o licitante deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II – Planilha de quantitativos – Modelo de proposta
ANEXO III – Minuta de contrato
ANEXO IV – Modelo de Credencial
ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII
do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002
ANEXO VI - Modelo de declaração de Fatos Impeditivos
ANEXO VII - MODELO Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII,
da Constituição Federal
ANEXO VIII - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
ANEXO X- Declaração de Inexistência de Servidor Público
ANEXO XI – Modelo de Ata de Registro de Preço
ANEXO XII – Recibo de Retirada de edital
Castro Alves - BA, 10 de agosto de 2020

____________________________
NAIANE SOUZA
PREGOEIRA
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para
fornecimento e instalação de kits semáforos nos cruzamentos do município de Castro
Alves Bahia.
JUSTIFICATIVA:
Justifica-se a presente solicitação pela necessidade do crescimento da cidade,
considerando o aumento progressivo da frota de veículos vivenciados no Município de
Castro Alves- Ba, aliado à necessidade de modernização do trânsito exige medidas, tais
como a ampliação do sistema semafórico. A ausência de sinalização semafórica em
cruzamentos importantes da cidade descritos neste Termo de Referência impõe a
aquisição pretendida, com o objetivo de organizar melhor o trânsito e trazer maior
segurança no tráfego nas localidades de instalação dos equipamentos. Ressalte-se ainda
que não há no Município semáforos, dessa forma dificulta a circulação tanto de pedestres
quanto de Veículos. Se faz necessário a aquisição de semáforos com o objetivo de
assegurar a vida dos usuários e equipar, melhorar e modernizar a tecnologia utilizada na
Fluidez do trânsito em nosso Município.
2 - DO LOCAL DE ENTREGA
A.
Os materiais deverão ser entregues e instalados no Município de Castro Alves
Conforme Ordem de fornecimento do Setor de compras no horário das 8:00 horas às
18:00 horas.
B.
O fornecimento dos itens constantes neste termo de referencia será de forma
parcelada, com prazo de entrega não superior a 20 (vinte) dias, contados a partir do
recebimento da ordem de solicitação expedido pelo setor responsável.
C.
Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse termo de referência, entregar
todos os equipamentos e materiais semafóricos inerentes ao contrato, atingindo os
resultados e o desempenho estabelecido nas especificações técnicas deste termo de
referência, assegurando sempre o cumprimento das especificações técnicas aos
equipamentos e materiais.
D.
Especificações técnicas de materiais e para a prestação dos serviços: criar regras a
serem respeitadas pela futura contratada com o objetivo de os serviços serem prestados
dentro do melhor padrão de qualidade e tecnologia, Transformando este trabalho em
qualidade de atendimento aos munícipes e usuários de vias Públicas do Município de
Castro Alves Bahia.
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E.
As especificações técnicas devem ser seguidas pela contratada e serão
fiscalizadas pela Secretaria municipal de Transportes do Município de Castro Alves Bahia.
3 - PROPOSTA DE PREÇOS.
A.
A proposta de preços deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante
legal, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter
rasuras ou entrelinhas e incluirá:
B. Valores unitário e global do fornecimento, em algarismos e por extenso, fixo e
irreajustável, expresso em moeda corrente nacional com, no máximo, duas casas
decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, encargos fiscais,
comerciais, previdenciários, trabalhistas, assistência técnica no prazo de garantia no
Estado da Bahia e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado;
C.
Cotação do valor unitário, em real, para cada item cotado; em caso de divergência
entre os valores unitários e globais, serão considerados os primeiros, bem como entre os
expressos em algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará o valor por extenso;
D.
Prazo mínimo de validade da proposta de preços proposta é de 60 (sessenta) dias,
a contar da data da reunião do Pregão. Se na proposta de preços não constar prazo de
validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias.
E.
Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste termo de
referência, nem propostas com preço(s) simbólico, irrisório ou de valor zero ou
incompatíveis com o Preço Referencial e/ou preço(s) de mercado.
F.
Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às condições
exigidas no termo de referência ou estarem em desconformidade com as especificações
técnicas deste edital ou que consignarem valor superior ao Preço Referencial ou preço(s)
de mercado.
G.
A proposta de preços deverá estar acompanhada de fotos reais dos conjuntos
focais principal veicular com indicativo de tempo e de mensagens, repetidor e pedestre e
desenhos com todas dimensões solicitadas nas especificações técnicas.
H.
A proposta de preços deverá estar acompanhada do diagrama em bloco dos
módulos eletrônicos e circuito elétrico de ligações dos conjuntos focais principal veicular
com indicativo de tempo e de mensagens, repetidor e pedestre conforme especificações
técnicas solicitada.
I.
A proposta de preços deverá estar acompanhada com a descrição de todas
especificações técnicas dos conjuntos focais principal veicular com indicativo de tempo e
de mensagens, repetidor e pedestre
J.
A proposta de preços deverá estar acompanhada de manual de instrução do
controlador eletrônico de tráfego, manual de programação do controlador eletrônico de
tráfego, fotos reais do controlador eletrônico de tráfego com descrição de todas
especificações técnicas.
K.
A proposta de preços deverá estar acompanhada das especificações técnicas e
fotos reais do modulo eletrônico de comunicação e monitoramento gsm/gprs e gps
nobreak.
L.
A proposta de preços deverá estar acompanhada do esquema de ligação (pinagem
dos conectores) do modulo eletrônico de comunicação e monitoramento gsm/gprs e gps
nobreak.
M.
O preço global e unitários oferecidos pelos interessados em cada item não poderão
ser superiores ao estabelecido no edital.
N.
A proposta de preços deverá estar acompanhada do manual, especificações
técnicas e fotos do modulo modem GSM RS232 Conexão DB9.
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O.
A proposta de preços deverá estar acompanhada do manual de instalação do
software da central de manutenção de falhas semafóricas.
P.
Serão desclassificadas propostas que não apresentarem os manuais de instruções,
fotos reais, desenhos com dimensões, diagrama em bloco dos módulos eletrônico com
esquema elétrico de ligação conforme especificações técnicas, mesmo antes da fase de
apresentação das amostras em razão de não estarem em conformidade com as
especificações técnicas do edital.

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS COLUNAS E BRACOS CURVO
.
A.
Coluna veicular, em aço pintada com tinta esmalte sintético cor preto,
confeccionado em tubo de aço com costura, medindo diâmetro externo 114mm x 6 metros
de comprimento e espessura da parede 4,75 mm, 2 (duas) aletas soldadas a partir da
extremidade inferior com dimensões de ¼” x 100 dotado de sistema de fixação para braço
curvo na própria coluna. A fixação do braço curvo é feita através de 8 (oito) porcas
soldadas ½” e parafusos galvanizados de cabeça sextavada ½”x 1”.x 200mm e deverá ter
furos que permita a interligação dos condutores elétricos subterrâneos.
B.
Coluna para pedestres, em aço pintada com tinta esmalte sintético cor preto,
confeccionado em tubo de aço com costura, medindo diâmetro externo 114mm x 6 metros
de comprimento e espessura da parede 4,75 mm, possuindo uma tampa na extremidade
superior e 2 (duas) aletas soldadas a partir da extremidade inferior com dimensões de ¼”
x 100 x 200mm e deverá ter furos que permita a interligação dos condutores elétricos
subterrâneo.
C.
Braço veicular curvo confeccionado em tubo de aço com costura, pintado com tinta
esmalte sintético na cor preto medindo diâmetro externo 88 mm x 4.7 m de projeção e
espessura da parede 4,75 mm e deverá possuir ainda uma tampa na extremidade
horizontal. O braço deverá ter furos que permitam a interligação dos condutores elétricos
subterrâneos até ao conjunto Focal Semafórico.
5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO
08/08
FASES:
A.
O controlador semafórico de trânsito deverá atuar em Tempo Fixo (TF).
B.
Deverá ser um equipamento eletrônico, a microprocessador de no mínimo 32 bits,
de concepção modular.
C.
Deverá possuir circuitos de saídas dos focos semafóricos controlados por
triac's e dotado de microprocessador e de relógio digital.
D.
Deverá Possuir no modulo CPU 01 (uma) memória interna e removível nãovolátil, do tipo Flash, com capacidade mínima de 04 (quatro) Gb., na qual deverão
são armazenados os parâmetros fundamentais e a configuração do controlador.
E.
Deverá possuir flexibilidade para atender configurações de 02 (duas) até 08
(oito) fases.
F.
Deverá possuir 04 (quatro) entradas opto-acoplados para demanda e alarmes
e
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G.
Deverá dispor circuitos de segurança por falta total de vermelhos em uma
fase e conflito de verde entre fases com indicação através de sinais luminosos.
H.
Deverá ter a função de registrar e processar valores de contagem e
ocupação veicular através de suas entradas de detecção
6 - DOS MODULOS ELETRÔNICOS INTEGRANTE DO CONTROLADOR:
A. Deverá possuir 01 modulo CPU com 01 (uma) porta Ethernet TCP/IP (conector
RJ45) nativa para programação local e comunicação.
B.
Deverá possuir 01(um) modulo detector de veículos com 04 (quatro) laços.
C.
Deverá possuir 01(um) modulo fonte de alimentação.
D.
Deverá possuir 04(Quatro) módulos de potência com 2 fases cada.
E.
Deverá possuir 01(um) modulo piscante e proteção.
F.
Deverá possuir 01(um) modulo (interface) de conexão (04 conectores).
7 - O CONTROLADOR DE TRÁFEGO DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTES
MODOS DE FUNCIONAMENTO:
A.
-intermitente ou apagado;
B.
-manual;
C.
-isolado com tempos fixos ou variáveis em função de demandas externas (atuado);
D.
-sincronizado com tempos fixos ou variáveis em função de demandas externas
(atuado);
E.
O controlador de tráfego deverá permitir subdividir-se em 04 (quatro) controladores
virtuais (anéis) e permitir trabalhar localmente com Seleção Automática de Planos e Microregulação.
F.
O controlador de tráfego deverá estar preparado para efetuar seleção dinâmica de
planos pré-estabelecidos em função dos dados obtidos dos detectores de veículos,
através da Central de Controle. Mediante as entradas de demanda, o controlador
possibilita acionar os seguintes eventos:
G.
Demanda por atuação veicular;
H.
Demanda por atuação de pedestres;
I. Demanda por atuação de botoeira sonora para travessia de pedestres portadores de
necessidades especiais.
(Estas demandas acionam eventos pré-programados no
controlador)
8
.

-

DAS

CARACTERISTICAS

DE

PROGRAMAÇÕES

A.
Deverá permitir a configuração de até 99 (noventa e nove) planos de tráfego e 99
(noventa e nove) estágios diferentes e a criação de mais de 90 (noventa) agendas diárias,
semanais, anuais, incluindo feriados e eventos especiais. Em relação às combinações de
sinalização das saídas de lâmpadas, permite os estados de apagado, vermelho, amarelo,
verde, vermelho intermitente, amarelo intermitente, vermelho + amarelo, vermelho +
amarelo intermitente, verde + amarelo intermitente e verde intermitente.
B.
A parametrização do controlador poderá ser realizada localmente a partir de um
terminal de programação do tipo notebook com software instalado e remotamente a partir
da Central de Controle de manutenção.
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C.
Todos os eventos, falhas, comandos e alarmes que o controlador gera, são
armazenados internamente em um arquivo do tipo "log", sendo que seu conteúdo poderá
ser visualizado no terminal de programação ou na Central de Controle de manutenção.
D.
O controlador deverá apresentar a configuração que permitirá receber os módulos
de potência (acionamento das lâmpadas dos semáforos). Cada módulo de potência será
responsável por 02 (dois) grupos semafóricos, utiliza circuitos integrados e sua montagem
deverá ser feita em placas de circuitos impressos tipo plug-in.
E.
As temporizações programáveis do controlador são derivadas do seu relógio
interno, nas quais o "segundo" é utilizado como a maior unidade de incremento do tempo
verde.
F.
TESTES DE VERIFICAÇÃO: Em intervalos periódicos, o controlador deverá efetuar
testes de verificação no microprocessador e nas memórias que compõem o equipamento,
identificando falhas e tomando as providências cabíveis de acordo com a gravidade da
falha detectada e registrando a ocorrência na memória do controlador para posterior
consulta.
G.
ACIONAMENTO DE LÂMPADAS: O controlador deverá possuir a opção de acionar
tantas lâmpadas alógenas, incandescentes e à LED. Os circuitos que acionam as
lâmpadas evitam que ocorram intervalos com situações visíveis de luzes apagadas ou de
luzes simultâneas no mesmo grupo focal. Os circuitos de acionamento das lâmpadas são
a base de triac's, com proteção de acionamento da lâmpada no instante zero da senóide,
garantindo maior vida útil das lâmpadas.
H.
VERDES CONFLITANTES: Deverá Permitir a configuração de "Tabela de Verdes
Conflitantes" e indica quais grupos semafóricos poderão ter verdes simultâneos e quais
grupos não poderão ter verdes simultâneos. A tabela de Verdes Conflitantes é específica e
independente da tabela de associação de grupos semafóricos x estágios. A constatação
da presença de uma situação em que a Tabela de Verdes Conflitantes não esteja sendo
respeitada o controlador será conduzido para o amarelo intermitente em, no máximo, 01
(um) segundo. O controlador possui o recurso de auto-reset, da seguinte forma: após a
entrada no modo amarelo intermitente por motivo de falha, o controlador realiza 03 (três)
verificações, sendo uma a cada segundo a fim de constatar a permanência de falha. Caso
seja verificada a inexistência de falha, após qualquer uma das verificações, o controlador
volta ao funcionamento normal, saindo do modo intermitente.
I.
MONITORACÃO DOS FOCOS VERMELHOS DOS GRUPOS SEMAFÓRICOS:
Deverá possuir circuito de monitoração dos focos vermelhos dos grupos semafóricos, de
tal forma que o controlador entra no modo amarelo intermitente no caso de ausência da
cor vermelha. Quando ocorrer falta de energia elétrica, a programação interna do
controlador é mantida.
J.
SEQUÊNCIA DE PARTIDA: Quando as lâmpadas dos grupos focais forem
energizadas, independentemente do controlador estar ou não ligado, ou quando há
restabelecimento da energia no equipamento, os grupos semafóricos veiculares, antes de
mudarem para o estágio requerido, permanecerão 05 (cinco) segundos em amarelo
intermitente, seguidos por 03 (três) segundos de vermelho integral em todos os grupos
semafóricos (inclusive de pedestres). Já os grupos de pedestres permanecem apagados
durante este período. Pode ser programado diferente no caso que o usuário precise.
K.
SAÍDA DO MODO INTERMITENTE: Independentemente do motivo que tenha
conduzido o controlador ao modo intermitente, ao retomar a normalidade o equipamento
deverá impor a sequência de partida.
L.
DETECTORES DE PEDESTRES (BOTOEIRAS): O detector de pedestres consiste
em um conjunto de botões (botoeiras) instalados em locais de travessia de pedestres.
Estes botões, ao serem pressionados, transmitem ao controlador uma solicitação de
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tempo de verde para os pedestres, através de estágios ou intervalos adequados
(estágios/intervalos dependentes de demandas).
M.
A solicitação de demanda de pedestres, através de detector de pedestres, ocorrida
após ocorrência do estágio correspondente (ou, no caso da sua não ocorrência, após sua
omissão) será memorizada pelo controlador, o qual propiciará o estágio requerido no
próximo ciclo. A solicitação de demanda será cancelada quando o controlador atender tal
solicitação. Se a solicitação de demanda ocorrer durante o verde do estágio requerido
será desconsiderada pelo controlador, salvo se for programado com possibilidade de
extensão de verdes. Se a solicitação de demanda ocorrer durante o entreverdes do
estágio requerido será memorizada pelo controlador.
N.
Se a solicitação de demanda ocorrer antes do estágio requerido (salvo durante o
entreverdes do estágio imediatamente anterior) será atendida pelo controlador no próprio
ciclo. Toda e qualquer interface entre botoeira e o controlador é parte integrante do
controlador, seguidos por 03 (três) segundos de vermelho integral em todos os grupos
semafóricos (inclusive de pedestres). Já os grupos de pedestres permanecem apagados
durante este período.
O.
SAÍDA DO MODO INTERMITENTE: Independentemente do motivo que tenha
conduzido o controlador ao modo intermitente, ao retomar a normalidade o equipamento
impõe a sequência de partida.
P.
DETECTORES GERAIS VEICULAR / PEDESTRE (OPCIONAL): O controlador
deverá dispor de recursos que propiciam as ocorrências de estágios/intervalos em função
de demanda gerada por entradas gerais (pedestre ou veicular) como extensão a ser
incorporada no controlador, ou fora deste, sem que seja necessária qualquer alteração no
equipamento, apenas a adição de placas detectores gerais, somando até 4 entradas.
Q.
Sequência de cores: O controlador deverá permitir a seguinte sequência de cores
para os semáforos.
 Grupos focais veiculares: verde — amarelo — vermelho — verde.
 Grupos focais de pedestres: verde — vermelho intermitente ou verde intermitente —
vermelho — verde.
R.
Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes permitem serem
programados, independentemente, para cada estágio bem como para cada um dos
planos. O período de entreverdes é composto pelos seguintes parâmetros:
S.
O Período de amarelo e/ou vermelho/verde intermitente, ajustável, pelo menos,
entre 3 (três) e 7 (sete) segundos com resolução de 1 segundo.
T.
Período de vermelho de segurança ajustável, pelo menos, entre 0 (zero) e 7 (sete)
segundos com resolução de 1 segundo. O tempo de vermelho de segurança quando
diferente de zero, poderá ser implementado imediatamente após o período de amarelo
e/ou vermelho/verde intermitente.
U.
Nas situações em que ocorram simultaneamente os períodos de amarelo e de
vermelho/verde intermitente, é possível implementar o período de vermelho/verde
intermitente de modo que o seu início possa ocorrer, pelo menos, entre 0 (zero) e 4
(quatro) segundos antes do início do primeiro amarelo, ou seja, deve ser possível
programar um mesmo entreverdes com tempos diferentes para cada fase. Além do
período de entreverdes, são programáveis os parâmetros de temporizações de segurança:
tempo de verde de segurança e tempo de máxima permanência num estágio. O tempo de
verde de segurança será respeitado por todos os planos. O tempo de verde de segurança
será programado, pelo menos, entre 0 (zero) e 30 (trinta) segundos, com resolução de um
segundo.
V.
O tempo de máxima permanência num estágio será programado para cada plano
do controlador, pelo menos, entre tempo de ciclo mais 01 (um) segundo e 999
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(novecentos e noventa e nove) segundos, com resolução de
um dos modos de operação, o período de entreverdes e os
poderão ser desrespeitados, inclusive em comando manual,
troca de modos.
W.
Os estágios deverão ser classificados em:
 Quanto à duração em Fixos ou Variáveis
 Quanto à ocorrência dentro do ciclo em dependentes de
Normais (indispensáveis);

um segundo. Em qualquer
tempos de segurança não
na troca de planos ou na

demanda (dispensáveis) /

X.
Os estágios fixos deverão possuir sua duração fixa, enquanto os estágios variáveis
deverão ter a sua duração determinada. Os estágios "normais" (indispensáveis) ocorrerem
em todos os ciclos, enquanto os estágios dispensáveis serão omitidos no ciclo em que não
houver registro de demanda (através de detectores veiculares ou de detectores de
pedestre na memória do controlador). Cada estágio poderá ser configurado, para cada
plano, em uma das seguintes possibilidades (salvo o primeiro estágio que será do tipo
"normal").
 Estágio dependente de demanda (dispensável) fixo;
 Estágio dependente de demanda (dispensável) variável;
 Estágio normal (indispensável) fixo;
 Estágio normal (indispensável) variável;
Y.
Os estágios fixos dispensáveis veiculares deverão se comportar do mesmo modo
como os estágios fixos dispensáveis para pedestres. O tempo de cada estágio poderá
variar entre 01 (um) e 99 (noventa e nove) segundos. A temporização dos estágios
deverá ser programável, independentemente, para cada um dos planos. A programação
da configuração dos estágios em relação aos grupos semafóricos não sofrerá restrição
alguma, ao menos, daquela que imposta pela Tabela de Verdes Conflitantes. Qualquer
estágio poderá ser veicular ou pedestre. A sequência de estágios será programável,
independentemente, para cada um dos planos. O primeiro estágio de cada ciclo não será
do tipo "dependente de demanda".
Z.
As funções de programação e verificação deverão ser executadas através de
equipamentos de programação, portátil, composto de hardware e software, protegido por
senha, tipo notebook ou Tablet. O equipamento de programação deverá ser orçado à
parte.
9
.

-

MODOS

DE

OPERAÇÃO

A.
Os controladores deverão apresentar os seguintes modos de operação:
a.
Intermitente — todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente
ou vermelho intermitente, enquanto os grupos focais de pedestres permanecem
apagados.
b.
Manual — a duração dos estágios é imposta pelo operador, através do
programador portátil, de acordo com a sequência pré-estabelecida para operação.
c.
Isolado a Tempo Fixos — o controlador processa uma série de parâmetro
internos e a partir daí, comanda os respectivos grupos focais.
d.
Isolado Atuado — a duração e/ou existência dos estágios é decorrente da ativação
de detectores veiculares ou botoeiras de pedestres, permitindo extensões de verde até
um máximo programado.
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e.
Coordenado a Tempos Fixos — o controlador opera de forma sincronizada e
coordenada com outros controladores, em função de parâmetros internos e de
mensagens trocadas com outras unidades da rede.
f.
Coordenado Atuado — o controlador opera de forma sincronizada e coordenada
com outros controladores e a duração e/ou existência dos estágios é decorrente da
ativação de detectores de veiculares ou botoeiras de pedestres, permitindo extensões de
verde até um máximo programado.
B.
Modo intermitente: Neste modo, todos os grupos focais veiculares deverão operar
em amarelo intermitente ou vermelho intermitente (dependendo da cor selecionada), e
todos os grupos focais de pedestres permanecem apagados. Este modo é acionado a
partir dos seguintes eventos:
 Requisição, através do comando de força plano (plano intermitente);
 Detecção, pelo próprio controlador de alguma falha que possa comprometer a segurança
do trânsito de veículos e/ou pedestres (detecção de verdes conflitantes, falta de fase
vermelha, verdes excessivamente curtos, etc);
 Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais ou ao restaurar-se a energia no
controlador;
 Por requisição interna do controlador, devido à chamada de um plano, caracterizado
como intermitente, durante um período programado;
C.
Ao sair do modo intermitente para a operação, o controlador impõe um tempo entre
03 (três) e 05 (cinco) segundos de vermelho integral para todos os grupos locais.
D.
Modo manual: O controle manual do controlador deverá ser feito através do
programador onde, através do qual, é possível controlar manualmente o controlador
através de dispositivo manual simples como uma botoeira. Em qualquer caso, o
controlador dispõe de sistemas internos que não permitam que os tempos de entre verde
e os tempos de segurança do controlador sejam desrespeitados. Caso o tempo máximo
de permanência do ciclo seja desrespeitado através do controle manual o controlador
reseta e reinicializa sua operação ignorando o comando manual. Esta ocorrência é
armazenada na memória do controlador para consulta, entretanto o controle manual será
retomado através do programador com os comandos pertinentes ou através do dispositivo
manual com a nova inserção do mesmo. Durante a operação em Modo Manual, os tempos
de entreverdes não serão determinadas pelo operador, mas pela programação interna do
controlador.
E.
Modo isolado a tempos fixos: O controlador deverá seguir a sua programação
interna, mantendo os tempos de ciclo e de estágios, de acordo com os valores
especificados pelo plano vigente. temporização dos estágios é derivada de seu relógio
digital, controlado por. As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela
de Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que específica os
parâmetros de horário, ou seja, segundos, minutos, horas e dias da semana. Neste modo,
não haverá estágios de duração variável e nem estágio dispensáveis.
F.
Modo isolado atuado: O controlador deverá seguir a sua programação interna de
acordo com os valores especificados pelo plano vigente. A temporização dos estágios
será derivada de seu relógio digite controlado por cristal. As mudanças de plano serão
implementadas através da Tabela de Mudanças de Planos, tomando como referência o
mesmo relógio que especifica os parâmetros de horário, ou seja: segundos, minutos,
horas, dias da semana. No Modo Isolado Atuado, poderá haver estágios dispensáveis
e/ou estágios de duração variável. É possível programar qualquer um dos estágios como
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estágio fixo. A solicitação de estágios fixo dispensável, quando veicular, atende de forma
semelhante aos requisitos exigidos para estágios dispensáveis de pedestres, ou seja, o
estágio só existirá caso haja demanda no detector, vinculado através de programação ao
referido estágio, sendo seu tempo fixo conforme o tempo.
G.
A duração dos tempos de verde, correspondentes aos estágios de duração variável,
varia entre valores programáveis de verde mínimo e de verde máximo, em função das
solicitações, provenientes dos detectores veiculares. A cada uma dessas solicitações, o
respectivo tempo de verde, quando presente, será incrementado de um período de tempo
programável, denominado "extensão de verde". Em consequência, o tempo de ciclo será
variável e dependerá do número de extensões de verde ocorridas em cada estágio de
duração variável. A atuação dos estágios variáveis se da conforme descrito a seguir:
 O início da detecção (atuação) se da no Instante "Ti", definido como sendo o tempo
verde mínimo "Tvmin" menos o tempo de extensão de verde "Text", Isto é: Ti = TvminText
 Se houver uma detecção após o instante "Ti", será acrescido ao instante que ocorrer a
detenção um tempo igual a extensão de verde, desde que o tempo de verde total não
ultrapasse o tempo de verde mínimo "Tvmax".
 Se não ocorrer nenhuma atuação desde a última detecção até o final do tempo acrescido
(extensão de verde), o controlador implementa o entreverdes correspondente e passar
para o estágio seguinte. O tempo de verde mínimo está compreendido entre o tempo de
verde de segurança e o tempo de verde máximo.
H.
Modo coordenado a tempos fixos: O controlador deverá seguir a sua programação
interna, mantendo tempo fixo de ciclo, de estágios e de defasagem, de acordo com os
valores especificados pelo plano vigente. A temporização de estágios é derivada de seu
relógio digital, controlado por cristal.
I.
As mudanças de plano no controlador deverão ser implementadas através da sua
Tabela de Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica
os parâmetros de horário, ou seja, segundos, minutos, horas e dias da semana
J.
Modo coordenado atuado: O controlador seguirá a sua programação interna, de
acordo com os valores especificados pelo plano vigente. A temporização dos estágios é
derivada de seu relógio digital, controlado por cristal. As mudanças de plano no
controlador são implementadas através de sua Tabela de Mudanças de Planos, tomando
como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de horário, ou seja,
segundos, minutos, horas e dias da semana.
K.
Modo Coordenado Atuado, deverá haver estágios dispensáveis e/ou estágios de
duração variável. É possível programar qualquer um dos estágios, como estágio fixo. A
solicitação de estágios fixos dispensáveis, quando veicular, atenderá de forma semelhante
aos requisitos exigidos para estágios dispensáveis de pedestres.
L.
A duração dos tempos de verde, correspondentes ao estágio, de duração variável,
varia entre valores programáveis de verde mínimo e de verde máximo, em função das
solicitações provenientes dos detectores veiculares. A cada uma dessas solicitações, o
respectivo tempo de verde, quando presente, será incrementado de um período de tempo
programável, denominado "extensão de verde".
M.
Em consequência, o tempo de ciclo será variável e dependerá do número de
extensões de verde ocorridas em cada estágio de duração variável. O plano será
coordenado tendo como base o maior tempo de ciclo, dessa maneira, sempre que um
estágio for dispensado ou um tempo de estágio estendido, as diferenças para o tempo
máximo de ciclo serão acrescidas ao primeiro estágio do ciclo imediatamente a seguir.
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N.
Se nesse ciclo que foi acrescido as diferenças que houver extensões de estágios,
de tal forma que o ciclo fique maior que o seu tempo total, essa diferença será descontada
do primeiro estágio do ciclo imediatamente a seguir. Assim, o controlador não permitirá
que o sincronismo desapareça. A atuação dos estágios variáveis se dará conforme
descrito a seguir:
 O início da detecção (atuação) se da no Instante "Ti", definido como sendo o tempo
verde mínimo "Tvmin" menos o tempo de extensão de verde "Text", isto é: Ti = TvminText;
 Se houver uma detecção após o instante "Ti", será acrescido ao instante que ocorrer a
detenção um tempo igual a extensão de verde, desde que o tempo de verde total não
ultrapasse o tempo de verde mínimo "Tvmax";
 Se não ocorrer nenhuma atuação desde a última detecção até o final do tempo acrescido
(extensão de verde), o controlador implementa o entreverdes correspondente e passar
para o estágio seguinte;
O.
O tempo de verde mínimo está compreendido entre o tempo de verde de segurança
e o tempo de verde máximo. Operando como Coordenado Atuado o controlador deverá
permitir uma programação que mantenha sempre o mesmo tempo de ciclo, contudo
retirando do controlador a responsabilidade de distribuição dos tempos dos estágios.
Possibilita a programação de estágios dependentes de demanda, os quais só existirão no
ciclo caso haja demanda correspondente no detector de pedestre ou no detector veicular.
Caso não exista a demanda atribuída a um determinado estágio o tempo deste estágio
ausente no ciclo será distribuído entre os estágios deste mesmo ciclo independente da
atuação do controlador, ou seja, deve existir a possibilidade de programar tal distribuição
de tempo de maneira que seja mantido sempre o mesmo tempo de ciclo. Tal programação
permite manter-se o sincronismo dos controladores junto com o equilíbrio desejado entre
os estágios.
P.
Alimentação, aterramento e interferências: O controlador deverá operar na
frequência de 60 Hz (+ ou - 5%) e nas tensões nominais de 110, 127,120 e 24OVAC (+ ou
- 20%). O controlador é protegido totalmente contra sobrecorrentes, correntes de fuga,
choques elétricos e sobretensões, através da utilização de disjuntores termo magnéticos,
fusíveis e varistores adequados. O controlador deve possuir um disjuntor (chave)
liga/desliga geral alojada no gabinete e devidamente identificada. O controlador deverá
oferecer uma tomada universal com tensão da rede de alimentação, com capacidade par
10 (dez) A para ligação de equipamento auxiliar como lâmpadas, furadeira, notebook e
outros.
Q.
O controlador deverá ser de concepção modular e todas as partes que executem
funções idênticas deverão ser intercambiáveis. As partes removíveis contendo
equipamentos elétricos que integram o controlador deverão ser efetivamente ligadas ao
aterramento do controlador, não sendo suficiente o simples contato de apoio entre chassi
e suportes.
R.
Os fios internos são dispostos em rotas adequadas, de modo a nunca serem
atingidos por portas ou qualquer outra parte móvel. As partes encaixáveis do controlador
serão fixadas por elementos que as impeçam de cair ou se desarranjarem caso ocorram
vibrações excessivas ou operações inadvertidas. A substituição de um módulo por outro
será feita com a máxima facilidade e rapidez, empregando-se onde e sempre que for
possível, conexões para encaixe plug-in com trava. As chaves que abrem e fecham a
porta só deverão sair da fechadura quando as portas estiverem trancadas. A fechadura
utilizada será tal que dificulte ao máximo a ação de vandalismo em geral.
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S.
Toda ligação do equipamento com o meio externo deverá ser feita através do
gabinete que o aloja (alimentação elétrica, saídas para acionamento de lâmpadas dos
semáforos e entradas para os detectores). O gabinete é construído com chapas de aço
carbono com 02 (dois) mm de espessura com pintura eletroestática.
T.
O controlador deverá estar preparado para funcionar em campo, com temperatura
ambiente externa na faixa de O (zero) a 55 (cinquenta e cinco) graus centígrados, com
insolação direta. Umidade relativa do ar de até 90% (noventa por cento) atmosfera com
presença de elementos: oxidantes, corrosivos, oleosos e partículas sólidas e precipitação
pluviométrica máxima de 2.000 (dois mil) mm/ano.
U.
O controlador deverá permitir a sua instalação através de coluna base, base de
concreto ou abraçadeiras e porta-cabos, sempre de maneira a não deixar expostos
qualquer de suas fiações. A fixação dos controladores é acessível somente pela parte
interna do gabinete com intuito de aumentar a proteção contra vandalismo.
10 - DO MODULO ELETRÔNICO DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO
GSM/GPRS e GPS NOBREAK:
A.
O Módulo de Monitoramento GSM/GPRS e GPS NOBREAK, deverá estar
externo ao Controlador Semafórico com seus módulos e circuito eletrônico montado
em uma caixa hermética com as seguintes especificações técnicas:
a.
Seus módulos eletrônicos deverão estar montados dentro de uma caixa hermética
devidamente protegido contra água e poeira.
b.
A Caixa hermética deverá possuir 36,0 cm de altura,30,3 de largura e 16,0 de
profundidade.
c.

A caixa hermética deverá possuir os seguintes módulos eletrônicos (PCI):

d.

1 modulo fonte Fullrange; Entrada de 85 a 240 volts e saída de 13,8 volts.

e.

1 modulo GSM/GPRS;4 bandas 850/900/1800/1900 MHZ.

f.

1 modulo interface de conexões;

g.

1 bateria 12v 3.3 AH.

h.
1 Modulo CPU; processador 1GHz, memória flash embarcada de 4GB 8-bit,
acelerador gráfico 3D;
B.
C.

CONECTIVIDADE DO MODULO CPU:
USB Host;

D.

Ethernet 10/100;

E.

Micro HDMI;

F.

Entrada para cartão micro SD;

G.

2x Conectores de 46 pinos.

H.

Interfaces suportadas:

I.

4x UART;
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J.

12x PWM/Timeres;

K.

LCD,

L.

GPMC;

M.

MMC1;

N.

2Xspi

O.

2x I2C;

P.

Conversor A/D;

Q.

2 CAN Bus (w/o PHY).

11 - DO SOFTWARE E HARDWARE DA CENTRAL DE MANUTENÇÃO DE
FALHAS SEMAFÓRICA VIA GSM/GPRS e GPS (CMFS).
A.
A CMFS deverá funcionar em forma de monitoramento em mapa mostrando todos
os pontos de semáforo no mapa com seus respectivos estados operacionais que são
enviados pelos semáforos em períodos determinados.
B.
Deverá ser um Web Site projetado de forma estruturada para receber uma grande
quantidade de informação sem intervenção humana onde consiga mostrar alterações de
estado de funcionamento dos semáforos automaticamente.
C.
Os controladores semafóricos quando identificam um problema em seu
funcionamento como (subtensão, falta de energia, amarelo intermitente, estacionado,
apagado, desligado), enviam essa informação a CMFS que deverá mostrar no mapa
automaticamente sem novas requisições do usuário.
D.
Os controladores deverão enviar o estado operacional de tempos em tempos para
evidenciar seu estado de conexão e de funcionamento.
E.
A CMFS deverá identificar quando um semáforo deixa de se comunicar por um
determinado período e demonstrá-lo no mapa como um equipamento com falha de
comunicação.
F.
A CMFS deverá poder enviar um protocolo de reinício ao controlador sempre que
necessário, o controlador executará a ação e enviará um retorno de estado do reinício.
G.
As informações enviadas pelos controladores e as informações da CMFS enviadas
aos controladores, nobreaks e câmeras deverão ser registradas onde possibilite a
visualização do histórico das operações.
H.
Os ícones dos pontos no mapa deverão funcionar em forma a facilitar o diagnóstico
atual da planta, com cores ou ícones diferenciados para informar o estado geral de
funcionamento. Ao clicar em um ícone do ponto o sistema deverá mostrar os detalhes
cadastrais, bem como seu estado atual de operação.
I.
A CMFS deverá disponibilizar relatórios estatísticos e analíticos dos dados
armazenados em banco de dados com opções de filtros de datas (data específica, mensal
e intervalo de datas) além dos filtros específicos de cada relatório.
12
CONTROLE
DE
ACESSO.
.
A. Deverá conter um modulo de login que restringirá o acesso aos módulos do sistema
que só poderá ser acessado após autenticação do usuário.
B.
Os usuários serão vinculados as empresas de manutenção.
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C.
O mecanismo de login deverá contar com um sistema de segurança, com uso de
criptografia “hash” com algoritmo de no mínimo de 160 bits unidirecional e uso de semente
(salt) para garantir que a geração do hash não aconteça duas vezes da mesma forma. Ao
criar o usuário, o salt deverá ser salvo junto com a senha para o processo de verificação.
D.
Deverá ser armazenada em banco de dados a data e hora da última conexão
bem-sucedida de cada usuário.
E.
Deverá ser armazenada em banco de dados a data e hora de cada tentativa de
login malsucedida.
F.
Deverá ser bloqueado o acesso do usuário ao sistema após cinco tentativas de
login malsucedida.
G.
Deverá ser armazenada em banco de dados a data e hora do bloqueio de acesso
do usuário ao sistema.
H.
Deverá ser armazenada em banco de dados a data e hora de alteração da senha
de cada usuário.
I.
Deverá possuir uma tela de cadastro de usuários com opção de configuração de
permissões e regra de acesso para cada usuário, bem como uma pergunta secreta e
resposta para recuperação e recadastramento da nova senha.
J.
Deverá comtemplar a recuperação segura de senha através da conta de e-mail do
usuário.
K.
Deverá possuir uma tela de gerenciamento da conta para alteração da própria
senha do usuário.
L.
Deverá possuir as seguintes permissões para regra de acesso:
M.
Pesquisar por responsável de manutenção;
N.
Cadastro de responsável de manutenção;
O.
Administrador da Central Semafórica;
P.
Aviso de Falhas;
Q.
Acesso ao Menu de Cadastro;
R.
Cadastro de Intersecção Semafórica;
S.
Cadastro e Habilitação de Equipamento na Central;
T.
Lista de Controladores em teste;
U.
Relação de cruzamentos semafóricos e relacionamento entre os responsáveis pela
manutenção;
V.
Visualizar Central em modo Mapa;
W.
Programação de Horário de Amarelo Piscante;
X.
Visualização de Relatórios;
Y.
Atribuição de Permissão de Usuário;
Z.
Acesso à Edição de Senha de Usuário;
AA. Cadastro de Grupo de Permissões;
BB. Administrador da Central, permite configurar local de inicialização do mapa;
CC. Regras de acesso especificas para cada responsável de manutenção cadastrado;
DD.
Deverá possuir funcionalidade de cadastramento de grupos de regra de acesso.
Onde possibilite a atribuição de um usuário a um grupo de regra de acesso específico. Por
exemplo: Um grupo de auditores do sistema herdará automaticamente todas as
permissões de acesso que estão relacionadas a funções de auditoria, como relatórios,
logs de acesso, logs de equipamentos e diagnostico do campo operacional da planta.
13CADASTRO
DE
INTERSECÇÃO
SEMAFÓRICA
.
A.
Deverá conter cadastro das informações do cruzamento através de seu endereço
com confirmação simultânea em mapa, onde o operador poderá confrontar o local com
seu senário de fotos tridimensional garantindo a consistência das informações.
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B.
O sistema deverá contemplar através de webservices o cadastro dos logradouros
do município, fornecendo ao usuário a funcionalidade de pesquisa de endereços com auto
complete conforme a digitação.
C.
Após selecionar o endereço, deverá armazenar as coordenadas de latitude e
longitude ao qual será vinculado os equipamentos semafóricos.
D.
Deverá permitir a pesquisa de uma intersecção semafórica especifica através de
seu código de identificação para alteração do cadastro.
E.
Deverá permitir a exclusão de uma intersecção semafórica.
14AVISO
DE
FALHA
.
A.
Deverá disponibilizar modulo de cadastro de operadores para receber por e-mail
e/ou sms notificação de aviso de falha semafórica.
B.
Deverá permitir o cadastro dos operadores com seu respectivo e-mail e celular.
C.
Deverá permitir o ajuste de tempo de envio de e-mail e/ou sms de forma individual
por operador.
D.
Deverá permitir selecionar os tipos de falhas (Falta de Energia, Subtensão,
Apagado/Desligado, Amarelo Intermitente, Estacionado) para o envio de e-mail e/ou sms
de forma individual por operador.
E.
O envio de e-mail e sms deverá ser realizado ininterruptamente de acordo com o
tempo de envio programado por operador e falha por um aplicativo ou serviço que deverá
rodar no servidor 24 horas por dia.
15CADASTRO
DE
EQUIPAMENTO
.
A.
Deverá funcionar mediante pesquisa de uma intersecção semafórica através de seu
código de identificação ou endereço com opção de auto complete conforme o usuário
digita.
B.
Caso não exista equipamentos cadastrados na intersecção semafórica informada,
deverá habilitar as opções de cadastro de um novo equipamento e nobreak.
C.
Deverá dispor de cadastro de controlador para a intersecção semafórica
selecionada contemplando as seguintes configurações:
a.
Serial do controlador;
b.
DDNS;
c.
IP;
d.
Porta SNMP MIB;
e.
Porta SNMP TRAP;
f. Porta SNMP Reset;
g.
Controlador responsável pelo semáforo (fabricante e modelo);
h.
Habilitar visualização no mapa;
i.
Receber o IP por TRAP;
j.
Vincular intersecções semafóricas conjugadas;
D.
Deverá dispor de cadastro de modulo eletrônico de comunicação e monitoramento
nobreak GSM/GPRS e GPS para a intersecção semafórica selecionada contemplando as
seguintes configurações:
a)
Serial do nobreak GSM/GPRS e GPS;
b)
DDNS;
c)
IP;
d)
Porta SNMP MIB;
e)
Porta SNMP TRAP;
f)
Vincular intersecções semafóricas conjugadas;
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E.
Caso existam equipamentos cadastrados na intersecção semafórica informada,
deverá exibir os dados do cruzamento, os dados do controlador (Serial, DDNS, IP, Porta
SNMP MIB, TRAP, RESET, Status de habilitação no mapa, sem comunicação), opção de
desativar o equipamento, cadastrar câmera, editar e excluir o equipamento.
F.
Caso exista nobreak cadastrado na intersecção semafórica informada, deverá exibir
os dados do nobreak (Serial, DDNS, IP, Porta SNMP TRAP, MIB, IP por TRAP, Tempo na
bateria), opção de desativar, editar e excluir o nobreak GSM/GPRS e GPS;
G.
Deverá possuir modulo de cadastro de chips contemplando as seguintes
configurações:
a)
Empresa instaladora;
b)
Operadora;
c)
ICCID (Hexa do Chip);
d)
Número do chip;
e)
Plano do chip;
f)
Vínculo a um responsável pela manutenção;
g)
Destino do chip (nobreak GSM/GPRS e GPS);
H.
Deverá possuir listagem dos chips cadastrados, com opção de edição e exclusão
do chip.
I.
Deverá possibilitar a habilitação de monitoramento por câmera da intersecção
semafórica.
J.
Deverá possuir cadastro de câmera, onde o usuário deverá fornecer ao sistema os
dados do Host, usuário e senha.
K.
Deverá possuir listagem das câmeras cadastradas, com opção de edição e
exclusão.
16CONFIGURAÇÃO
DO
MAPA
.
.
A.
O sistema deverá permitir a configuração do local onde deseja que o mapa seja
inicializado através de pesquisa por endereço.
B.
Deverá obter as coordenadas do endereço pesquisado.
C.
A aproximação de visualização deverá ser configurável através do zoom desejado.
D.
Após o usuário encontrar a melhor forma de visualização com endereço e
aproximação o sistema
E.
Deverá disponibilizar a opção de salvar os dados configurados.
F.
Deverá disponibilizar a configuração de tempo em que deverá verificar as
atualizações da planta.
G.
Deverá parametrizar o tempo desejado para habilitar falha de comunicação, ou
seja, após “x” tempo sem atualização dos controladores, o sistema deverá subentender
como falha de comunicação.
17
.

-

FUNCIONALIDADES

DO

SISTEMA

NO

MAPA

A.
O mapa de monitoramento e gerenciamento dos controladores deverá exibir todos
equipamentos das intersecções semafóricas habilitadas de forma prática para visualização
e identificação do estado de funcionamento de cada equipamento.
B.
Deverá permitir navegação no mapa, ajuste de zoom e interação com os
marcadores dos equipamentos.
C.
Deverá exibir os marcadores de acordo com o estado de funcionamento dos
equipamentos.
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D.
O estado de funcionamento dos equipamentos deverá ser atualizado no mapa
conforme o tempo configurado pelo usuário.
E.
O sistema deve dar a opção ao usuário de identificar através do ícone dos
marcadores os controladores de acordo com os estados de funcionamento:
A.
NORMAL;
B.
FALHA;
C.
FALHA DE COMUNICAÇÃO;
D.
SEM COMUNICAÇÃO;
E.
PORTA ABERTA;
F.
EM MANUTENÇÃO;
F.
Deverá dispor de opção de habilitar a marcação das intersecções semafóricas que
possuem câmeras de monitoramento instaladas.
G.
Deverá dispor de opção para habilitar a exibição dos estados de funcionamento dos
nobreaks através de ícones sugestivos de acordo com os estados de com os estados de
funcionamento:
a)
Normal;
b)
Falha;
c)
Sem comunicação;
d)
Em uso;
H.
Deverá permitir filtrar as intersecções semafóricas de acordo com os estados de
funcionamento dos controladores e nobreak GSM/GPRS e GPS.
I. Deverá dispor de quadros de estatísticas dos controladores de acordo com o estado de
funcionamento:
a)
Normal;
b)
Falta de energia;
c)
Subtensão;
d)
Apagado/Desligado;
e)
Amarelo intermitente;
f)
Estacionado;
g)
Falha de comunicação;
h)
Porta aberta;
i)
Manutenção;
J.
Deverá quantificar a quantidade de equipamentos por estado de funcionamento e
total.
K.
Deverá exibir a data/hora da última atualização dos controladores e nobreak
GSM/GPRS e GPS.
L.
Deverá disponibilizar filtro
de intersecção semafórica pelo seu código de
identificação, endereço, responsável pela manutenção, além dos filtros pelo estado de
funcionamento.
18DIAGNÓSTICO
DE
CAMPO
.
A.
O sistema deverá possuir uma plataforma que possibilite o diagnóstico do campo,
visualizando o estado de funcionamento de todos os controladores que estão habilitados
no mapa.
B.
Deverá permitir filtrar os controladores de acordo com o estado de funcionamento:
 Normal;
 Falta de energia;
 Sobtensão;
 Apagado/Desligado;
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 Amarelo intermitente;
 Estacionado;
 Falha de comunicação;
 Sem comunicação;
 Manutenção;
 Porta Aberta;
C.
Deverá permitir filtrar os nobreaks GSM/GPRS e GPS de acordo com o estado de
funcionamento:
 Normal;
 Falha;
 Sem comunicação;
 Em Uso;
 Deverá exibir o serial do equipamento, a intersecção semafórica,
estado e data da última atualização.
19DOS
PONTOS
NO
MAPA
.
A.
O marcador que representa a interseção semafórica no mapa deverá ser
selecionável e carregar janela do tipo popup da qual disponibilizará as informações dos
equipamentos.
B.
Deverá exibir os dados da intersecção semafórica, endereço, responsável pela
manutenção, estado logico da porta, falhas, estado de funcionamento do nobreak
GSM/GPRS e GPS, data da última atualização dos dados dos equipamentos; Falhas.
C.
Os detalhes do controle do controlador deverão conter os seguintes itens:
D.
Tipo;
E.
Modelo;
F.
Opção para visualizar o histórico de falhas, dando opções de pesquisa por datas,
opção para download em planilha de Excel, impressão e download de arquivo pdf.
G.
Opção para visualizar o histórico de comunicação, dando opção de pesquisa por
datas, para que o operador possa identificar pontos com a conexão intermitente ou sem
comunicação.
H.
Dados da comunicação: Serial, IP, DDNS, Porta SNMP, TRAP, Reset e Ip por Trap.
I. Se o usuário possuir a permissão para resetar o controlador, a aba do controlador deve
dar suporte ao reset, exigindo sempre confirmação do usuário antes de realizar o
comando.
J.
Deverá exibir lista de envios de reset de forma ordenada por data.
K.
Os detalhes nobreak GSM/GPRS e GPS deverão exibir os seguintes itens:
 Modelo;
 Potência;
 Fabricante;
 Estado de funcionamento, com data da última atualização, tensão da
bateria, tensão mínima de entrada, tensão máxima de entrada, tensão
de saída, temperatura, potência de carga, nível de bateria e tempo na
bateria;
 Dados da comunicação: Serial, IP, DDNS, Porta SNMP, TRAP e Ip por
Trap;
 Listagem de eventos: MIB, descrição, valor e data;
L.
Deverá exibir listagem dos chips com as seguintes informações:
 Responsável pela manutenção;
 Empresa instaladora;
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20.

Operadora;
ICCID;
Número;
Plano;
Destino (localização do Controlador, nobreak);
Deverá disponibilizar modulo de solicitação de abertura de ordem serviço de
acordo com a falha apresentada nos equipamentos da intersecção
semafórica.
 Deverá exibir os logs de envio de e-mail e sms de aviso de falha para os
operadores cadastrados de forma ordenada por data.
 Deverá disponibilizar opção de visualizar imagem de monitoramento, caso
tenha câmera cadastrada para a intersecção semafórica.
 Deverá disponibilizar opção de envio de solicitação de imagem em tempo
real da câmera de monitoramento.
DESATIVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA INTERSECÇÃO SEMAFÓRICA

A.
O sistema deverá dar a opção ao usuário de desabilitar a comunicação e informar o
motivo da desativação.
21.

RELATÓRIOS.

A. Os relatórios que compõem o sistema deverão dar a opção de imprimir, exportar
para o Excel e exportar para arquivo pdf.
 Relatório de falhas e sem comunicação, com filtros de pesquisa pelo
responsável de manutenção, código de identificação da intersecção
semafórica, endereço e intervalo de datas.
 Relatório de solicitação de segundo atendimento com filtros de pesquisa pelo
responsável de manutenção, código de identificação da intersecção
semafórica, endereço, intervalo de datas e estado de atendimento (atendido,
não atendido).
 Relatório de Chip do nobreak GSM/GPRS e GPS, com filtros de pesquisa
pelo responsável de manutenção, código de identificação da intersecção
semafórica, endereço, empresa instaladora, operadora e plano.
 Relatório gráfico dos níveis de tensão de nobreak GSM/GPRS e GPS, com
filtros de pesquisa pelo código de identificação da intersecção semafórica,
endereço, serial nobreak GSM/GPRS e GPS e data.
 Relatórios específicos de acordo com a necessidade que deverão ser
fornecidos mediante solicitação.
22.

CFTV.

A. O sistema deverá permitir a conferência remota dos semáforos que possuem
câmera instalada, o sistema deverá dar a opção de visualizar o campo com os
seguintes recursos:
 Monitoramento da intersecção semafórica em tempo real através da
câmera;
 Solicitação de fotos do campo;
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B. O SISTEMA
C. O sistema de CFTV deverá ser totalmente integrado a CMFS e não deverá haver
sistemas de terceiros para visualizar as imagens do campo, a disponibilização do
CFTV de cada ponto deverá estar disponível no ponto de cada semáforo.
D. Este sistema contribuirá para que se tenha a real situação do que acontece nos
cruzamentos semaforizados, possibilitando que nas atribuições das ordens de
serviços de falhas semafóricas, os operadores dentro da CMFS comuniquem-se
com as equipes de rua relatando com exatidão e em tempo real o que está
acontecendo no cruzamento.
 As câmeras deverão ser compatíveis e integradas com a plataforma e
comandos do sistema da CMFS em ambiente web-browser sem a
necessidade de instalação de softwares de terceiros.
 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA CÂMERA
a)
Resolução do display HD 720p;
b)
12 LEDs IRs, Visibilidade noturna de até 20 metros;
c)
Filtro IR-Cut;
d)
DDNS gratuito;
e)
Protocolo ONVIF;
f)
Detecção de movimento;
g)
Compatível com iOS e Android e Blackberry;
h)
Ângulo de visão: 70º;
i)
Linha: Externa;
j)
Sensor de Imagem: High Definition Color CMOS Sensor;
k)
Filtro: IR-Cut;
l)
Resolução do display: 1280 x 720p (1.0 Megapixel);
m)
Iluminação mínima: 0.06 LUX;
n)
Lente: f: 2.8mm, F:2.4;
o)
Wireless: Sim;
p)
Compressão de imagem: H.264;
q)
Taxa de FPS (frames per second): 25 fps (50Hz), 30 fps (60Hz), Redução Ajustavel;
r)
Frequência da Luz: 50Hz, 60Hz;
s)
Espelhamento da imagem: Vertical / Horizontal;
t)
Padrão Wireless: IEEE 802.11 b/g/n;
u)
Criptografia Wireless: Encriptação WEP & WPA WPA2;
v)
Rede de Área Local (LAN): 10/100 Mbps RJ – 45;
Informações
Identificação
do
nobreak
GSM/GPRS e
GPS
Tensão
de
Entrada (V)
Tensão
de
Saída (V)
Tensão
Máxima
de
Entrada (V)
Tensão

MIB
upsIdentName

Oid
.1.3.6.1.2.1.33.1.1.5

upsSmartInputLineVoltage

.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.1 XPPC-MIB
GET
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.1 XPPC-MIB
GET
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.2 XPPC-MIB
GET

upsSmartOutputVoltage
upsSmartInputMaxLineVoltage

upsSmartInputMinLineVoltage

Tipo
UPS
MIB
RFC1628
GET SET

.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.3 XPPC-MIB
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Mínima
de
Entrada (V)
Potência de upsOutPutPower
Carga (W)

GET
.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4

UPS
MIB
RFC1628
GET
Tensão das upsSmartBatteryVoltage
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.2 XPPC-MIB
Baterias (V)
GET
Nível
das upsEstimatedChargeRemaining .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4
UPS
MIB
Baterias (%)
RFC1628
GET
Temperatura
upsSmartBatteryTemperature
.1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.3 XPPC-MIB
(Celsius)
GET
Tempo
upsSecondsOnBattery
.1.3.6.1.2.1.33.1.2.2
UPS
MIB
operando
RFC1628
pela Bateria
GET
Operando
upsOnBattery
.1.3.6.1.4.1.935.0.5
PPC SNMP
pela Bateria
V1 TRAP
Rede
de powerRestored
.1.3.6.1.4.1.935.0.9
PPC SNMP
Entrada
V1 TRAP
Restaurada
Sobrecarga
upsOverLoad
.1.3.6.1.4.1.935.0.2
PPC SNMP
V1 TRAP
Carga Normal upsLoadNormal
.1.3.6.1.4.1.935.0.28
PPC SNMP
V1 TRAP
Temperatura
upsTemp
.1.3.6.1.4.1.935.0.27
PPC SNMP
Alta
V1 TRAP
Temperatura
upsTempNormal
.1.3.6.1.4.1.935.0.29
PPC SNMP
Normal
V1 TRAP
By-pass
upsBypass
.1.3.6.1.4.1.935.0.32
PPC SNMP
V1 TRAP
Retorno
do upsBypassReturn
.1.3.6.1.4.1.935.0.53
PPC SNMP
By-pass
V1 TRAP
Bateria Baixa lowBattery
.1.3.6.1.4.1.935.0.7
PPC SNMP
V1 TRAP
w)
Temperatura de operação: -20º ~ 55ºC
x)
Umidade de Operação: 20% ~ 85% sem condensação;
y)
Navegadores de Internet compatíveis: IE6 ou versão superior (Recomendado),
Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões;
z)
Consumo de energia: 5.5 Watts;
aa) Certificação: CE, FCC;
bb) Dimensões: (mm) (C) 180 x (L) 98 x 103 (H);
23- A integração com o sistema da central de manutenção de falhas semafórica CMFS
deverá permitir a conferência remota dos semáforos que possuem câmera instalada.
A. O Sistema de Monitoramento de Falhas dos Cruzamentos Semaforizados por
Câmera nas Vias, deverá ser totalmente integrado a CMFS e não deverá haver
sistemas de terceiros para visualizar as imagens do campo.
B. A disponibilização do Sistema de Monitoramento de Falhas dos Cruzamentos
Semaforizados por Câmera nas Vias de cada ponto, deverá estar disponível no
ponto de cada semáforo.
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C. Especificação das MIBs de Integração a CMFS Semafórica
D. Para receber os estados de funcionamento dos nobreaks GSM/GPRS e GPS
a CMFS deverá estar apta a interpretar a comunicação SNMP V2 e V1 nos
protocolos UPS MIB (RFC1628) e PCC MIB, XPPC MIB, para processar as
informações operacionais conforme quadro abaixo:

24TEMPO
DE
LEITURA
DAS
MIBS.
.
a)
Alarme Informativo: A TRAP upsIdentName deverá ser recebida pela central
sempre que enviada pelos equipamentos em campo, para evidenciar o estado de
comunicação do nobreak GSM/GPRS e GPS;
b)
Alarmes de falha: As TRAPs (lowBattery, upsBypass, upsTemp, upsOverLoad,
upsOnBattery) por possuírem propriedades de identificação de avarias deveram ser
processadas pela CMFS enquanto a falha estiver presente em tempo real com a data da
última atualização;
c)
Alarmes de Restauração: As TRAPs (upsBypassReturn, upsTempNormal,
upsLoadNormal, powerRestored) por possuírem propriedades de identificação de
restauração e normalização operacional deveram ser processadas pela central em tempo
Real;
d)
MIBs informativas: AS MIBs informativas serão obtidas por GET pela central
sempre que solicitadas ao nobreak GSM/GPRS e GPS em tempo real.
a)
Protocolos de comunicação dos controladores: A CMFS deverá trabalhar com a
comunicação SNMP V2 nos protocolos UTMC2, para as seguintes funcionalidades:
e)
Receber os estados de funcionamento do controlador semafórico (TRAP);
f)
Solicitar os estados de funcionamento do controlador semafórico (MIB);
g)
Enviar RESET ao controlador (MIB);
h)
Confirmar o recebimento da MIB de RESET por MIB de estado de RESET;
i)
Enviar MIB para obter o estado GPIO do RESET.
b)
Mibs interpretadas pela Central semafórica de origem dos controladores:
1.3.6.1.4.1.13267.3.2.5.1.1.33
1.3.6.1.4.1.13267.3.2.5.1.1.25
.1.3.6.1.4.1.13267.3.2.5.1.1.7
.1.3.6.1.4.1.13267.3.2.4.2.1.6

Estado da porta do controlador
Falhas do controlador
Estado GPIO do RESET do controlador
Comando de RESET do controlador

25 - UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO ON-LINE.
.
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26 - A INTERNET SERÁ FORNECIDA E MANTIDA PELA CONTRATANTE,
SEM NENHUM CUSTO A CONTRATADA, NA VELOCIDADE NECESSÁRIA
PARA O ACESSO.
27 - GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIOS E INVENTÁRIO DE ATIVOS DOS
CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS
a)
O sistema de gestão de patrimônios, deverá ser uma solução designada em
ocorrências diárias de campo para fomentar a necessidade da contratada em
gerenciar a planta de patrimônios dos cruzamentos semaforizados da Cidade de
Castro Alves da CONTRATANTE em fiscalizar.
b)
Deverá ser operado via web browser e aplicativo móvel de qualquer marca e
modelo, com o intuito de facilitar o acesso aos bens instalados em campo bem
como sua localização e gestão de históricos de manutenções e movimentações
entre a empresa.
c)
Em seus registros deverá conter todo o conjunto de informações e
descrições que caracterizam os patrimônios em campo. Neste aspecto, todos os
bens deveram ser armazenados e atualizados em banco de dados relacional, para
que os gestores administrem os patrimônios através de inventário em determinado
local.
d)
Deveram ser disponibilizadas
gerenciamento das informações:
e)
Web, via browser;
f)
Aplicativo para smartphones.

no

mínimo

duas

plataformas

de

g)
O gestor poderá operar simultaneamente nas duas formas
mencionadas acima.
28 - DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
.
a.
sistema deverá ser capaz de operar da seguinte forma:
especificação).

(Abaixo

29 - CONTROLE DE ACESSO.
.
A.
Deverá conter um modulo de login que restringirá o acesso aos módulos do
sistema que só poderá ser acessado após autenticação do usuário, mecanismo de
login deverá contar com um sistema de segurança, com uso de criptografia “hash”
com algoritmo de no mínimo de 160 bits unidirecional e uso de semente (salt) para
garantir que a geração do hash não aconteça duas vezes da mesma forma. Ao criar
o usuário, o salt deverá ser salvo junto com a senha para o processo de verificação;
B.
Deverá ser armazenada em banco de dados a data e hora da última
conexão bem-sucedida de cada usuário;
C.
Deverá ser armazenada em banco de dados a data e hora de cada
tentativa de login malsucedida;
D.
Deverá ser bloqueado o acesso do usuário ao sistema após cinco
tentativas de login malsucedida;
E.
Deverá ser armazenada em banco de dados a data e hora do bloqueio de
acesso do usuário ao sistema;
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F.
Deverá ser armazenada em banco de dados a data e hora de alteração da
senha de cada usuário;
G.
Deverá possuir uma tela de cadastro de usuários com opção de configuração
de permissões e regra de acesso para cada usuário, bem como uma pergunta
secreta e resposta para recuperação e recadastramento de nova senha;
H.
Deverá possuir uma tela de gerenciamento da conta para alteração da
própria senha do usuário;
I. Deverá possuir as seguintes permissões para regra de acesso:
J.
Cadastro de usuário;
a)
Alterar senha de usuário;
b)
Gestão de arquivos;
c)
Acesso ao menu Cadastros;
d)
Cadastro de Departamento;
e)
Cadastro de Subdivisão;
f)
Cadastro de Motivo;
g)
Lançamento de entrada de patrimônio;
h)
Cadastro de Patrimônio;
i)
Cadastro de Tipo de Produto;
j)
Cadastro de Consorcio e empresas do consórcio;
k)
Visualização em modo DNA;
l)
Geral-usuário administrador;
m)
Movimentação de patrimônios;
n)
Relatórios;
o)
Cadastro de Usuários Mobile;
p)
Somente Leitura do modo DNA;

30 - CADASTROS.
.
A.
NA FORMA CADASTRAL, DEVERÃO EXISTIR NO SISTEMA OS SEGUINTES
CADASTROS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Cadastro de subdivisões;
Cadastro de responsável pela subdivisão;
Cadastro de Produtos;
Cadastro de tipos de produtos;
Cadastro de Categorias;
Cadastro de Fabricante;
Cadastro de fornecedores;
Cadastro de quantidade mínima de produtos por departamento e subdivisão;
Cadastro de patrimônios;
Cadastro de motivos de ativação e inativação de patrimônio;
Cadastro de operadores de campo;
Cadastro de usuários Web.

31- GESTÃO DE PATRIMÔNIOS NO MODO SEMAFÓRICO.
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A)
Sistema deverá contemplar um módulo intuitivo e seguro para cadastrar os
patrimônios que compõe os semáforos “DNA” de forma a guiar o operador a incluir
os itens de forma vinculada.
B)
DNA é o número de identificação do semáforo que é fornecido pela
Prefeitura Municipal de CASTRO ALVES BAHIA e cada DNA tem seu endereço,
coordenada geodésica, empresa responsável, engenheiro responsável.
C)
Toda movimentação dos patrimônios atribuídos a um DNA deve seguir a
sistemática de vínculos apresentada abaixo:
D)
Controladores: Ao adicionar um controlador ao DNA o operador indicará a
forma operacional do mesmo como: Mestre, Conjugado, Isolado. Onde o
controlador cadastrado como mestre terá relação com os controladores cadastrados
como “conjugado” pertencente a outro DNA. O controlador cadastrado como
conjugado deverá obrigatoriamente ser associado a um controlador mestre de outro
DNA. O controlador Isolado não contempla vínculos com outros pontos DNA.
E)
Placas: As placas deveram ser vinculadas ao controlador mestre ou
controlador isolado e vinculadas à marca e modelo do controlador na qual se
acopla;
F)
GPRS: Poderá ser vinculado ao controlador ou nobreak;
G)
Colunas: Permitir adicionar as colunas utilizadas na intersecção semafórica;
H)
Sistema de Iluminação: Deverá permitir apontar os sistemas de iluminação
utilizados;
I)
Acessórios: Deverá permitir cadastrar os acessórios utilizados.
J)
Na forma de pesquisa, deverá existir no sistema o campo DNA, onde todas
as informações de uma subdivisão do departamento serão centralizadas e
demonstradas por abas os itens cadastrados, as abas mínimas que deveram conter
dentro do campo DNA são: controlador, placas, gprs, nobreak, coluna, cabos, grupo
focal, sistema de iluminação e acessórios.
32 - GESTÃO DE NUMERAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS.
.
A.
sistema web e o aplicativo mobile deverão ter a capacidade de gerenciar
de forma sincronizada entre ambas as plataformas a numeração dos
patrimônios.
B.
No cadastro do patrimônio via web deverá ser optativa a inserção do
número do patrimônio.
C.
Deverá contemplar uma sistemática de numerar um único patrimônio como
também de forma sequencial no caso da entrada de N novas peças de determinado
produto onde será informado o número inicial dos produtos e sequencialmente para
cada unidade deverá ser gerado o próximo número de patrimônio.
D.
No aplicativo o número do patrimônio será obtido através da leitura da Tag
etiqueta QR-CODE colada ao patrimônio. Após a leitura o sistema valida se o
número da tag está desvinculada de patrimônio e faz o vínculo com o patrimônio
selecionado e informa a que departamento e subdivisão estão sendo colocado o
patrimônio.
E.
Especificação de Padrão para Etiqueta com Tecnologia QR-CODE
F.
A tecnologia QR-CODE deve ser aplicada aos patrimônios para: identificar,
rastrear e gerenciar, sem contato e sem a necessidade de um campo visual.
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G.
Com o objetivo de proporcionar a rastreabilidade dos patrimônios e seus
complementos, permitindo uma logística de manutenção, cadastramento e
atualização dos ativos.
H.
As etiquetas devem ser instaladas na superfície do equipamento de material
metálico ou não, onde seu rótulo deverá informar em código QR-CODE a
identificação.
I. A etiqueta deve ser em material indelével para manter flexibilidade para atender
aplicações em superfícies curvas, com alta resistência, abrasão, umidade,
resistência a exposição ao meio ambiente sob chuva, sol, vento, sem perder suas
qualidades.
J.
A aplicação da tecnologia deve adotar os padrões globais, tanto do hardware
e do software, como também dos processos e estruturas de sistemas de
informação.
33 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
.
a) Tecnologia: QR-CODE.
b) Superfícies aplicáveis: Metálicas e NãoMetálicas.
c) Tamanho: máximo de 30mm X 20mm.
d) Número de registro (R.I)
e) Fixação: Adesivo.
f) Layout: a ser aprovado pela secretária.
g) A etiqueta deve trabalhar em modo de leitura específica para possibilitar que
vários leitores funcionem em uma mesma área, garantindo assim que o leitor que
deverá fazer a leitura não tenha dificuldades de trabalho.
h) Garantir a identificação individual, onde QR-CODE garanta a identificação
correta mesmo que as etiquetas estejam danificadas deverá possuir uma
redundância através de um número de registro.
i) Deverá permitir a identificação por smartphones com leitores de QR-CODE facilitando a
identificação do local onde se opera manutenções e visitas de rotina.
j) A etiqueta deve ser em material indelével para manter flexibilidade para atender
aplicações em superfícies curvas, com alta resistência, abrasão, umidade,
resistência a exposição ao meio ambiente sob chuva, sol, vento, sem perder suas
qualidades.
k) A aplicação da tecnologia deve adotar os padrões globais, tanto do hardware
e do software, como também dos processos e estruturas de sistemas de
informação.
34 - DAS INSTALAÇÕES.
.
a)
Todos os itens novos deveram ser cadastrados com a tecnologia QR-CODE
devendo ser aplicado aos patrimônios para: identificar, rastrear e gerenciar.
b)
Deveram ser seguidos os padrões especificados acima nas novas
instalações através da tecnologia QR-CODE.
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35 - CADASTRO DE DEPARTAMENTOS.
.
a)
O cadastro do departamento deverá contemplar a sua localização,
responsável, e-mail do responsável, telefone.
No departamento deverá ser possível vincular subdivisões, patrimônios e informar a
gestão da quantidade mínima de patrimônios no departamento.
36 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO
S.
a)
Na forma de identificação (leitura) dos bens, o sistema deverá estar apto para:
Via browser, ter pesquisas por número de patrimônio, pesquisas por nome do
patrimônio, pesquisas por departamento, pesquisas por subdivisão, pesquisas por
bens ativos e inativos além de fornecer o total de estoque do almoxarifado por bens,
com status de produtos ausentes ou produtos almoxarifados.
b)
Cadastro de novos patrimônios a partir do número de série permitindo o
usuário informar a quantidade adquirida do patrimônio e permitir gerar a numeração
do patrimônio a partir de um número informado.
c)
Via aplicativo para smartphone, deverá ter pesquisas por número de
patrimônio, QR- CODE (Quick Response “Código de Resposta Rápida”).
37 - GESTÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA
.
a) O sistema deverá permitir informar a quantidade mínima de um determinado
produto de um departamento ou subdivisão e quando for atingida o sistema deverá
informar por e-mail o responsável pelo setor.
38 - GESTÃO DE OCORRÊNCIAS
.
a) Deverá ter suporte à gestão das ocorrências dos patrimônios em virtude de
manutenções, remoções por desuso ou reativação e deverá funcionar na
plataforma Web e Mobile.
Quando registrar uma ocorrência deverá permitir a movimentação do produto para
um departamento ou subdivisão.
b)
As ocorrências registradas deverão ser armazenadas para que cada
patrimônio tenha seu histórico.
c)
Na forma de pesquisa, deverá existir o campo ocorrência do patrimônio, onde
através do número do patrimônio se tenha as informações gerais daquele bem.
39 - MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIOS
.
a) A movimentação deverá dar possibilidade ao gestor de movimentar os bens
entre departamentos e subdivisões.
b) Deverá ter a possibilidade de selecionar os patrimônios de um
departamento ou subdivisão e enviá-los a outro departamento ou subdivisão.
c) O sistema deverá manter o histórico das movimentações, essas funcionalidades
deverão estar nas plataformas Web e Mobile ou outra a escolha do fornecedor.
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d) O sistema terá que contemplar a visualização posterior de todas as
movimentações dos patrimônios.
40 - GESTÃO DE CONJUNTO DE PRODUTOS
.
a) O sistema deverá permitir a criação de conjunto de produtos em que cada item
do conjunto deverá ter uma tag. No caso de movimentação do conjunto todos os
seus itens deverão ser automaticamente movimentados.
41 - GESTÃO DE PRODUTOS AUSENTES
.
a)
A gestão de produtos ausentes deverá ser habilitada no departamento ou
subdivisão que tem a necessidade de controlar os produtos que passaram por
aquele e local e que estão ausentes.
42 - UPLOAD DE ARQUIVOS
.
a) O upload de arquivos deverá funcionar de forma vinculada aos
departamentos, subdivisões e patrimônios.
b) O departamento ou subdivisão poderá receber arquivos da planta, croqui,
fotos e qualquer outro arquivo necessário para o gerenciamento do cruzamento.
c) O aplicativo mobile deverá contemplar a seleção de um departamento,
subdivisão ou patrimônio e permitir a função de fotografar de forma vinculada a
seleção após fotografar a aplicação envia os arquivos ao servidor para que possa
ser visualizado na aplicação web e deverá também permitir a visualização na
aplicação mobile.
d) Na web deverá ser possível anexar nota fiscal aos patrimônios com a
sistemática de gestão do número da nota fiscal com o fornecedor onde após fazer o
upload da nota para um patrimônio os outros patrimônios que terão o mesmo
fornecedor e mesmo número da nota deverão se vincular diretamente ao arquivo da
nota fiscal.
e) Na web deverá ser possível ver as fotos do departamento, subdivisão ou
patrimônio em forma de álbum listando todas as fotos vinculadas ao departamento,
subdivisão ou patrimônio, onde deverá ser possível subir mais fotos ou exclui-las.
f)
Na forma de arquivos deverá o sistema estar apto a receber upload de
imagens, projetos e arquivos podendo vincular tais informações aos departamentos,
subdivisões ou patrimônios.
43 - DOS ITENS DO INVENTÁRIO
.
a) O inventário deverá ocorrer com o uso do QR-CODE através de leitores que
identifiquem automaticamente o setor atual e os produtos que estão cadastrados no
departamento, subdivisão ou DNA.
b) As divergências e ausências encontradas deverão ser informadas pelo sistema
automaticamente possibilitando o usuário, movimentar produtos, ativar e desativar
produtos e vincular produtos com tags sem vínculo.
c) Os itens a serem inventariados são:
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d)
Todos os tipos e modelos de colunas;
e)
Todos os tipos e modelos de braços projetados;
f)
Todos os módulos do sistema de iluminação, verde, amarelo e vermelho;
g)
Todos os tipos e modelos de grupo focal;
h)
Todos os tipos e modelos de anteparo;
i)
Todos os tipos e modelos de controlador de tráfego;
j)
Todos os tipos e modelos de placas de potência, módulos lógicos,
módulos de
comunicação e elétricos;
k)
Todos os tipos e modelos de placas de detecção;
l)
Todos os tipos e modelos de módulos eletrônicos;
m)
Todos os tipos e modelos de demanda de travessias (botoeiras);
n)
Todos os tipos de Luminárias de travessia
de pedestres;
44
SINCRONIZAÇÃO
DE
BANCO
DE
DADOS.
.
a)
O sistema mobile deverá através do login do técnico-operador fazer o
download do banco de dados para o smartphone.
b)
O aplicativo mobile deverá realizar todas as operações conectado e
desconectado da internet devido a áreas de ausência de sinal.
c)
No entanto quando o operador encontrar área de conexão a aplicação
deverá ter a opção de fazer o upload dos dados que sofreram algum tipo de
modificação bem como o upload das transações efetuadas tais como:
movimentações, gravações, vínculos, inativações etc.
d)
O sistema deverá em cada sincronização verificar se houve transações mais
recentes das quais não constam em sua base de dados e caso encontre deverá
fazer a atualização das informações.
45 - APROVAÇÃO DE CADASTRO DE DNA
.
a)
Após o cadastro do DNA ter sido efetuado pelo operador-técnico um usuário
de inspeção da Prefeitura Municipal de CASTRO ALVES BA irá aprovar o
cadastramento dos patrimônios lançados naquele DNA. Em caso de invalidação o
usuário do sistema terá de corrigir os lançamentos dos produtos atribuídos ao DNA
avaliado.
46 - DO CADASTRO.
.
OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR O CADASTRO DE DEPARTAMENTO SÃO;
. .
a)
b)
c)
d)

Nome do departamento
Endereço;
Telefone;
E-mail.
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47 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR O CADASTRO DE PATRIMÔNIO SÃO.
:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Número de série;
Nome do produto;
Quantidade do produto, por unidade e por metro;
Marca;
Modelo;
Tipo do produto;
Categoria;
Fabricante;
Fornecedor;
Número do patrimônio;
Data da compra;
Data
da

garantia;
m)

fiscal;
n)

Número

da

nota

Valor.

48 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR OS DETALHES DO CONTROLADOR
:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Nome do Produto;
Número de Série;
Número de Patrimônio;
Tipo:
Número do Registro Interno;
Fabricante;
Fornecedor;
Modelo;
Número da Nota Fiscal;
Fixação;
Data da Instalação;
Data da Garantia;
Tensão de Entrada;
Tensão de Saída;
Capacidade de Fases Suportada;
Capacidade de Fases Instaladas;
Estado Operacional;
Forma Operacional.

49 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR OS DETALHES DAS PLACAS
:
a)
Número de Registro Interno;
b)
Número de Patrimônio;
c)
Número de Série;
d)
Fabricante;
e)
Fornecedor;
f)
Modelo;
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g)
h)
i)
j)

Número da Nota Fiscal;
Data da Instalação;
Data da Garantia;
Estado Operacional.

50 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR OS DETALHES DO GPRS
:
a)
Número de Registro Interno;
b)
Número de Patrimônio;
c)
Número de Série;
d)
Fabricante;
e)
Fornecedor;
f)
Modelo;
g)
Número da Nota Fiscal;
h)
Fixação;
i)
Data da Instalação;
j)
Data da Garantia;
k)
Estado Operacional.
51 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR OS DETALHES DO NOBREAK GSM
:
a)
Número de Registro Interno;
b)
Número de Patrimônio;
c)
Número de Série;
d)
Fabricante;
e)
Fornecedor;
f)
Modelo;
g)
Número da Nota Fiscal;
h)
Fixação;
i)
Data da Instalação;
j)
Data da Garantia;
k)
Estado Operacional.
52 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR OS DETALHES DA COLUNA.
.
a)
Número de Registro Interno;
b)
Número de Patrimônio;
c)
Número de Série;
d)
Fabricante;
e)
Fornecedor;
f)
Modelo;
g)
Número da Nota Fiscal;
h)
Fixação;
i)
Data da Instalação;
j)
Data da Garantia;
k)
Estado Operacional.
53 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR OS DETALHES DOS CABOS
:
a)
Número de Registro Interno;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Número de Patrimônio;
Número de Série;
Fabricante;
Fornecedor;
Modelo;
Número da Nota Fiscal;
Fixação;
Metragem;
Data da Instalação;
Data da Garantia;
Estado Operacional.

54 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR OS DETALHES DO GRUPO FOCAL
.
a)
Número de Registro Interno;
b)
Número de Patrimônio;
c)
Número de Série;
d)
Fabricante;
e)
Fornecedor;
f)
Modelo;
g)
Número da Nota Fiscal;
h)
Data da Instalação;
i)
Data da Garantia;
j)
Estado Operacional.
55 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR OS DETALHES DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO
:
a)
Número de Registro Interno;
b)
Número de Patrimônio;
c)
Número de Série;
d)
Fabricante;
e)
Fornecedor;
f)
Modelo;
g)
Número da Nota Fiscal;
h)
Data da Instalação;
i)
Data da Garantia;
j)
Tensão Instalada;
k)
Estado Operacional.
56 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR OS DETALHES DO ACESSÓRIOS
:
a)
Número de Registro Interno;
b)
Número de Patrimônio;
c)
Número de Série;
d)
Fabricante;
e)
Fornecedor;
f)
Nome do Acessório;
g)
Número da Nota Fiscal;
h)
Data da Instalação.
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57 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR O CADASTRO DE CLIENTES SÃO
:
a)
Razão social;
b)
Nome fantasia;
c)
CNPJ;
d)
Inscrição estadual;
e)
Inscrição municipal;
f)
Município;
g)
UF;
h)
Endereço;
i)
Telefone;
j)
E-mail;
k)
Site.
58 - O CAMPO QUE DEVERÁ COMPOR O CADASTRO DO TIPO DO PRODUTO É:
a)
Descrição.
59 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR O CADASTRO DOS MOTIVOS SÃO
:
a)
b)

Motivo;
Status, ativo ou inativo.

60 - O CAMPO QUE DEVERÁ COMPOR O CADASTRO DE CATEGORIA DO PRODUTO
É:
::.:
a)
Categoria.
61 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR O CADASTRO DAS SUBDIVISÕES SÃO
:
a)
Departamento;
b)
Subdivisão;
c)
Endereço;
d)
Telefone;
e)
Ramal;
f)
Responsável;
g)
E-mail;
h)
Latitude;
i)
Longitude.
62 - OS CAMPOS QUE DEVERAM COMPOR O CADASTRO DOS USUÁRIOS DE
OPERAÇÃO DE CAMPO SÃO:
a)
Usuário;
b)
Senha;
c)
Confirmar senha.

63 - SOFTWARE
.
52

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

a)
O Software via web ofertado deverá ser desenvolvido em qualquer linguagem
de programação, desde que seja orientada a objetos e acessível via front end
browser, com ou sem a necessidade de instalação.
b)
Deverá ter acesso de usuários ilimitado com níveis de acesso para
cada usuário.
c)
Deverá ter autorização de licença para uso e operação por 12 meses
64-BACKUP
.
a) A Contratada deverá ter um sistema de backup diário automatizado, com redundância
para 2 replicações distintas, ou seja, em locais diferentes, deverá restabelecer o sistema
em caso de desastre em no máximo 30 minutos e fornecer cópia da base de dados uma
vez por semana via arquivo digital e layout.

65 - SUPORTE TÉCNICO
.
a) A empresa Contratada deverá fornecer suporte técnico em horário comercial,
de segunda a sexta feira no prazo de 12 meses.
66 - TREINAMENTO
.
A) A empresa Contratada deverá fornecer treinamento antes da implantação e
quando solicitado por esta municipalidade sem custos adicionais dos sistemas
fornecidos no período contratual.
B) DO DATA-CENTER (HARDWARE).
C) Sistema ofertado com a licença do software deverá ser hospedado em ambiente
seguro, com nobreak com a capacidade mínima de manter tudo funcionando por no
mínimo 2 horas, 2 links de redundância de internet, balanceador de carga, firewall
Devido a segurança dos dados, a contratada deverá manter data Center próprio
não terceirizando.
D) Especificação mínima que o Hardware/Servidor deverá atender;
67 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CONJUNTOS FOCAIS
.
A.
CONJUNTO FOCAL MODULAR PRINCIPAL VEICULAR COM DISPLAYS
INDICATIVOS DE TEMPO COR VERDE, VERMELHO E DISPLAY DE MENSAGENS DE
TEXTO ROLANTE.
B.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PORTA FOCO (GABINETE):
 Possuir formato geométrico octogonal, fabricado em fibra de vidro com acabamento em
gel horto ou pintado com acabamento poliéster na cor amarelo ouro medindo 2.210mm de
larguras x 810mm de altura x 110mm de profundidade, fechados lateralmente e com
borracha de acabamento em todo seu contorno geométrico octogonal, possuir 4 aberturas
frontal circulares e 1 retangular com extremidades direita e esquerda abaloadas (meia
lua) dispostas a abrigar:
 3 módulos de conjunto óticos em LEDs com diâmetro de 200mm em LEDs nas cores
verde (lado direito), amarelo (centro) e vermelho (lado esquerdo) posicionados
horizontalmente e superior ao display de mensagens de texto rolante.
 1 modulo display de mensagens de texto rolante deverá ser posicionado horizontalmente
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e inferior aos 3 conjuntos óticos em LEDs 200mm.
 1 modulo displays numérico circular (redondo) com 2 dígitos Regressivo de Tempo,
deverá estar posicionado ao lado esquerdo do conjunto ótico em LEDs 200mm de cor
vermelho e no lado esquerdo do painel de mensagens de texto rolante.
 1 chicote interno (fiação) fabricado com cabo flexível de 1.5mm nas cores verde amarelo
vermelho e preto, 3 conectores tipo barra de parafusos (8mm) 2 vias para conexão dos
conjuntos óticos em LEDs,1 conector tipo barra de parafusos (8mm) 4 vias para conexão
do modulo do painel de mensagens rolante 1 conector tipo barra de parafuso (8mm) 4 vias
para conexão do display numérico indicativo de tempo regressivo e 1 conector tipo barra
de parafusos (10mm) 4 vias para entrada de alimentação elétrica da fase semafórica vinda
do controlador de trânsito.

possuir uma circunferência integrada ao porta foco posicionada acima e entre os
conjuntos óticos vermelho e amarelo afim de ser acoplado futura câmera mult ângulos
externos (domer sobrepor) para vídeo monitoramento do trânsito.
 Possuir Suporte pino em aço carbono fixo atrás do gabinete com diâmetro 4.5 polegadas
parede 3.5 mm com 850 mm de comprimento a ser acoplado em suporte mult ângulos,
para fixação em braço curvo de 90mm.
 possuir na parte traseira do foco um orifício com um nível bolha afim de facilitar ajustes e
alinhamento na instalação e manutenção.
C.
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MODULO DISPLAY NUMÉRICO DE
TEMPO REGRESSIVO VERDE E VERMELHO INTEGRADO AO CONJUNTO FOCAL
MODULAR PRINCIPAL VEICULAR COM DISPLAYS INDICATIVOS DE TEMPO COR
VERDE, VERMELHO E DISPLAY DE MENSAGENS DE TEXTO ROLANTE.
 O display indicativo de tempo regressivo deverá possuir em uma única placa de
circuito impresso (PCB) toda a montagem do circuito elétrico e componentes do
circuito eletrônico (resistores, capacitores, transistores, cis, Trafo, Leds, etc).
 O formato geométrico da placa de circuito impresso (PCB) deverá ser octogonal
com as medidas máximas 0.8 cm x 27.5 cm x 0.8 cm x 34.0 cm x 0.8 cm x 27.5 cm x
0.8 cm x 34.0 cm.
 Deverá possuir acendimento central horizontal de 2 segmentos formados em
LEDs de cor amarelo com no máximo 46 LEDs de alta intensidade luminosa, InGaN
(Índio, Gálio, Nitrogênio) com no mínimo 4.500 milicandelas e encapsulamento
incolor de 5mm.
 Deverá possuir 14 segmentos com no máximo 23 LEDs de alta intensidade
luminosa de cor verde puro AllnGap (alumínio, índio, fósforo) com no mínimo 7.000
milicandelas encapsulamento incolor 5mm formando os dígitos de cor verde.
comprovado através de apresentação do datasheet do fabricante do LED com
linguagem em português junto com a proposta de preços.
 Deverá possuir 14 segmentos com no máximo 23 LEDs de alta intensidade
luminosa de cor vermelho AllnGap (alumínio, índio, fósforo) com no mínimo 4.500
milicandelas encapsulamento incolor 5mm formando os dígitos de cor vermelho,
comprovado através de apresentação do datasheet do fabricante do LED com
linguagem em português junto com a proposta de preços.
 Alimentação de energia automática fullrenge 90/240vcc.
 A ligação de entrada de energia deverá ser feita apenas por 4 cabos flexíveis
1mm com tamanho máximo de 0.60 cm (cores preto, verde, amarelo e vermelho).
ligados a um conector tipo barra de parafusos de 8mm.
 A carcaça do modulo de proteção da placa do circuito eletrônico (PCI) do display
deverá ter no máximo 0.60 cm de diâmetro circular e máximo de 0.4 cm de
profundidade, fabricado em fibra de vidro ou polietileno termo moldado e pintado na
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cor preto com acabamento poliéster, contornado com uma borracha (perfil U) de
guarnição de vedação lateral e lente frontal em acrílico translucida medindo 0.60 cm
de diâmetro circular e com espessura de 3 mm cristal com proteção UV.
 O modulo do display indicativo de tempo verde e vermelho deve ser encaixado e
preso frontalmente no porta foco (gabinete) através de suporte de conexão rápida
pino macho e fêmea em plástico injetado localizada na parte frontal do gabinete para
facilitar e agilizar o processo de manutenção e instalação.
D.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MODULO DO DISPLAY DE MENSAGENS
DE TEXTO ROLANTE INTEGRADO AO CONJUNTO FOCAL MODULAR PRINCIPAL
VEICULAR COM DISPLAYS INDICATIVOS DE TEMPO COR VERDE, VERMELHO E
DISPLAY DE MENSAGENS DE TEXTO ROLANTE.
E.
DO MODULO DO DISPLAY INDICATIVO DE MENSAGENS DE TEXTO
ROLANTE EM LEDS:
 Possuir entrada de alimentação 5 e 12 volts vindo do modulo de controle CPU.
 Possuir conector para entrada de dados DB 15
 Possuir entrada para inibidor vindo do modulo fonte
 O modulo do display indicativo de mensagens de texto rolante deverá possuir 2
placas de circuito impresso interligadas através de jumps (PCI A + B).
 A placa (PCI A) de circuito impresso deverá possuir o formato geométrico
retangular com medidas de no máximo 0.15 cm x 0.46 cm.
 A placa (PCI A) de circuito impresso deverá possuir no máximo 210 LEDS de alta
intensidade AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha de no mínimo 4.500
milicandelas, com encapsulamento incolor 5mm.
 A placa (PCI B) de circuito impresso deverá possuir o formato geométrico
retangular com medidas de no máximo 0.15 cm x 0.53 cm.
 A placa (PCI B) de circuito impresso deverá possuir no máximo 245 LEDS de alta
intensidade AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha de no mínimo 4.500
milicandelas, com encapsulamento incolor 5mm.
F.
A carcaça do modulo de proteção da placa de circuito impresso (PCI A + B) do
display deverá ter dimensão de no máximo 1.20 cm x 0.16 cm x 0.3 cm, com formato
retangular oval fabricado em fibra de vidro ou polietileno termo moldado e pintado na cor
preto com acabamento poliéster, contornado com borracha (perfil U) de guarnição para
vedação lateral com lente frontal em acrílico cristal com dimensão de no máximo 1.20
cm x 0.16 cm x 0.3 cm, com formato retangular oval translucida com proteção UV.
G.
COMPOSIÇÃO DE MODULOS DO DISPLAY DE MENSAGENS INTEGRADO AO
CONJUNTO FOCAL MODULAR PRINCIPAL VEICULAR COM DISPLAYS
INDICATIVOS DE TEMPO COR VERDE, VERMELHO E DISPLAY DE MENSAGENS
DE TEXTO ROLANTE:
H.
a.
b.
c.
d.
e.
volts.

POSSUIR UM MODULO DE CONTROLE (CPU) COM:
Entrada de alimentação 12 volts.
Entrada de dados serial RS-232C
Conector para entrada de dados tipo DB 9 fêmea.
Conector para saída para o modulo do display de mensagens tipo DB 15 macho.
Conector de saída de alimentação para o display de mensagens com 12 e 05

I. POSSUIR UM MODULO INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM:
a.
Dip com 8 vias para inserção de senha de segurança.
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b.
c.
d.
e.

alimentação 12 volts.
Conector para entrada de dados do tipo DB 9 fêmea.
Conector para saída de dados do tipo DB 9 macho.
Conector para saída de alimentação do tipo P4.

J.
POSSUIR MODULO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM:
i. Fonte automática in 90/240vcc out 12 volts mínimo de 5 amperes
ii. Conector de entrada com 4 vias para os cabos de cores preto, verde, amarelo e
vermelho
iii. Entrada e saída do cabo de inibidor modulo do display de mensagens texto.
iv. O modulo do display de mensagens de texto rolante deve ser encaixado e preso
frontalmente no porta foco em fibra de vidro (gabinete) através de suportes de conexão
rápida pino macho e fêmea em plástico injetado localizada na parte frontal do gabinete
porta foco.
K.

POSSUIR MODULO MODEM GSM RS232:

L.
Características Técnicas modulo modem gsm rs232.
a.
Sistema de Operação: EGSM 900/1800 MHz ou GSM 850/1900 MHz
b.
Tensão: 5 a 35 V
c.
Consumo de Corrente: =7.2 +/- 0.5 mA @ DRX 2 Stand by (sleep) =3.5 +/- 0.5 mA
@ DRX 9 Stand by (sleep)
M.
< 150uA off current
a.
Tx Current @ 900 MHz 300mA avg. in call at power level 5 (max. 350 mA @ 900
MHz)
N.
1.2 A peak @ 217 Hz at power level 5 (max. 1.8A@ 900 MHz)
a.
Potência de Saída: 0.6W - 850 MHz, 2W - 900 MHz, 1W - 1800/1900 MHz
b.
Leitor do SIM Card: Interno - chip SIM CR 1.8/3V SIM
c.
Interface: RS232 Serial Assíncrona de 9 linhas em um conector DB9 (DCE flow
direction) e
O.
SW de aplicação Wizard, para PC, usado para ativar contexto PDP (somente em
GPRS).
a.
Aplicações proprietárias rodando em microcontroladores HCS08.
b.
Host Protocolo: Modo CSD:
c.
Comandos AT incluindo GSM 07.07, GSM 07.05,
d.
Modo GPRS:
e.
Comandos AT padrão GSM 07.60 e 07.07 ver 7.5.0
f. Modo GPRS com TCP/IP interno:
g.
Comandos AT proprietários
h.
Data: Porta RS232 até 115,2kbps, com detecção automática entre 300bps a
115,2kbps.
i. Modo GPRS Transferência de dados dependente da rede, (CS1 a CS4), limitada a
85.6kbps. Pacotes de
P.
dados GPRS (SMG31), classe B, multi slot classes 8, 1X (uplink) /4X (downlink),
coding
a.
schemes CS1 a CS4
b.
SMS:
c.
Envia e Recebe (Text, PDU e Block mode - GSM 07.05).
d.
Áudio Analógico.
e.
Full duplex I/O em conector opcional.
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68 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CONJUNTOS ÓTICO EM LEDS INTEGRADO
AO CONJUNTO FOCAL VEICULAR COM DISPLAYS INDICATIVOS DE TEMPO E DE
MENSAGENS DE TEXTO ROLANTE:
a)
Possuir três conjuntos óptico em LEDs 200mm nas cores verde, amarelo e
vermelho montados e alinhados na posição horizontal.
b)
Possuir aproximadamente 113 LEDs de alta intensidade luminosa , nas cores
especificas, InGaN (Índio,Gálio,Nitrogênio),na cor verde puro (Pure Green), de no
mínimo 7.000 mcd (milicandelas) e AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e
amarelo de no mínimo 4.500 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor 5mm e
vida útil média de 100.000 horas, montados em uma placa de circuito impresso em forma
circular e alimentação automática 90/240 vac. cabo elétrico de ligação
c)
Possuir gabinete de proteção do circuito eletrônico em polietileno termo moldado
pintado na cor preto com lente frontal em acrílico de 3 mm translucida com proteção UV
e borracha de vedação (guarnição) lateral.
d)
O conjunto ótico deve ser encaixado e preso frontalmente no porta foco em fibra
de vidro (gabinete) através de suportes de conexão rápida pino macho e fêmea em
plástico injetado localizada na parte frontal do gabinete.
69 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS CONJUNTOS ÓTICO EM LEDS INTEGRADOS
AO CONJUNTO FOCAL PRINCIPAL VEICULAR SIMPLES.
a)
Possuir três módulos de conjuntos óptico em LEDs 200mm cores, verde, amarelo e
vermelho, alinhados na posição vertical com LEDs de alta intensidade, cada modulo
aproximadamente 113 LEDs de alta intensidade luminosa módulo deverá ser montado em
uma placa de circuito impresso em forma circular nas cores especificas, InGaN
(Índio,Gálio,Nitrogênio),na cor verde puro (Pure Green), de no mínimo 7.000 mcd
(milicandelas) e AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarelo de no
mínimo 4.500 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor 5mm e vida útil média de
100.000 horas,
b)
O modulo do gabinete do conjunto ótico deverá ser fabricado em polietileno termo
moldado pintado na cor preto com lentes cristal em acrílico de 3 mm com proteção UV,
borracha de vedação (guarnição) lateral.
c)
Fonte automática fullrenge in 90/240 vac out 0.6 vots 2 amp. e cabo para ligação.
d)
d)O modulo dos conjuntos óticos em leds deveram ser encaixados e presos
frontalmente no porta foco em fibra de vidro (gabinete)através de suporte de conexão
rápida pino macho e fêmea em plástico injetado localizada na parte frontal do gabinete.
70
CONJUNTO
FOCAL
REPETIDOR
.
a)
Especificações técnicas do porta foco (gabinete): possuir formato geométrico
sextavado ou hexagonal, fabricado em fibra de vidro com acabamento em gel horto ou
pintado com acabamento poliéster na cor amarelo ouro medindo 0.42 cm largura x 113 cm
altura x 0.8 cm profundidade, fechados lateralmente e com borracha de acabamento em
todo seu contorno geométrico, com 3 aberturas circulares frontal dispostas a abrigar:
b)
3 módulos de conjuntos óticos em LEDs com diâmetro de 200mm em LEDs nas
cores verde (inferior), amarelo (centro) e vermelho (superior) posicionados verticalmente.
c)
1 Chicote interno (fiação) fabricado com cabo flexível de 1.5mm nas cores verde
amarelo vermelho e preto, 3 conectores tipo barra 8mm 2 vias para conexão dos
módulos de conjuntos óticos em LEDs,1 conector tipo barra 10mm 4 vias para entrada
de alimentação elétrica vinda do controlador de trânsito.
d)
suporte tipo U 114mm para fixação do conjunto focal repetidor em coluna de
57

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

sustentação.
71- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS CONJUNTOS ÓTICO EM LEDS
.
Integrados ao conjunto focal repetidor.
a) Possuir três módulos de conjuntos óptico em LEDs 200mm cores, verde, amarelo e
vermelho, alinhados na posição vertical com LEDs de alta intensidade, cada modulo
aproximadamente 113 LEDs de alta intensidade luminosa módulo deverá ser montado em
uma placa de circuito impresso em forma circular nas cores especificas, InGaN
(Índio,Gálio,Nitrogênio),na cor verde puro (Pure Green), de no mínimo 7.000 mcd
(milicandelas) e AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarelo de no
mínimo 4.500 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor 5mm e vida útil média de
100.000 horas,
b) O modulo do gabinete do conjunto ótico deverá ser fabricado em polietileno termo
moldado pintado na cor preto com lentes cristal em acrílico de 3 mm com proteção UV,
borracha de vedação (guarnição) lateral.
c) Fonte automática fullrenge in 90/240 vac out 0.6 vots 2 amp. e cabo para ligação.
e) O modulo dos conjuntos óticos em leds deveram ser encaixados e presos
frontalmente no porta foco em fibra de vidro (gabinete)através de suporte de conexão
rápida pino macho e fêmea em plástico injetado localizada na parte frontal do gabinete.
72CONJUNTO
FOCAL
PEDESTRE
.
Especificações técnicas do porta foco (gabinete)do conjunto focal pedestre:
a) possuir formato geométrico sextavado ou hexagonal slim, fabricado em fibra de vidro
com acabamento em gel horto ou pintado com acabamento poliéster na cor amarelo ouro
medindo 42 cm largura x 98 cm altura x 8.6 cm profundidade, fechados lateralmente com
borracha de acabamento em todo seu contorno geométrico sextavado ou hexagonal,
possuir 2 aberturas dispostas a abrigar:
b) 2 conjuntos óticos em LEDs quadrada ou redonda de 200mm em LEDs nas cores verde
(inferior), e vermelho (superior) posicionados verticalmente.
c) 1 Chicote interno (fiação) fabricado com cabo flexível de 1.5mm nas cores verde e
vermelho e preto, 2 conectores tipo barra 8mm 2 vias para conexão dos conjuntos óticos
em LEDs,1 conector tipo barra 10mm 3 vias para entrada de alimentação elétrica vinda
do controlador de trânsito.
d) Abraçadeira 114 mm tipo U para fixação do conjunto focal repetidor em coluna de
sustentação.
73 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS CONJUNTOS ÓTICO EM LEDS
.
Integrados ao Conjunto Focal Pedestre.
a) Possuir dois conjuntos óptico quadrados ou circular em LEDs 200mm cores, verde e
vermelho, alinhados na posição vertical com LEDs de alta intensidade, contendo cada
modulo aproximadamente 113 LEDs montado em uma placa de circuito impresso em
forma quadrada ou redonda, com dimensões de 200 mm.
b) Pictograma de boneco parado em LEDs na cor vermelha, e pictograma de boneco
andando em LEDs na cor verde nas cores especificas, InGaN (Índio,Gálio,Nitrogênio),na
cor verde puro (Pure Green), de no mínimo 7.000 mcd (milicandelas) e AllnGap (alumínio,
índio, fósforo), na cor vermelha
no mínimo 4.500 mcd (milicandelas), com
encapsulamento incolor 5mm e vida útil média de 100.000 horas.
c) A carcaça do Gabinete de proteção do circuito eletrônico deve ser em polietileno termo
moldado pintado na cor preto com lentes translucida em acrílico de 3 mm com proteção
UV, borracha de vedação (guarnição) lateral
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d) Fonte automática fullrenge in 90/240 vac out 0.6 vots 2 amp.
cabo para ligação.
e) O modulo do conjunto ótico deverá ser encaixado e preso frontalmente no porta foco
em fibra de vidro (gabinete)através de suporte de conexão rápida pino macho e fêmea
em plástico injetado localizada na parte frontal do gabinete.
74- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA BOTOEIRA SONORA PARA DEFICIENTE VISUAL.
.
a)
Botoeiras retangulares com furação feita em colunas com o mesmo número de
furos.
b)
Fabricados em fibra de vidro ou liga de alumínio, Acabamento: pintura reina pu- cor
amarelo ouro.
c)
A botoeira deverá emitir mensagens verbais e também um código sonoro para
deficientes visuais na travessia das vias públicas impressas, em uma placa tátil, as
informações adicionais em Braille.Pressionado o botão de comando será informado
verbalmente para respeitar a sinalização, aguardar o sinal verde e atravessar na faixa de
pedestre a deficiente visual ativa o sistema sonoro por bips intermitentes, os bipes
informam que o verde do pedestre está ativado. As informações de como ativar os bipes
estão impressas em Braille na placa tátil.
d)

Botoeira sonora de Bip por alto falante ½ W.

e)

A botoeira é alimentada pelas fases verde e vermelha do semáforo de pedestres.

f)
Quando abrir o sinal verde para o pedestre, é gerado um Bip a intervalos de 1 seg.,
indicando que o deficiente visual pode atravessar a rua. Ao final do tempo de verde, inicia
o sinal de alerta “vermelho piscante”. Neste momento o Bip acelera para intervalos de ½
seg., indicando que restam apenas 5 segs. para fechar o sinal de pedestre e abrir o dos
veículos. Ao final destes 5 segs. o Bip cessa e o ciclo dos veículos se inicia.
g)

Critério que antecedem a fase de amostras:

h)
Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às condições
exigidas
i)
ou estarem em desconformidade com as especificações técnicas deste edital ou
que consignarem valor superior ao Preço Referencial ou preço(s) de mercado.
j)
A proposta de preços deverá estar acompanhada de fotos reais dos conjuntos
focais principal veicular com indicativo de tempo e de mensagens, repetidor e pedestre e
desenhos com todas dimensões solicitadas nas especificações técnicas.
k)
A proposta de preços deverá estar acompanhada do diagrama em bloco dos
módulos eletrônicos e circuito elétrico de ligações dos conjuntos focais principal veicular
com indicativo de tempo e de mensagens, repetidor e pedestre conforme especificações
técnicas solicitada.
l)
A proposta de preços deverá estar acompanhada da descrição de todas
especificações técnicas dos conjuntos focais principal veicular com indicativo de tempo e
de mensagens, repetidor e pedestre
m)
A proposta de preços deverá estar acompanhada de manual de instrução do
controlador eletrônico de trafego, manual de programação do controlador eletrônico de
trafego, fotos reais do controlador eletrônico de trafego com descrição de todas
especificações técnicas.
n)
A proposta de preços deverá estar acompanhada das especificações técnicas e
fotos reais do modulo eletrônico de comunicação e monitoramento gsm/gprs e gps
nobreak.
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o)
A proposta de preços deverá estar acompanhada do esquema de ligação (pinagem
do conector) do modulo eletrônico de comunicação e monitoramento gsm/gprs e gps
nobreak.
p)
O preço global e unitários oferecidos pelos interessados em cada item não poderão
ser superiores ao estabelecido no Anexo I – Termo de Referência.
q)
A proposta de preços deverá estar acompanhada do manual, especificações
técnicas e fotos do modulo modem GSM RS232.
r)
A proposta de preços deverá estar acompanhada do manual de instalação do
software da central de manutenção de falhas semafóricas.
s)
Serão desclassificadas propostas que não apresentarem os manuais de instruções,
fotos reais, desenhos com dimensões, diagrama em bloco dos módulos eletrônico com
esquema elétrico de ligação conforme especificações técnicas, mesmo antes da fase de
apresentação das amostras em razão de não estarem em conformidade com as
especificações técnicas do edital.
75.

DAS

AMOSTRAS.

a)
A empresa classificada em primeiro lugar deverá submeter seus equipamentos e
sistemas a amostra para teste de demonstração em escala real, e todos os itens e
especificações técnicas deverão ser demonstrados a fim de comprovação técnica e pleno
atendimento operacional não sendo aceitos especificações técnicas em desconformidade
com o edital em até 3 dia úteis após o encerramento (pausa) do certame.
b)
Caso a empresa classificada não atenda a qualquer um dos itens exigidos nas
especificações técnicas no teste demonstração, a mesma será desclassifica e será
convocada a 2º (segunda) empresa classificada e assim sucessivamente.
c)
A avaliação de campo referida item anterior será efetuada por Comissão designada,
que poderá convocar assessoria especializada, pertencente ou não aos quadros de
servidores da prefeitura municipal de Castro Alves, desde que garantida sua
independência e que não possua qualquer vínculo com os participantes da licitação.
d)
Após apresentadas, as amostras deverão ficar à disposição da SMTT por 5 (cinco)
dias úteis, período no qual serão avaliadas em e testadas em ambiente interno na
secretaria, para fins de exame quanto à conferência detalhada frente às especificações
técnicas registradas e exigidas neste Termo de Referência.
e)
O Pregoeiro determinará data e hora para o início da avaliação das amostras, com
antecedência e não superior a 1 (dia), a ocorrer no pátio de serviços da SMTT, mediante
notificação eletrônica a ser encaminhada no e-mail do registrado na Comissão
Permanente de Licitação ao licitante mais bem classificado.
f)
As amostras não poderão fazer parte do quantitativo a ser entregue após a
contratação. A empresa deverá comprovar a qualidade de todas as características e
especificações exigidas nos anexos deste Termo de Referência, no ato da entrega e
apresentação das amostras.
g)
Os equipamentos serão devolvidos à licitante logo após o encerramento da fase da
amostra e fica esclarecido que a desconformidade e incompatibilidade das amostras com
os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na desclassificação
da proposta e que a não apresentação será reputada desistência, com as consequências
e punições estabelecidas em lei.
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h)
A não apresentação ou reprovação das amostras ensejará na desclassificação do
licitante, pela rejeição de sua proposta.
i)
As amostras apresentadas poderão ser abertas, manuseadas,
desmontadas, receber movimentação nas peças e partes, em qualquer horário sem a
presença da licitante melhor classificada devendo ser retirada pelo licitante, no estado
em que se encontrarem ao final da avaliação das especificações técnicas, sem ônus para
ao município.
j)
As avaliações não envolverão qualquer procedimento técnico que possa deteriorar
os equipamentos, consideradas as condições normais de operação e desmonte do
equipamento pelo o que qualquer estrago ou dano decorrente de baixa qualidade ou
defeitos de instalação serão considerados motivos determinantes para a reprovação.
k)
Com a reprovação da amostra e a consequente desclassificação do licitante melhor
colocado, o certame poderá ser retomado e convocar, para novos testes de amostras, o
licitante devidamente habilitado e observada a ordem de classificação dos valores das
propostas.
l)
Afim de preservar a qualidade dos equipamentos eletrônicos (hardwares e
softwares) a serem adquiridos pelo município de CASTRO ALVES, não serão aceitos
produtos com qualidade e especificações técnicas que estejam em desconformidade com
o termo de referência.
m)
Por se tratar de equipamentos eletrônicos as especificações técnicas contidas no
termo de referência, visa o controle de qualidade de fabricação dos produtos eletrônicos
(hardware e software) a serem adquiridos pelo município e com o objetivo de fornecer
produtos de qualidade e sem trazer prejuízos para o município na aquisição dos mesmos.
Após os 5(cinco) dias uteis de análise e testes na secretaria será emitido um relatório
em até 5 dias uteis contendo todas as informações itens a item em conformidade ou
desconformidade com especificações técnicas e qualidade solicitadas no termo de
referência.
76- DURANTE OS TESTES TAMBÉM SERÃO ANALISADOS A COMPATIBILIDADE DA
AMOSTRA QUANTO AOS SEGUINTES CRITÉRIOS:
 CONJUNTO FOCAL PRINCIPAL COM INDICATIVOS DE TEMPO E DE MENSAGENS
DE TEXTO ROLANTE, CONJUNTO FOCAL REPETIDOR E PEDESTRES.
VERIFICAÇÃO
 visual

 dimensional

CRITÉRIO
A amostra do conjunto focal principal deverá ser fabricada em fibra
de vidro possuir formato geométrico octogonal cor amarelo ouro e
deverá atender a todas especificações técnicas contidas no
termo de referência.
A amostra dos conjuntos focais repetidor e pedestre deverá ser
fabricada em fibra de vidro possuir formato geométrico
sextavado ou hexagonal cor amarelo ouro e
Deverão atender a todas especificações técnicas contidas no
termo de referência.

Os gabinetes utilizados nas amostras devem seguir as medidas
conforme especificação técnica.
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 funcional

As amostras devem possuir displays indicativos de tempo e de
mensagens conforme especificações técnicas.
Os cabos utilizados devem acompanhar a cor dos módulos
Eletrônicos. Ex: cabo verde para o módulo de display verde cabo
vermelho para módulo de display vermelho.
E atender todas especificações técnicas contidas no termo de
referência.
Os conjuntos focais deverão ser conectados ao controlador e
atender todas especificações técnicas contidas no termo de
referência.

 BOTOEIRA SONORA PARA DEFICIENTE VISUAL
VERIFICAÇÃO
CRITÉRIO
A amostra deve ser composta por um módulo único, conforme
 visual
características técnicas contida no termo de referência.
 funcional
Conforme especificações contidas no termo de referência

 da conexão elétrica

deverá ser conectado ao controlador e atender todas
especificações técnicas contidas no termo de referência.
A amostra deve ter conexão elétrica do através de cabo 5x1
mínima 1,5mm², na cor preto com mínimo de 3 (três) metros.

 CONTROLADOR ELETRONICO.
VERIFICAÇÃO
CRITÉRIO
A amostra deve ser conforme características técnicas contida no
termo de referência.
 visual
 funcional
Conforme especificações contidas no termo de referência
 da conexão elétrica

A amostra deve ter conexão elétrica do através de cabo 4x1
mínima 1,5mm², na cor branco com mínimo de 5 (cinco) metros
para a ligação nos conjuntos focais.
deverão ser conectados aos conjuntos focais e atender todas
especificações técnicas contidas no termo de referência.

 SOFTWARE DA CENTRAL DE MANUTENÇÃO DE FALHAS SEMAFÓRICA
GSM/GPRS e GPS (CMFS).
VERIFICAÇÃO
CRITÉRIO
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 visual

A amostra deve ser composta por um software, conforme
características técnicas contida no termo de referência.

 funcional
Conforme especificações contidas no termo de referência

 software

A amostra do software deve estar instalada e configurado em
um computador
Portátil (tipo notebook). e ficar disponível em toda fase de testes
e atender todas especificações técnicas contidas no termo de
referência.

DO MODULO ELETRÔNICO
GSM/GPRS e GPS NOBREAK:
VERIFICAÇÃO
 visual

DE

COMUNICAÇÃO

E

MONITORAMENTO

CRITÉRIO
A amostra deve ser composta por uma caixa hermética,
conforme características técnicas contida no termo de
referência.

 funcional
Conforme especificações contidas no termo de referência

 da conexão elétrica

deverá ser conectado ao controlador e atender
especificações técnicas contidas no termo de referência.

todas

DO MODULO GSM RS232 RS 232 DB9.
VERIFICAÇÃO
 visual

CRITÉRIO
A amostra deve ser composta por um módulo único, conforme
características técnicas contida no termo de referência.

 funcional
Conforme especificações contidas no termo de referência

 da conexão elétrica

deverão ser conectados aos demais módulos do display do
painel de mensagens de texto rolante e atender todas
especificações técnicas contidas no termo de referência.

Deverão acompanhar as amostras os manuais com descrição, desenhos com todas
medidas e fotos para facilitar a análise das especificações exigidas, incluindo as
especificações técnicas para os conjuntos focais e controladores eletrônico de trânsito
conforme apresentados na proposta de preços.
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77.

OBRIGAÇÕES

DA

CONTRATADA

APÓS

A

CONTRATAÇÃO.

a)
A empresa contratada deverá apresentar fornecer todos os produtos e serviços
conforme especificações técnicas e qualidade do objeto licitado.
b)
Caso seja verificada qualquer incompatibilidade com as especificações técnicas, o
material deverá ser substituído, por conta e ônus da Contratada, em no máximo 02 (dois)
dias, não considerados como prorrogação como prazo de entrega.
c)
A aprovação das amostras e recebimento definitivo do produto, não excluirá a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades que venham surgir referente as
especificações técnicas contidas no termo de referência e detectadas quando da utilização
do material.
d)
Fornecer os materiais conforme especificações técnicas, validades propostas no
termo de referência, e nas quantidades solicitadas pela SMTT.
e)
Transportar as mercadorias em veículos apropriados em cumprimento das leis
vigentes, tendo seus funcionários devidamente uniformizados (crachá). Despesas com
frete e descarregamento correrão por conta em risco da empresa contratada.
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos
seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas neste termo de referência;
f)
Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o (s) produto (s) em
que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a
substituição dos mesmos, no prazo de 02 (dois)dias, contadas da notificação que lhe for
entregue oficialmente.
g)
Promover a entrega dos bens no prazo, local e condições propostas neste termo de
referência, sem qualquer ônus adicional para esta SMTT.
h)
Assumir todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tributos sem qualquer
exceção, que incidirem sobre a presente aquisição, em cargos sociais, fiscais e o que
mais de direito, que deverão ser pagos nas épocas devidas, nada havendo, em hipótese
alguma falar-se em responsabilidade solidária ou subsidiária da SMTT;
i)
Acatar todas as notificações que por ventura possam ser geradas pela Prefeitura
Municipal de CASTRO ALVES, decorrentes de descumprimento, por parte da
CONTRATADA, de quaisquer cláusulas contratuais ou previstas neste termo de
referência.
j)
Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora por parte do fiscal do contrato, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
k)
Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
l)
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erro, imperícia própria
ou de auxiliares que esteja sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a
todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da execução do objeto
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
m)
Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo a descrição do
serviço prestado, preço unitário e valor total;
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n)
Disponibilizar profissional, exclusivo e canais de comunicação, necessário ao plano
atendimento, das demandas do CONTRATANTE;
o)
Quando da execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA deverá observar e
respeitar todas as exigências constantes no termo de referência anexo do edital.
78 - PRAZO, GARANTIA E FORMA DE EXECUÇÃO.
a)
O prazo de início serviços contratados será de 24 horas após assinatura da ordem
de serviços total ou parcial dos itens da proposta de preços (para cada cruzamento
solicitado) - O objeto da presente licitação, deverá ser entregue em suas quantidades prédefinidos no edital.
b) Nenhum equipamento poderá entrar em operação sem que o conjunto seja fiscalizado e
aprovado.
c) A Contratada é responsável pelo fornecido dos materiais definidos no termo de
referência necessários à instalação do cruzamento e suas reposições ao longo do
contrato. Entende-se por fornecimento, os materiais descritos neste termo de referência a
fim de deixar o cruzamento em operação no mais alto nível de qualidade conforme
especificações técnicas compreendendo principalmente:
d) Controlador de tráfego comunicação protocolo aberto UTMC2.
e) Manutenção em módulos a LED, displays de mensagens e de tempo dos conjuntos
focais principal, repetidor e pedestres enquanto durar o período de garantia.
f) Central de falhas semafóricas com hardware e software;
g) Sistema de inventário semafórico;
h) Modulo eletrônico de comunicação e monitoramento gsm/gprs e gps nobreak (não
incluso o custo de telefonia para monitoramento).
i) Câmera semafórica.
j) Modulo modem GSM RS232. (não incluso o custo de telefonia para o seu
funcionamento).
l) Prazo de garantia será de 12 meses, contados à partir da data de entrega do
material instalado no local.
79.

DISPOSIÇÕES

GERAIS.

a)
A CONTRATADA não poderá transferir o fornecimento do objeto acima descrito,
nem tão pouco transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste contrato, no todo ou
em parte, salvo com o consentimento por escrito da SMTT, através de servidor com
autoridade para tal.
b)
Ficam reservados a SMTT o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto, nas especificações técnicas, nas Leis e
em tudo mais que se qualquer forma relacione, direta ou indiretamente com objeto;
c)
Prazo de garantia dos produtos deverá ser de (12 meses) após a entrega do serviço
ou produto.
80.

EQUIPE

DE

IMPLANTAÇÃO

DE

SEMÁFOROS

A.
Implantação e garantia de manutenção corretiva e preventiva contra defeitos de
fabricação pelo período de 12 meses, incluindo toda e qualquer ação, garantindo o perfeito
funcionamento de todo o sistema semafórico, através de rotas pré-determinadas,
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efetuando-se os serviços necessários, tais como: troca de lâmpadas LEDs, reparos em
postes, semáforos, viseiras, refletores, anteparos, lentes, soquetes, caixas de passagem
ou qualquer outro complemento do cruzamento, anotando todas as atividades executadas
em relatório diariamente ; A equipe em operação a cada turno definido, além da rota
especificada pela SMTT, será acionada pela central de atendimento para as emergências.
B.
Horário:

Os serviços serão prestados de 2ª feira a domingo dentro do horário determinado
pela SMTT.

Caberá a CONTRATADA quantificar as equipes envolvidas no serviço e definir as
escalas convenientes, de maneira que atenda plenamente o objeto deste instrumento.

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente treinados e
habilitados para o desempenho das atividades, conforme descrito
abaixo:
C.
TECNICO EM SINALIZAÇÃO.
 Deve apresentar as seguintes características:
 Formação Técnica em Eletricidade, Eletrotécnica, Automação ou Mecatrônica com
registro no Conselho Profissional.
 Ter conhecimento de eletricidade, suficiente para o desempenho dos serviços descritos
anteriormente;
 Ter conhecimentos básicos em Eletricidade ou eletrônica, suficiente para o desempenho
dos serviços descritos anteriormente;
 Estar capacitado a interpretar projetos de sinalização semafórica e de comandos
elétricos;
 No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que
demonstrem o n.º de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de
salário;
 No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante;
D.
No caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviço, com firma
reconhecida em cartório.

Estar devidamente cadastrado no Órgão profissional competente.
E.
AUXILIAR DE TECNICO EM SINALIZAÇÃO.

Formação Profissionalizante em Elétrica.

Deverá auxiliar na execução das tarefas descritas acima, sob a orientação do
técnico em sinalização, ajudando-o no que for solicitado. Deverá atender ao requisito
enumerado abaixo:

Ter conhecimento de eletricidade, suficiente para o desempenho dos serviços
descritos anteriormente;
F.
SUPERVISOR TÉCNICO:

Formação Superior em Engenharia Elétrica ou civil com Registro no Conselho
Profissional.
G.
O SUPERVISOR fará o contato entre a CONTRATANTE e as equipes de campo,
cuidando da perfeita execução das tarefas e da geração e compilação de dados e
relatórios, e deverá ter as seguintes atribuições:
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Fiscalizar, coordenar e programar os trabalhos das equipes, cuidando da perfeita
execução das tarefas determinadas e da geração e compilação de dados e relatórios;

Detectar defeitos e avarias dos equipamentos, orientar e fixar diretrizes básicas
para a execução dos trabalhos das equipes;

Emitir relatórios detalhando todos os serviços executados durante a instalação e
encaminhar para o CONTRATANTE;

Apresentar relatório de medição de serviços para apreciação da CONTRATANTE e
posterior encaminhamento para pagamento;

Fornecer treinamento de operação da central de manutenção de falhas semafórica
gsm/gprs e gps (cmfs).

Sempre que alguma atividade necessitar de apoio policial e/ou desvio de trânsito, o
supervisor deverá comunicar-se imediatamente com a CONTRATANTE, para
conhecimento e tomada de providências;

Zelar pelas condições de segurança dos serviços e pelo bom estado dos materiais
de sinalização e segurança, especialmente uso de equipamentos de proteção individual
e eliminação de atos inseguros por parte das equipes.

São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quando da execução de suas
atividades, a disponibilidade de veículos, equipamentos e materiais de apoio em
quantidade suficientes, para atender ao objeto desta solicitação de despesas.

São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, manter a sua equipe técnica
devidamente qualificada, treinada e equipada com todos os itens de segurança
pertinentes a atividade a serem desempenhadas. O vínculo entre a empresa e os
profissionais indicados no subitem anterior (equipe técnica), poderá ser comprovado nas
formas abaixo:

No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que
demonstrem o n.º de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de
salário;

No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente
registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou da sede do
licitante;
H.
No caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviço, com firma
reconhecida em cartório.
I. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SERÁ COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
J.
Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando a execução dos serviços objeto da presente licitação. ou serviços similares.
Os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado deverão constar o papel
timbrado da empresa emitente do atestado e ter a sua firma reconhecida. Quanto ao(s)
atestado(s) fornecido(s) por órgãos públicos, deverão ser registrados no Crea ou Cft e os
mesmos não serão aceitos quando apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou
presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não
terem competência legal para atestarem recebimentos dos fornecimentos/serviços.
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K.
Certidão de Registro ou inscrição da PESSOA JURÍDICA expedida pela entidade
profissional competente (Crea ou Cft) dentro do prazo de validade.
L.
Certidão de Registro e Regularidade do Responsável Técnico, dentro do prazo de
validade, expedida pela entidade profissional competente (Crea ou Cft) do Estado de
Origem da Licitante.
M.
Parcela de relevância para atestado de capacidade técnica: Fornecimento de itens
semafóricos, módulos óticos a LED, Conjuntos Focais com indicativo de tempo
Regressivos e com painéis de mensagens de texto, repetidor, pedestre e controlador
eletrônico.
N.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO.


Fica esclarecido que todo cabeamento deverá ser subterrâneo envolvido por
eletrodutos não aparente e com acabamento em concreto e asfalto.

As obras executadas como valas, buracos e/ou escavações deverão ser
reenterradas e recompostos os pisos originais sendo eles, asfalto, concreto ou qualquer
outo tipo revestimento, sem quaisquer ônus a SMTT.

Os danos causados às redes de concessionários, órgãos públicos, bens privados
ou terrenos, correrão por ônus e responsabilidade da Contratada.

Cada condutor elétrico deve levar um sinal ou cor que o identifique de forma
padronizada e deve possuir isolamento para máximo 1000 Volts e uma conexão que
possibilite a ligação entre cada e) Deverão ser inclusos ao preço, todos os materiais e
equipamentos necessários para a instalação e funcionamento da sinalização semafórica,
tais como: bornes, fita isolante de alta fusão, abraçadeiras, condutores elétricos, art.
Terra, rack elétrico em porcelana, parafusos, escavações aterramento de valas e buracos
e acabamento de pisos seja ele asfalto, concreto ou outro tipo de revestimento como
também.
81CROQUIS
DOS
LOCAIS
(DESENHOS)
EM
ANEXO.
.
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82.
AV.
.

LOCAL

RAFAEL

JAMBEIRO

PARA

X

RUA

INSTALAÇÃO.

PEDRO

DE

BARROS.

83- ESPECIFICAÇÕES / DETALHAMENTO
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Conjunto focal tipo repetidor (LED).

UF

QTDE

PÇ

2

VALOR UNITÁRIO
R$

3.500,00
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24
25
26

Conjunto focal tipo principal com displays indicativos de tempo
PÇ
(LED).
Conjunto focal sextavado tipo pedestre
PÇ
Modulo modem GSM RS232
PÇ
Especificações técnicas do controlador eletrônico de tráfego
PÇ
08/08 fases
Boteira sonora para deficiente visual
PÇ
Coluna para pedestres
PÇ
Coluna veicular
PÇ
Braço veicular curvo
PÇ
Cabo flexível 16mm
M
Cabo flexível 2x1,5mm
M
Cabo flexível 3x1,5mm
M
Cabo flexível 4x1,5mm
M
Cabo flexível 1x1,5mm
M
Cabo de rede par trançado UTP 8 vias
M
Instalação do kit semafórico e programação de tempo ciclo no
SERV.
controlador eletrônico
Modulo eletrônico de comunicação e monitoramento
PÇ
GSM/GPRS e GPS NOBREAK
Software e Hardware da central de manutenção de falhas
semafóricas via GSM/GPRS e GPS (CMFS)
LIC.MÊS
Câmera CFTV
PÇ
Modulo display numérico de tempo regressivo do conjunto focal
modular principal veicular
PÇ
Modulo do display indicativo de mensagens de texto rolante
PÇ
Conjuntos óticos em leds vermelho para conjunto focal veicular
com displays indicativos de tempo e de mensagens de texto
rolante
PÇ
Conjuntos óticos em leds amarelo para conjunto focal veicular
com displays indicativos de tempo e de mensagens de texto
rolante
PÇ
Conjuntos óticos em leds verde para conjunto focal veicular
com displays indicativos de tempo e de mensagens de texto
rolante
PÇ
Modulo de controle (CPU)
PÇ
Modulo interface de Comunicação
PÇ

2

R$ 14.000,00

6
3

R$
R$

1

R$ 10.000,00

1.500,00
1.300,00

6
6
2
2
150
500
500
500
400
200

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.600,00
1.000,00
1.500,00
1.700,00
8,00
11,00
15,00
18,00
9,00
2,00

1

R$

5.000,00

1

R$

4.000,00

12

R$

500,00

1

R$

3.400,00

1

R$

500,00

1

R$

600,00

1

R$

300,00

1

R$

300,00

1

R$

300,00

1
1

R$
R$

2.000,00
1.600,00

84- VALOR ESTIMADO
Conforme descrito no item 83.
85- ORGÃO SOLICITANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.
86- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local, indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
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B.
Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;
C.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
D.
Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de
Referência, o produto com avarias ou defeitos;
E.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;
F.
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
G.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
H.
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
I.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
J.
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.
87- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A. A CONTRATANTE obriga-se a:
B.
Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
C. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
D. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado;
E.
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
88- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência da Ata é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a duração até
12 meses.
A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição
em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
89- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

71

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

A. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data
do atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por
meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo
com as exigências administrativas em vigor;
B. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária
serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o
cumprimento das exigências legais, especialmente no que se refere às retenções
tributárias;
C. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarseá após a regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
D. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica,
a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;
E. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o
devido “atesto”, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666 de 1993;
F.
Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação
aplicável;
G. As despesas referentes ao objeto deste Termo correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal, existentes nas dotações, na data
dos respectivos empenhos.
90- DISPOSIÇÕES GERAIS
A. A Prefeitura Municipal de Castro Alves reserva-se o direito de impugnar os itens
entregues, se esses não estiverem de acordo com as especificações;
B. II. A entrega deverá seguir o cronograma e o local indicado na ordem de
fornecimento e o pagamento será conforme a quantidade entregue constante em
cada nota fiscal emitida a esta prefeitura;
C. III. Serão recusados os itens/materiais que não atenderem as especificações
constantes neste edital e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a
licitante contratada substituir imediatamente o recusado;
D. IV. Não serão aceitos materiais suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou
falsificação com risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por
infração prevista na lei federal n. 6.437/77 e crime, previsto no código penal, a ser
apurado na forma da lei;
E. V. Os materiais deverão ser entregues embalados, de forma a não ser danificado
durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 032/2020
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

EMAIL:

BANCO (NOME/Nº)

AGÊNCIA Nº:

CONTA CORRENTE Nº:

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:

PROPOSTA
ITEM

DESCRIÇÃO

UF

MARCA

QTDE

1

Conjunto focal tipo repetidor (LED).

PÇ

2

2

Conjunto focal tipo principal com displays indicativos de tempo
(LED).

PÇ

2

3

Conjunto focal sextavado tipo pedestre

PÇ

6

4

Modulo modem GSM RS232

PÇ

3

5

Especificações técnicas do controlador eletrônico de tráfego 08/08
fases

PÇ

1

6

Boteira sonora para deficiente visual

PÇ

6

7

Coluna para pedestres

PÇ

6

8

Coluna veicular

PÇ

2

9

Braço veicular curvo

PÇ

2

10

Cabo flexível 16mm

M

150

11

Cabo flexível 2x1,5mm

M

500

12

Cabo flexível 3x1,5mm

M

500

13

Cabo flexível 4x1,5mm

M

500

14

Cabo flexível 1x1,5mm

M

400

15

Cabo de rede par trançado UTP 8 vias

M

200

16
17
18
19
20

Instalação do kit semafórico e programação de tempo ciclo no
SERV.
controlador eletrônico
Modulo eletrônico de comunicação e monitoramento GSM/GPRS e
PÇ
GPS NOBREAK
Software e Hardware da central de manutenção de falhas
semafóricas via GSM/GPRS e GPS (CMFS)
LIC.MÊS
Câmera CFTV
Modulo display numérico de tempo regressivo do conjunto focal
modular principal veicular

PÇ
PÇ

VLR UNIT

VLR TOTAL

1
1
12
1
1
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21

1

PÇ

24

Modulo do display indicativo de mensagens de texto rolante
Conjuntos óticos em leds vermelho para conjunto focal veicular com
displays indicativos de tempo e de mensagens de texto rolante
Conjuntos óticos em leds amarelo para conjunto focal veicular com
displays indicativos de tempo e de mensagens de texto rolante
Conjuntos óticos em leds verde para conjunto focal veicular com
displays indicativos de tempo e de mensagens de texto rolante

25

Modulo de controle (CPU)

PÇ

1

26

Modulo interface de Comunicação

PÇ

1

22
23

PÇ
PÇ
PÇ

1
1
1

VALOR TOTAL

Cidade, ___ de ___________ de 2020.
______________________________________
(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa).
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ANEXO III
MINUTA CONTRATO
CONTRATO Nº ___/20xx

Termo de Contrato de Fornecimento que entre si
fazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX e a
Empresa xxxxx

Pelo presente contrato que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DE MUNICIPAL
DE XXXXXXX, Estado a Bahia, com sede no Xxxxxxxxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx,
representada pelo Secretário, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no Cadastro de Pessoa
Física (CPF) sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxx e portador do RG n° xxxxxxxxxxxx, doravante
designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa
___________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ___.___.___/___-__, neste ato
representada por seu Sócio Diretor, __________________________, portador do RG
___________________
e
CPF
________________,
a
seguir
denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato para
fornecimento, vinculado ao Pregão Presencial Edital nº 032/2020 e Processo
Administrativo 070/2020, Tipo MENOR PREÇO LOTE, que se regerá pelas suas normas,
pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições
pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Este Contrato tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO DE KITS SEMÁFOROS NOS CRUZAMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CASTRO ALVES BAHIA, nas quantidades estimadas nos Anexos deste Contrato.
1.2 Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as disposições e condições do Edital de
Pregão Presencial nº. 032/2020, bem como a Proposta de Preços da CONTRATADA,
Anexos e pareceres que formam o procedimento licitatório.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA
2.1 Os materiais deverão ser entregues e instalados no Município de Castro Alves
Conforme Ordem de fornecimento do Setor de compras no horário das 8:00 horas às
18:00 horas.
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2.2 O fornecimento dos itens constantes neste termo de referencia será de forma
parcelada, com prazo de entrega não superior a 20 (vinte) dias, contados a partir do
recebimento da ordem de solicitação expedido pelo setor responsável.
2.3 Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse termo de referência, entregar todos os
equipamentos e materiais semafóricos inerentes ao contrato, atingindo os resultados e
o desempenho estabelecido nas especificações técnicas deste termo de referência,
assegurando sempre o cumprimento das especificações técnicas aos equipamentos e
materiais.
2.4 Especificações técnicas de materiais e para a prestação dos serviços: criar regras a
serem respeitadas pela futura contratada com o objetivo de os serviços serem
prestados dentro do melhor padrão de qualidade e tecnologia, Transformando este
trabalho em qualidade de atendimento aos munícipes e usuários de vias Públicas do
Município de Castro Alves Bahia.
2.5 As especificações técnicas devem ser seguidas pela contratada e serão fiscalizadas
pela Secretaria municipal de Transportes do Município de Castro Alves Bahia.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXX).
3.1.1. Os pagamentos dos serviços prestados deverão ser realizados na conta corrente
do CONTRATANTE, devendo os respectivos créditos ser lançados no BANCO XXX,
AGÊNCIA XXXXX, CONTA CORRENTE XXXX, em nome da CONTRATADA.
3.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado.
CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão:
Projeto Atividade:
Elemento Despesa:
Fonte:
Fonte:
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇO
5.1. Os bens serão recebidos:
5.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade
com as especificações constantes do Edital e da proposta.
5.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação.
5.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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5.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo
com as especificações técnicas exigidas.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇO
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveios por ter prazo inferior a 12 meses.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2020, podendo ser
prorrogado, caso seja uma das hipóteses do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de
13/12/2011.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal
devidamente atestada pelo setor competente.
8.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante
de R$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
8.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidões Negativas
de Débitos Previdenciários, Trabalhistas, FTGS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
8.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
8.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
8.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e
contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias,
desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da
Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
8.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
8.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
8.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA obriga-se a:
9.2
A empresa contratada deverá apresentar fornecer todos os produtos e serviços
conforme especificações técnicas e qualidade do objeto licitado.
9.3
Caso seja verificada qualquer incompatibilidade com as especificações técnicas, o
material deverá ser substituído, por conta e ônus da Contratada, em no máximo 02 (dois)
dias, não considerados como prorrogação como prazo de entrega.
9.4
A aprovação das amostras e recebimento definitivo do produto, não excluirá a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades que venham surgir referente as
especificações técnicas contidas no termo de referência e detectadas quando da utilização
do material.
9.5
Fornecer os materiais conforme especificações técnicas, validades propostas no
termo de referência, e nas quantidades solicitadas pela SMTT.
9.6
Transportar as mercadorias em veículos apropriados em cumprimento das leis
vigentes, tendo seus funcionários devidamente uniformizados (crachá). Despesas com
frete e descarregamento correrão por conta em risco da empresa contratada.
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos
seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas neste termo de referência;
9.7
Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o (s) produto (s) em
que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a
substituição dos mesmos, no prazo de 02 (dois)dias, contadas da notificação que lhe for
entregue oficialmente.
9.8
Promover a entrega dos bens no prazo, local e condições propostas neste termo de
referência, sem qualquer ônus adicional para esta SMTT.
9.9.1 Assumir todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tributos sem qualquer
exceção, que incidirem sobre a presente aquisição, em cargos sociais, fiscais e o que
mais de direito, que deverão ser pagos nas épocas devidas, nada havendo, em hipótese
alguma falar-se em responsabilidade solidária ou subsidiária da SMTT;
9.9.2 Acatar todas as notificações que por ventura possam ser geradas pela Prefeitura
Municipal de CASTRO ALVES, decorrentes de descumprimento, por parte da
CONTRATADA, de quaisquer cláusulas contratuais ou previstas neste termo de
referência.
9.9.3Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora por parte do fiscal do contrato, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
9.9.4Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
9.9.5Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erro, imperícia própria
ou de auxiliares que esteja sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a
todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da execução do objeto
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
9.9.6Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo a descrição do
serviço prestado, preço unitário e valor total;
9.9.7Disponibilizar profissional, exclusivo e canais de comunicação, necessário ao plano
atendimento, das demandas do CONTRATANTE;
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9.9.8Quando da execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA deverá observar e
respeitar todas as exigências constantes no termo de referência anexo do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.1 Abastecer na bomba do estabelecimento da contratada, na data e horário
combinada;
11.1.2. Verificar minuciosamente, o abastecimento conforme as especificações constantes
do Edital e valor da proposta, para fins de aceitação;
11.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA,
através de servidor especialmente designado;
11.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início do serviço;
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V - a interrupção do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
VI - a subcontratação total, ou parcial do seu objeto sem autorização do contratante, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;
VII - o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do Contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras
previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão
do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas
obrigações, até que seja normalizada a situação;
XV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;
XVI - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
13.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
13.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
13.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
13.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que
haja conveniência para a Administração;
13.3.3. judicial, nos termos da legislação.
13.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
13.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XV desta cláusula, sem que
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
13.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
13.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato,
até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste
instrumento.
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13.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
13.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.7.2.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.7.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
14.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a
defesa prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do
contrat;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por período não superior a dois (2) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
14.2 - O atraso injustificado na execução do contrato, poderá ensejar a rescisão do
contrato.
14.3 - As multas aplicadas, após o regular procedimento administrativo, respeitado o
contraditório, serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não
cumprida, serão cobradas judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de
2002, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar
nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Castro Alves-Ba como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
17.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores,
em 03 (TRÊS) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

XXXXXXX-BA, __ de __________ de 2020.
___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
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CONTRATANTE
__________________________________________
EMPRESA
REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____________________________________
CPF nº

2) _____________________________________
CPF nº
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ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)
pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como mandatário, a quem se confere amplos
poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários,
relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº 032/2020, conferindolhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances,
negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Município de ......................., ......... de ................................ de ...........

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa).

APRESENTAR NA FASE DO CREDENCIAMENTO
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº),
sediada no (a)__________________________
(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os
requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio,
não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem
como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital
da licitação referenciada.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital
da licitação e seus anexos.

Cidade, ___ de ___________ de 2020.

_______________________________________(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa).
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
......................................, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório pregão presencial
032/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade, ___ de ___________ de 2020.

___________________________________________________________
(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).
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ANEXO VII – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

A
signatária________________________________,
inscrita
no
CNPJ
nº_________________,
por
intermédio
de
seu
responsável
legal
_______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF
nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim ( )

Não ( )

Cidade, ___ de ___________ de 2020.

(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).
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ANEXO VIII

Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE
DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Presencial nº
032/2020, promovido pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CASTRO ALVES, marcado
para às XX:00 horas do dia XX/XX/2020, que a empresa (nome completo) – CNPJ n.º
____________, com sede (ou domicilio) no (endereço completo), por mim representada,
atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial
quanto ao seu art. 3º.
Cidade, ___ de ___________ de 2020.

_______________________________________(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO IX
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
(Identificação completa do representante da Proponente), como representante
devidamente constituído da empresa (Identificação completa da Proponente) doravante
denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:












A proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL 032/2020 foi
elaborada de maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do PREGÃO PRESENCIAL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do PREGÃO PRESENCIAL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL quanto
a participar ou não da referida licitação;
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO
PRESENCIAL 032/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes
da adjudicação do objeto da referida licitação;
Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
Administração pública antes da abertura oficial das propostas; e
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
CIDADE, ___ DE _________________ DE 2020.

(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO X – Modelo de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº),
sediada no (a)__________________________
(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de
pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da
Prefeitura Municipal de Castro Alves, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais,
administrativas ou societárias.
Cidade, ___ de ___________ de 2020.

(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa)

/

89

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

ANEXO XI
MODELO DE ATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
N.º .........
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES com sede no (a) XXXXXXXXXXXX,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/0001-XX, NESTE Ato representada pelo
Prefeito(a), Sr(a). XXXXXXXXXXX, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n°
XXX.XXX.XXX-XX e portador do RG n° XXXXXXX SSP/XX, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº
XXX/2020, Processo Administrativo 070/2020, RESOLVE registrar os preços da
empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
_______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. __.___.___/____-__,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º XX/20XX, e em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO DE KITS SEMÁFOROS NOS CRUZAMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CASTRO ALVES BAHIA, especificado(s) na(s) planilhas em anexo do edital de Pregão nº
032/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura
da Ata de Registro de preço, não podendo ser prorrogada.
4.REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
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4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados
registrados na ata.
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 e
4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
5. ÓRGÃO PARTICIPANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.
6. CONDIÇÕES GERAIS
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6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes..
Castro Alves - BA, __ de ___________ de 2020.

___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
XXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR
__________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S)

TESTEMUNHAS:
1) _____________________________________
CPF nº
2) _____________________________________
CPF nº
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ANEXO XII
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL nº 032/2020

RAZÃO SOCIAL________________________________________________________
CNPJ Nº______________________________________________________________
ENDEREÇO___________________________________________________________
E-MAIL:___________________________________TEL____________FAX________
CIDADE______________________ESTADO_________________________________
PESSOA PARA CONTATO_______________________________________________

Recebemos, através do:

(
(
(
(
(

) via E-mail;
) acesso à página da internet ;
) fax a cobrar nº;
) cópia impressa;
) fotocópia por conta da empresa licitante;

_________, _____de______________de 2020

__________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando possível necessidade de comunicação futura entre a Pregoeira e a empresa
licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao
Setor de Licitação.
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