PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344,CENTRO.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 033/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 92/2017

DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento
e instalação de Equipamentos de Sinalização Semafórica na Sede do
Município de Carinhanha - Bahia.
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/12/2017
HORÁRIO: às 10:00h
Pregão Presencial Sob o Regime Menor Preço Global

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

MARCONDES BARBOSA FERREIRA, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Carinhanha, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que se acha aberta, nesta
unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, Processo Administrativo nº 092/2017, objetivando a Contratação de Empresa
Especializada para o Fornecimento e instalação de Equipamentos de Sinalização
Semafórica na Sede do Município de Carinhanha - Bahia. sob o regime de menor preço
global, conforme Edital, para o período financeiro de 2017, conforme Anexo I, que será
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no
que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos,
que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão Presencial,
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, situada à Praça Deputado Henrique Brito, s/n, neste município,
iniciando-se no dia 04/12/2017, às 10h00min e será conduzida por Pregoeiro desta
municipalidade, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em
epígrafe.

I - DO OBJETO
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1 – Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e instalação de
Equipamentos de Sinalização Semafórica na Sede do Município de Carinhanha - Bahia,
conforme especificações constantes nos Anexos I do presente edital.
II - DA PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto de compra que preencherem as condições de credenciamento constante deste Edital.
2. Não será admitida nesta licitação a participação de:
2.2. Empresas que não atenderem às condições deste Edital;
2.3. Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou
tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura
de Carinhanha;
2.4. Empresas reunidas em consórcio e sejam controlados, coligadas ou subsidiárias entre
si;
2.5. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
2.6. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu
quadro societário sócio que exerça no Poder Executivo Municipal de Carinhanha/BA
mandato eletivo ou exerça cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidades da
Administração Indireta (fundações públicas, autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e afins) ou parente dos que os a exerçam até o 3º (terceiro) grau por
consanguinidade ou afinidade.
2.7. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu
quadro societário sócio que seja agente público municipal, ou que seja cônjuge ou
companheiro deste agente público. Entendendo-se como agente público municipal para fins
desta proibição quem exerce função pública no Poder Executivo Municipal de Carinhanha
na qualidade de servidor titular de cargo efetivo, de servidor titular de cargo em comissão ou
função de confiança e de servidor que se encontra sob vínculo empregatício.
2.8. As pessoas físicas que exerçam as funções elencadas no item 2.7 ou os parentes dos
que as exerçam até o 3º (terceiro) grau por consanguinidade ou afinidade não poderão
participar da presente licitação.
2.9. As pessoas físicas que exerçam a função pública de agente público municipal conforme
definido no item 2.8 ou o cônjuge ou companheiro dos que a exerçam não poderão
participar da presente licitação.

III - DO CREDENCIAMENTO
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1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de
empresa registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular, emitido
pelo representante da empresa, da qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
2 - O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3 - Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, mediante Carta
de Credenciamento Anexo V, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma
credenciada.
4 - A falta do Credenciamento no início da sessão de abertura do pregão ou a ausência do
credenciado em qualquer ato seguinte importará a imediata exclusão da licitante por ele
representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOSDOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
1 - DECLARAÇÃO, SEPARADA DE QUALQUER DOS ENVELOPES exigidos no subitem
abaixo, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame
licitatório, conforme Modelo de Declaração, constante do Anexo II deste Edital.
2 – DECLARAÇÃO, SEPARADA DE QUALQUER DOS ENVELOPES exigidos no subitem
abaixo, de que a empresa licitante está enquadrada como micro ou pequena empresa,
conforme modelo constante no edital Anexo VIII, sendo este requisito indispensável para
que seja aplicada as regras estabelecidas pela Lei Complementar 123/2006.
3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente,
em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do
nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 01 - Proposta
Pregão nº 033/2017
Processo nº 092/2017
Razão Social:
CNPJ:
Tel:
End:
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Envelope nº 02 - Habilitação
Pregão nº 033/2017
Processo nº 092/2017
Razão Social:
CNPJ:
Tel:
End:
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
português a, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) preço por lote e total do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação;
d) indicação da marca do produto ofertado, a qual será exigida na execução do contrato;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "HABILITAÇÃO"
1 - O Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, ou outro ato constitutivo de empresa
registrado em órgão competente;
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c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certidão de regularidade de débito para com o Município da sede da licitante, expedida
pelo órgão competente;
d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante,
expedida pelo órgão competente;
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa da
União.
f) “Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943”.

1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certificado de Registro no CREA ou CAU, em nome da empresa licitante e do
responsável técnico, em vigor.
C) Comprovação de Capacitação Técnica Operacional da Empresa:
C.1) Comprovação de aptidão da licitante, para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação, através de atestados contendo as parcelas relevantes
dos serviços relacionados e suas respectivas quantidades, similares aos do objeto licitado,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. O atestado só será considerado,
quando devidamente certificado pelo CREA ou CAU através de carimbo de vinculação do
mesmo á CAT respectiva e acompanhada da referida CAT.
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C.2) Comprovação de que a pessoa jurídica possuí em seu quadro permanente, na data da
publicação do referido edital, 01 (um) profissional com formação em Engenharia Civil ou
Arquitetura, cujo nome deverá constar como responsável técnico do CREA ou CAU, e que o
mesmo seja detentor de atestado de responsabilidade técnica de serviços de características
semelhantes ou superiores ao do objeto do edital, fornecido por entidades públicas ou
privadas, limitada exclusivamente às seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo: Instalações de Equipamentos de Sinalização Semafórica.
C.3) Definem-se como serviços de porte e complexidade similares àquelas que apresentam
grandezas e características técnicas semelhantes às descritas na Planilha Orçamentária –
Anexo I, parte integrante deste edital;
C.4) Deverá (ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da
pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s)
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descrição técnica sucinta
indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.
D) Comprovação da Capacitação Técnica Profissional:
D.1) Comprovação de que a pessoa jurídica possuí em seu quadro permanente, na data da
publicação do referido edital, profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura,
cujo nome deverá constar como responsável técnico do CREA ou CAU, e que o mesmo
seja detentor de atestados de responsabilidade técnica de serviços de características
semelhantes ou superiores ao do objeto do edital, fornecido por entidades públicas ou
privadas, limitada exclusivamente às seguintes parcelas relevantes:
D.2) Experiência anterior em serviços de instalação de sinalização semafórica.
E) Comprovação do vínculo do Profissional:
E1) Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sócio;
- O detentor de contrato de prestação de serviço.
E2)A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente
ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do
profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação
civil comum ou certidão do CREA ou CAU do responsável, acompanhada da anuência
deste, e sua indicação para coordenar os serviços objeto deste edital;
E3)Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato
constitutivo da mesma;
E4)No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão
inabilitadas.
E5)Relação da equipe Técnica, constando de no mínimo: 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto.
E6) Esta relação será acompanhada dos atestados e das respectivas CAT, para os
profissionais de nível superior.
E7) Relação dos equipamentos necessários mínimos, da empresa licitante, à execução do
objeto deste Edital, os quais serão necessários à execução dos serviços.
1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA:
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a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do
licitante, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data de
abertura da Licitação, as quais não apresentarem prazo de validade.
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,
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.
c) A boa situação financeira do licitante, será aferida pela observância, dos índices
apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento
próprio, devidamente assinado por contabilista habilitado.

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL >1,00
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >1,00
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
GEG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO < 0,70
GEG =Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo
Ativo Total
d) Declaração de Optante ou Não Optante do Simples Nacional.

1.5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
a) Declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme Anexo III.
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, conforme Anexo IV.
C) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente
identificado, de cumprimento ao disposto nos itens 2.5, 2.6, 2.7. 2.8 e 2.9deste edital,
conforme Anexo VI para pessoa jurídica ou Anexo VII para pessoa física, sob pena de
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inabilitação, sem possibilidade de aproveitamento do ato do licitante se for feita a declaração
em modelos distintos dos apresentados nos anexos referidos.
d) A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, o não cumprimento
acarretará inabilitação da licitante, salvo a possibilidade de aproveitamento dos atos do
licitante.
f) No mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público, comprovando aptidão para desempenho da atividade/serviço, pertinente e
compatível com o objeto da licitação.
g) Alvará de funcionamento.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá esta
validade de sessenta dias a contar de sua emissão.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração mínima de dez minutos.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo
II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no
caso de eventuais erros, tomando-se como corretos o preço por lote. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
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a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o total do item.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por
cento), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima
entre os lances incidirá sobre o preço total do item.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação,
observadas as seguintes regras:
8.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior
ao da melhor classificada, no prazo de cinco minutos, sob pena, de preclusão do direito
de preferência.
8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas,
nas condições do subitem 8.1.
8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a
ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.
8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito
de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
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9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que
trata o subitem 8, com vistas à redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante,
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre
a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do
processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
12.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos
indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item VI deste Edital, ainda que os mesmos
veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.
12.3.1 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do
subitem 12.3 deste item VII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
12.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas, no prazo de dois dias úteis, contado a partir do momento em que a
licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração.
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste
item VII, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor,
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decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
PREFEITURAMUNICIPALDEAVANHANDAVA
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação
de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no imediato término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação e a homologação ficarão condicionadas à prévia constatação de que o
objeto da licitação a ser fornecido pelo vencedor do certame atende as exigências da
administração, facultando a administração realizar tal constatação em empresas do ramo ou
por uma equipe de apoio especialmente designada para proceder esta constatação e, para
tanto, solicitará ao vencedor que apresente o objeto no local a ser indicado, devendo assim
proceder num prazo de vinte e quatro horas.
7 – Caso o objeto não esteja em perfeitas condições de uso e conservação na forma
descrita no item acima, a administração reserva o direito de não adjudicar o objeto, sendo
considerado desclassificado o vencedor do certame, caso em que, a proposta vencedora
será aquela classificada em segundo lugar, devendo o objeto ser submetido ao mesmo
procedimento.
8 – Apresentado o recurso o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da licitação julgarão mesmo
definitivamente.
P RF E I T U N I C I P A L D E A V A N H A N D A V A
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
OBJETO DA LICITAÇÃO.
1 – A licitante vencedora deverá iniciar a prestação do serviço em até 03 (três) dias após a
assinatura do contrato.
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2 – A licitante deverá disponibilizar 01(um) funcionário, devidamente instalado nesta
Prefeitura, durante todo o horário de funcionamento da mesma e nos dias úteis.
2 – As despesas concernentes as viagens que forem necessárias para consecução do
objeto, contemplando, passagens, alimentação, hospedagens, dentre outros custos, serão
de inteira responsabilidade da licitante vencedora.

X - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1 – O objeto desta licitação deverá ser prestado de forma descrita no item IX;
2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados na Tesouraria desta Prefeitura,
com dez dias de vencimento de cada pedido, mediante apresentação de notas
fiscais/faturas.
2 - As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá em igual período acima.
3. Os preços acertados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano e seis meses,
contado a partir da data de assinatura do contrato, não sendo reajustados automaticamente
e devendo utilizar como base o índice geral de preços menos oneroso para a Administração
Pública na data do aniversário do reajuste.
3.1– Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo de validade da proposta (sessenta
dias), o termo inicial do período de reajuste será o último dia desse prazo.
3.2. – A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e
jurídica do CONTRATANTE, porém somente contemplará os serviços realizados a partir da
data do protocolo do pedido do CONTRATANTE.
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3.3 – Caso o pedido de reajuste seja protocolado após a homologação, a data de
aniversário para fins de reajuste será alterada para um ano e seis meses da data do pedido
de reajuste.
3.4 – O pedido de reajuste protocolado após o prazo estabelecido no item XI 3 não altera o
termo inicial e final do reajustamento.
3.5– Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo analisadas, a
CONTRATADA não poderá suspender os serviços, obras ou fornecimentos, devendo os
pagamentos ser realizados ao preço vigente.
3.6 – A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar Termo
Aditivo com os preços reajustados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para
cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos serviços,
obras ou fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de reajuste.
3.7. –Aplica-se ao pedido de revisão de preços o disciplinado no item XI, subitens 3, 3.1 e
3.3.N I C I P A L D E A V A N H A N D A V A
XII - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo
de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.
1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção portais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de vinte e quatro horas, comprovar a situação
de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não
se realizar.
2 - A adjudicatária deverá no prazo de vinte e quatro horas contados da data da
homologação, comparecer na Prefeitura Municipal, na secretaria, para assinar o termo de
contrato.
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a
assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, por ordem de
classificação.
3.1 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município.

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
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1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado
da Bahia pelo prazo de até cinco anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
2 - A sanção de que trata o subitem anterior não poderá ser aplicada desde que garantido o
exercício de prévia e ampla defesa.
XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, observado o disposto na legislação vigente, a serem assinadas pelo
Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no
Diário Oficial do Município.
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal, situada à Praça
Deputado Henrique Brito, 344, Carinhanha - BA, após a celebração do contrato.
7 - Até dois dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma
da Lei 10.520/93.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo legal.
8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro com estrita
observância à legislação aplicável.
9 - Integram o presente Edital:
Anexo I – Descrição do objeto – Proposta de Preço;
Anexo II - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
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Anexo III – Modelo de declaração formal de que se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII
da Constituição Federal;
Anexo IV – Declaração do licitante de que não se encontra suspenso de licitar ou impedido
de contratar;
Anexo V– Modelo de carta de Credenciamento;
Anexo VI – Declaração de cumprimento ao disposto nos itens 2.6 e 2.7, consoante
estabelece o item 7.1.8 letra b deste edital;
Anexo VII– Declaração de cumprimento ao disposto nos itens
estabelece o item 1.4.6 deste edital;

2.8 e 2.9, consoante

Anexo VIII – Modelo da Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX - Minuta do Contrato
10 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento
vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber:

11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Carinhanha/BA.

Carinhanha/BA, 20 de Novembro de 2017.

MARCONDES BARBOSA FERREIRA
Pregoeiro
PREFEIT
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e instalação de
Equipamentos de Sinalização Semafórica na Sede do Município de Carinhanha - Bahia.
O valor global da Proposta de Preços acima referenciada e abaixo discriminada é de R$
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Razão Social: __________________________________________________________
Endereço_______________________________________________________________
Cidade: __________________ Estado:_________________ Telefone: ______________
CNPJ:________________________________
INSC.EST:____________________________
INSC.MUN.:_______________

Prazo de garantia:___________________

Esta proposta é válida por:_______________________________ (Mínimo 60 dias).
Prazo de entrega:_________após emissão de autorização da Secretaria Solicitante)

Data: ______/______/_______.

Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a
ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem
indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação.

Carimbo do CNPJ
__________________________________
Assinatura – Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344,CENTRO.

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASDOSEQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO
SEMAFÓRICA

1. CONTROLADOR DE TRÁFEGO
1.1.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

1.1.1.

O controlador semafórico deverá permitir configuração para operar, pelo
menos, nas seguintes situações especificas:
a) Intermitente - Todas as fases veiculares devem operar em Amarelo
Intermitente e as Fases Pedestre devem permanecer apagadas.
b) Isolado Ciclo Fixo – O Controlador deverá seguir sua programação
interna respeitando suas tabelas de Planos e Trocas e executando
apenas os estágios obrigatórios.
c) Isolado Ciclo Variável – Sistema isolado, mas os estágios poderão
ser associados a detectores de Pedestre ou Veículos alterando os
estágios obrigatórios a cada ciclo conforme demanda.
d) Coordenado Ciclo Fixo – O Controlador deve operar sincronizado
com outros controladores da através do sistema GPS (o Módulo GPS
deverá ser adquirido separadamente) e/ou conectado à Central
Semafórica.
e) Centralizado – O Controlador deve operar com as Tabelas de Trocas
e Planos enviados da central de trânsito apenas.

1.1.2.

O Controlador deverá ser fornecido, em sua configuração padrão com
Módulo de Comunicação RS-485 e GSM/GPRS 3G/4G, além
equipamentos da proteção de linha RS-485 devidamente instalados e
aterrados dentro do controlador.

1.1.3.

O Controlador deverá dispor, no mínimo, dos seguintes módulos:

1.1.3.1.

UNIDADE LÓGICA – CPU
A Unidade Lógica deverá ser microprocessada e responsável por
armazenar e executar toda a programação do controlador, com as
seguintes capacidades mínimas:
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 Tabela Estágio x Fase com no mínimo 8 estágios;
 Tabela de Verdes Conflitantes (não deduzida da Tabela de Estágio
x Fase);
 Cadastro de 16 Planos de Tráfego (incluso plano piscante);
 Cadastro de 32 Trocas de plano;
 Defasagem configurável para cada plano;
 Registrar as últimas 30 ocorrências com ano, mês, dia, hora,
minuto e segundo da ocorrência, sendo as principais: Chave
Intermitente ON/OFF, Apaga Focos ON/OFF, Falha Focos
indicando a cor e a fase, Religamento do Controlador e Falhas na
configuração da Tabelas;
 Possibilidade de apagamento da EEPROM internar;
 Permitir o monitoramento do Plano Corrente, do Sincronismo e do
Relógio;
O Modulo CPU deverá dispor ainda de um painel para programação do
controlador com 4 teclas e display LCD 16 x 2 linhas. Além de
indicação luminosa do estado do Disjuntor dos Focos. Todas as
configurações do controlador devem ser permitidas através do painel.
A temporização do controlador deverá ser garantida através de cristal
de quartzo de alta precisão e relógio interno com calendário completo
(RTCC).
Durante o Amarelo Intermitente por Plano ou por Falha, as fases
Pedestre devem permanecer apagas. O Controlador deverá permitir a
seguinte sequência de cores nos grupos focais veiculares e pedestre:

Fase Veicular
Verde

Amarelo

Vermelho

Verde

Fase Pedestre
Verde

Vermelho
Intermitente

Vermelho

Verde

O Controlador deverá obrigar a execução do entreverdes com no
mínimo 3 segundos de Amarelo (e Vermelho Intermitente).

1.1.3.2.

MÓDULOS DE POTÊNCIA COM NO MÁXIMO DE 2 FASES CADA
O Modulo de Potência é o responsável pelo acionamento, verificação e
proteção dos focos semafóricos, fornecendo sem distorção a tensão de
entrada do controlador. O acionamento dos focos deverá ser feito por
TRIACs com capacidade mínima de 25 ampères de forma a aumentar
a significativamente a vida útil dos módulos de potência e dispor de
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circuito para acionar no instante zero da senóide aumentando a vida
útil de lâmpadas incandescentes. O Controlador deverá ser capaz de
acionar e detectar o acendimento tanto de lâmpadas incandescentes
quando de lâmpadas a LED.
Não serão admitidos relés e/ou acionamentos em estado não sólido em
nenhuma parte do controlador. Esta exigência visa o aumento da vida
útil do controlador.
O Controlador deve conter slots para 4 módulos de potência de encaixe
rápido com no máximo duas fases por módulo, ou seja, o controlador
deverá ser expansível até 8 fases. Qualquer fase poderá ser
configurada como Pedestre ou Veicular e deverá apresentar os
comportamentos previstos adequadamente.
Os Módulos de Potência devem contem indicação escrita que facilite a
identificação das fases e leds nas cores vermelho, amarelo e verde
indicando as cores acesas de cada fase durante a execução do plano
corrente. Os leds devem indicar as cores mesmo com o disjuntor apaga
focos desligado.
Capacidade de carga de, no mínimo 3 ampères por fase e protegidos
por fusíveis rápidos, um para cada fase. Os fusíveis devem facilmente
substituídos pela parte frontal do controlador sem a necessidade de
remover o módulo de potência. Dispor ainda de circuitos de detecção
de falhas nos focos vermelho e verde.
A conexão dos grupos focais no controlador deverá ser através de
borneiras e nunca diretamente nos módulos de potência, facilitando a
manutenção e a instalação do controlador.
1.1.3.3.

MODULO FONTE E ENTRADAS
Os Módulo Fonte deve ser de encaixe rápido, do tipo fonte chaveada
full range, ou seja, bivolt, com entrada de energia que pode variar de
101 a 264 volts sem intervenção humana. O Módulo fonte deve ter fator
de potência maior ou igual a 0,92 conforme norma ANBT NBR 5410.
Essas características deverão ser comprovadas através do laudo do
controlador, fornecido junto com a proposta.
Preferencialmente, os Detetores para botoeiras/laço devem estar
integrados no módulo fonte, com indicação das entradas na parte
frontal do modulo. O Controlador dever conter no mínimo 4 entradas
para botoeiras/laço e leds indicativos de detecção de cada entrada com
inscrição na parte frontal do módulo.
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Deve conter ainda, no mínimo, LED indicativo de presença de rede
elétrica e LED de operação do módulo. As funções dos LEDs devem
estar escritas na parte frontal do modulo fonte.
O modulo fonte de ser protegido por pelo menos um fusível e este
deverá ser alocado de forma que possa ser verificado e/ou substituído
sem remover o modulo fonte.
A entrada de energia do controlador deve ser através de borneiras para
cabos de até 4mm², preferencialmente na parte inferior do controlador
e nunca direto no disjuntor de entrada ou no modulo de potência.

1.1.3.4.

MODULO DE COMUNICAÇÃO
O controlador deverá ser fornecido com modulo de comunicação via
cabos, padrão RS485, e circuito de proteção com centelhadores a gás.
O Circuito de proteção deverá ter caixa metálica própria, ser interno à
caixa do controlador, mas não deve ser montado junto ao módulo de
comunicação evitando que o mesmo seja danificado em caso de surto.
A caixa do modulo de proteção deve contém, no mínimo, indicação
com marca, nome/modelo e conectores tipo borne para entrada e saída
com indicação das conexões.
O modulo de comunicação deverá ser de encaixe rápido e conter na
sua parte frontal, além do modelo e marca, leds indicativos de
comunicação (RX e TX) e também o endereçamento através de
estrapes na parte frontal para configuração do endereço do controlador
na rede semafórica.
O endereço do controlador deverá ser configurado no módulo de
comunicação, através de estrapes, facilitando assim a visualização
imediata do endereço e permitindo a substituição da CPU sem a
necessidade reconfigurar o endereço por software.
A empresa contratada deverá dispor de solução para conexão do
controlador através de saída Ethernet através conector RJ45
permitindo os protocolos TCP/IP e UDP/IP para conexão com a central.
E também conexão via rádio com frequência de 900mhz e protocolo
IEEE 802.15.4 com canais selecionáveis protegidos por software
(FHSS). O contratado poderá ser convidado a apresentar tais soluções
através de diligencias, sob pena de desclassificação, tendo em vista
que o equipamento poderá ser tornar obsoleto ou imprestável à rede
semafórica do município caso estas soluções não estejam disponíveis.
Estes módulos serão fornecidos separadamente.
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1.1.4.

Todos os Módulos do Controlador devem obrigatoriamente ser internos,
de encaixe rápido (plugin), devidamente identificados em sua parte frontal
com o nome da empresa e código/nome de cada módulo e inscrições e
leds com a indicação das funções para agilizar a manutenção. Não serão
aceitos módulos/placas sem proteção mecânica que impeça o contado do
operador com as partes eletrônicas durante o funcionamento do
Controlador.

1.1.5.

As borneiras utilizadas para conexões do controlador devem ser a base
de molas e serem fixadas em trilho tipo DIN, com capacidade mínima para
cabos de 2,5mm² (focos) e 4,0mm² (entrada de energia).

1.1.6.

O Controlador deve ainda ser protegido por dispositivo de proteção contra
surtos, DPS, com capacidade para 15kA e devidamente ligado e aterrado
na carcaça do controlador.

1.1.7.

O Controlador deverá ter ponto próprio para que seja feito o aterramento
da caraça de forma simples, através da uma borneira na cor verde e
amarelo (para fácil identificação) com capacidade para cabos de até
6mm². A porta do controlador também deverá ser aterrada.

1.1.8.

O Controlador deverá dispor de um Disjuntor Termomagnético para o
desligamento físico dos focos, ou seja, deve-se usar um disjuntor de
forma a garantir o desligamento sem falhas evitando acidentes. O estado
do disjuntor deve ser indicado através de um LED com indicação escrita
na parte frontal do painel controlador.

1.1.9.

Em caso de Falhas Graves o controlador deverá entrar em Amarelo
Intermitente nas fases veiculares e apagado nas fases pedestre.
Entendidas como falhas graves, no mínimo, falta de retorno do foco
Vermelho, foco Verde sem controle (em curto), e desrespeito à tabela de
verdes conflitantes.

1.1.10.

Sempre que o controlador semafórico for energizado, todas as fases,
veiculares e pedestre, deverão, antes de carregarem o plano e estágio
programado, permanecer 5 (cinco) segundos em amarelo intermitente
(os grupos de pedestres deverão permanecer apagados durante este
período), seguidos por 3 (três) segundos de vermelho integral em todos
os grupos semafóricos (inclusive as fases programadas como pedestre).

1.1.11.

O gabinete deverá ser construído com chapa de alumínio de no
mínimo 2,0 mm de espessura, inclusive sua porta, e ser pintado
com pintura eletrostática a pó polimerizado a 220°C e ter proteção
contra entrada de água e poeira, IP 55. O grau de proteção deverá
ser comprovado com a apresentação de laudo junto à proposta,
tendo em vista que é de suma importância que o equipamento não
permita a entrada de água no seu interior.
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1.1.12.

2.

O controlador alojado deverá funcionar em campo com temperatura
ambiente externa na faixa de -10 a 60 graus centígrados, com insolação
direta. Umidade relativa do ar de até 90% (noventa por cento) não
condensado.

LÂMPADAS LED VEICULAR

2.1.

DEFINIÇÃO

2.1.1.

Conjunto formado por circuito eletrônico dotado de LEDs (Diodo Emissor
de Luz) de alta intensidade, proteções mecânicas e elétricas contra
curto circuito, choques elétricos, transientes e surtos de tensão,
terminais de conexão e demais componentes, que formam um módulo
único.

2.1.2.

Todas as Lâmpadas LED fornecidas devem atender as especificações
deste item, mesmo aquelas que compõe outros equipamentos e devem
ainda serem da mesma marca e modelo, de forma a atender o principio
da padronização.

2.2.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.2.1.

PROTEÇÃO MECÂNICA

2.2.1.1.

Caixa de proteção (cluster) em Polipropilenoou ABS preto, com
guarnição de borracha para vedação.

2.2.1.2.

Grau de proteção IP 55, à prova de poeira e chuvas (devidamente
instalado).

2.2.1.3.

Lente confeccionada em policarbonato plano de 2,0mm, com proteção
UVA, formando uma superfície externa lisa e polida para evitar o
acúmulo de poeira.

2.2.2.

FIXAÇÃO

2.2.2.1.

Fixação pelo lado interno, facilitando a implantação, substituição ou
manuseio do modulo LED, livre de procedimentos especiais ou
desmontagem do grupo focal.

2.2.2.2.

Presilha de fixação, confeccionada em alumínio (2 mm de espessura),
com pressão suficiente para fixação da lâmpada na tampa do foco
semafórico.

2.2.3.

TECNOLOGIA DOS LEDS

2.2.3.1.

Utilização de tecnologia AIInGaP (Alumínio, Índio, Gálio e Fósforo)
para as cores amarelo e vermelho e tecnologia InGaN (Índio, Gálio e
Nitrogênio) para a cor verde.Encapsulamento do diodo LED com
proteção UVA incolor não tingido.
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2.2.4.

3.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E ÓPTICAS

2.2.4.1.

A Lâmpada LED deverá ser protegida contra transientes e surtos de
tensão na alimentação pela fonte chaveada do controlador de tráfego,
por dispositivo DPS e Disjuntores Eletromagnéticos do controlador de
tráfego;

2.2.4.2.

A Lâmpada LED deverá ser protegida contra transientes e surtos de
tensão na alimentação pela sua fonte interna, que deverá ser do tipo
chaveada full range(101 a 264 volts) e com Fator de Potência maior
que 0,92 conforme norma ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 15889:2010.

2.2.4.3.

Chicote para conexão em cabo PP 2 vias 1,5mm². O tento interno
do cabo PP deverá ser da cor da Lâmpada LED acesa para
facilitar a identificação e manutenção das Lâmpadas LED.

2.2.4.4.

Qualquer anomalia de um LED não deve afetar mais que 8% dos
LEDs, que deverão obrigatoriamente ser ligados em séries de no
mínimo 5 LEDs de forma a obter melhor eficiência energética.

2.2.4.5.

As Lâmpadas LED podem veiculares de 200mm devem ter no mínimo
121 LEDs cadae as Pedestre devem ter o formato específico definido
na norma ABNT NBR 7995:2013.

2.2.4.6.

A lâmpada a LED deve operar na temperatura ambiente de –10ºC a
65ºC a umidade relativa do ar de até 90% (não condensado) sem
prejuízo para seus componentes;

2.2.4.7.

A potência ativa de cada módulo veicular, para tensão nominal, não
poderá ser superior a 15 watts para as Lâmpadas LED 200m Veicular,
300mm Veicular e Pedestre.

2.2.4.8.

Intensidade luminosa mínima dos LEDs utilizados deverá de no
mínimo 7.000 mcd para todas as cores, sendo os LEDs resistentes a
radiação ultravioleta (UVA) e terem ângulo de Visão de no mínimo 30
graus.

2.2.4.9.

As Lâmpadas LED devem atender a norma ABNT NBR 15889:2010 –
Sinalização semafórica - Foco semafórico com base em diodos
emissores de luz (LED).

GRUPO FOCAL TIPO I 3x200MM REPETIDOR

3.1.

CARACTERISTICAS GERAIS

3.1.1.

O Grupo Focal semafórico Tipo I 200x200x200mm deve ser montado com
caixas de alumínio injetado com portinhola fabricada com o mesmo
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material, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para
fixação das pestanas e da Lâmpada LED.

4.

3.1.2.

Devem ser instaladas Lâmpadas LED: 1 Vermelha, 1 Amarela e 1 Verde
no grupo focal, conforme Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica. As
Lâmpadas LED utilizadas devem atender as especificações já expostas
em item específico.

3.1.3.

O fechamento das caixas deve ser feito com fecho simples sem a
necessidade de uso de ferramentas para abertura e os componentes
utilizados devem ser galvanizados ou de aço inoxidável;A caixa de foco
deve ser vedada, protegendo o Lâmpada LED contra intempéries;

3.1.4.

A fixação deverá ser feita com 2 (dois) suportes simples em alumínio
fundido pintado na mesma cor que o grupo focal;

3.1.5.

O Grupo Focal deve atender às especificações da norma ABNT NBR
7995:2013 – Sinalização semafórica – Grupo focal semafórico em
alumínio.

3.1.6.

Todas as Caixas de Foco fornecidas, mesmo aquelas que compõe outros
equipamentos, devem ser da mesma marca e modelo, de forma a atender
o principio da padronização.

GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL TIPO I 200X300X200 COM
CONTADOR DE TEMPO REGRESSIVO

4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1.1.

O Temporizador, que deverá ser exibido junto a LâmpadaLED 300mm
amarela, não deve necessitar de comunicação por software com o
controlador, portanto a leitura do tempo programado deverá ser feita no
primeiro ciclo e mostrado nos seguintes. A leitura do tempo deve ser
precisa e feita impreterivelmente no primeiro ciclo para ser mostrada a
partir do segundo. Durante o primeiro ciclo, enquanto o contador está
verificando o tempo, o contador não deve indicar nenhum número durante
este processo.

4.1.2.

A contagem regressiva de tempo será realizada no foco de 300mm
amarelo, ou seja, o módulo 300mm amarelo além de ascender a cor
correspondente, mostra a contagem regressiva de tempo nas cores verde
e vermelho. Com Lâmpadas LED 200mm Vermelho com no mínimo 121
LEDs, 300mm amarelo com no mínimo 430 LEDs e 200mm Verde com no
mínimo 121 LEDs. Montado em caixas porta foco de alumínio injetado,
com Anteparo Solar e suporte de fixação em alumínio.

4.1.3.

A contagem deverá ser regressiva e sincronizada com o grupo focal e
iniciar no tempo máximo definido em programação para cada cor de
acordo com a programação estabelecida no sistema de controle e finalizar
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com o número “01” para em seguida mudar de intervalo de cor. Sua
contagem deverá também ser exatamente sincronizada com o sistema de
controle. A contagem deve ser feita nas cores verde e vermelho,
acompanhando a cor do grupo focal. Durante o ajuste do tempo, o
Contador Semafórico deverá indicar um duplo traço ( "- -" ) evitando
confusões.
4.1.4.

A instalação do Temporizador Semafórico Veicular deverá ser simples,
sendo necessária apenas a ligação dos quatros fios destinado ao grupo
focal comum, ou seja, fase Verde, Amarela, Vermelha e Comum, ou seja,
apenas com o uso do cabo de 4 vias utilizado em qualquer grupo focal.
Não deve ser necessária nenhuma ligação adicional para alimentar o
contador.

4.1.5.

Visando a simplificação da instalação do Temporizador e atendendo
ao princípio legal da economicidade, não será aceito que se instale
ligação independente para alimentação do Contador Veicular
evitando-se a necessidade de compra de cabos adicionais e
majoração no valor da mão de obra de instalação e futuras
manutenções.

4.1.6.

O Contador Semafórico Veicular deve ter grau de proteção, mínimo, IP
55, ou seja, à prova de poeira e chuva.

4.1.7.

O Temporizador deve também ser compatível com Trocas de Plano
tipo "soft" que permite a alteração do tempo indicado sem falhas na
durante a alteração do Plano, além de permitir o reset do tempo
através de comando do Controlador Semafórico.

4.1.8.

O Grupo Focal semafórico Tipo I 200x300x200mm deve serMontado na
Horizontal Veicular com caixas de alumínio injetado, com portinhola
fabricada com o mesmo material, contendo orifícios, guias, ressaltos e
reforços necessários para fixação das pestanas e da Lâmpada LED.
Devendo ainda dispor de Anteparo Solar, em alumínio naval com 1,5mm
de espessura e pintura eletrostática a pó a 220°C na cor preto fosco,
envolvendo todo o conjunto Grupo Focal Tipo I 200x300x200mm.

4.1.9.

Devem ser instaladas Lâmpadas LED: 1 Vermelha, 1 Amarela e 1 Verde
no grupo focal, conforme Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica. As
Lâmpadas LED utilizadas devem atender as especificações já expostas
em item específico.

4.1.10.

O fechamento das caixas deve ser feito com fecho simples sem a
necessidade de uso de ferramentas para abertura e os componentes
utilizados devem ser galvanizados ou de aço inoxidável e a caixa de foco
deve ser vedada, protegendo o Lâmpada LED contra intempéries;

4.1.11.

A fixação deverá ser feita compor suporte em aço galvanizado com
furacão para nivelamento do equipamento.
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4.1.12.

O Grupo Focal deve atender às especificações da norma ABNT NBR
7995:2013 - Sinalização Semafórica – Grupo focal semafórico em
alumínio.

4.1.13.

Todas as Caixas de Foco fornecidas, inclusive dos outros equipamentos,
mesmo aquelas que compõe outros equipamentos e devem ser da
mesma marca, material e modelo, de forma a atender o principio da
padronização.

5.

COLUNA Ø114MM x 6M P/ UM BRAÇO PROJETADO

5.1.

CARACTERISTICAS GERAIS

5.1.1.

Deve ser construído com tubo costurado de aço de com 114mm (4 e ½”)
de diâmetro e parede de 4,25mm com comprimento de 6m galvanizado a
fogo.

5.1.2.

A coluna deve contar com 2 antigiros soldados a 0,40m da base que será
chumbada no solo.

5.1.3.

A fixação do braço projetado na coluna deve ser feita inserindo 0,50m do
braço na coluna e apertado com 8 parafusos de ½” x 2 ½” galvanizados.

5.1.4.

A coluna deve ter furos para passagem de cabos para instalação de
botoeiras, controladora semafórica e/ou repetidor veicular (adquiridos
separadamente). Inclusive furação para instalação subterrânea.

5.1.5.

A coluna deve ser galvanizada a fogo, por dentro e por fora, após todos
os serviços de corte, solda e dobra. Após a galvanização, todas as roscas
devem ser limpas com a utilização de macho mecânico adequado para
facilitar a colocação dos parafusos.

6.

BRAÇO PROJETADO Ø101MM COM PROJEÇÃO DE 4,7M

6.1.

CARACTERISTICAS GERAIS

6.1.1.

Deve ser construído com tubo costurado de aço de com 101mm (4") de
diâmetro e parede de 3,75mm e dobrado de forma a permitir uma
projeção máxima de 4,70m.

6.1.2.

A fixação do braço projetado na coluna deve ser feita inserindo 0,50m do
braço (até a arruela de parada) na coluna e apertado com 8 parafusos de
½” x 2 ½” galvanizados;

6.1.3.

O braço projetado deve ter furo para passagem de cabos para instalação
do Grupo Focal principal e/ou Contador Digital (adquiridos
separadamente).
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6.1.4.

7.

CABOS
7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

8.

CONDUTOR: Fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5.
ISOLAÇÃO: Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama,
permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70ºC
em serviço continuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito.
ENCHIMENTO: Composto termoplástico à base de PVC flexível
COBERTURA: Composto termoplástico à base de PVC antichama.
IDENTIFICAÇÃO:
• Cabo unipolar: Cobertura preta, verde e azul-claro
• Cabo Multipolares: Cobertura preta.
• Veia dos cabos multipolares:
• Cabo bipolar: Isolação preta e azul-claro
• Cabo tripolar: Isolação preta, vermelha e verde
• Cabo tetra polar: Isolação preta, vermelha, amarela e verde
APLICAÇÃO: Instalações elétricas fixas em baixa tensão (residenciais,
comerciais e industriais) em circuitos alimentadores e distribuição de
força, em linhas aéreas, eletrodutos (embutidos ou aparentes), canaletas
(abertas ou fechadas) elétrocalhas, leitos e diretamente enterrados
conforme NBR 5410.
NORMAS APLICÁVEIS:
• NBR 7288 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de
cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.
• NBR NM 280– Condutores de cabos isolados.
• NBR 6245– Determinação do índice de oxigênio.
• NBR 6812– Queima vertical (fogueira).

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO SEMAFÓRICA
8.1.1.

9.

O braço projetado deve ser galvanizado a fogo, por dentro e por fora,
após todos os serviços de corte, solda e dobra. Após a galvanização,
todas as roscas devem ser limpas com a utilização de macho mecânico
adequado para facilitar a colocação dos parafusos.

Serviço de implantação e configuração dos equipamentos semafóricos,
com ferramentas, caminhão com guincho e cesta para duas pessoas e
equipe com no mínimo 1 (um) motorista habilitado para dirigir o
caminhão e operar o guincho, 1 (um) técnico especializado em
implantação e manutenção semafórica e 1 (um) ajudante. A equipe
deverá estar capacitada e dispor das ferramentas necessárias de
executar serviços de remoção e instalação de controlador semafórico,
colunas e braços do semáforo, grupos focais veicular e pedestre, troca
dos cabos do semáforo, troca de lâmpadas LED e todos os serviços
relacionados a sinalização semafórica.

DA GARANTIA
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9.1. CARACTERISTICAS GERAIS DA GARANTIA
9.1.1.

A CONTRATADA deverá assegurar o perfeito funcionamento de todos
os equipamentos entregues contra defeitos de fabricação, materiais e
mão de obra por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a
partir da data da sua instalação, salvo se o defeito decorrer de manuseio
incorreto, instalação incorreta ou em tensão diferente da especificada.

9.1.2.

A proponente considerada vencedora deverá apresentar uma amostra
do Controlador Semafórico e Grupo Focal Principal Tipo I
200x300x200mm com Contagem Regressiva de Tempo, devendo
constar todos os dados para perfeita identificação dos mesmos. As
amostras deverão ser apresentadas no dia e local determinados para o
recebimento e abertura das propostas. As amostras serão analisadas
por técnicos da Unidade Requisitante para conferência, quanto à
compatibilidade das especificações contidas no memorial descritivo. As
amostras ficarão à disposição da Administração pelo período que julgar
necessário.

9.1.3.

A falta de apresentação das amostras na data da abertura das
propostas, bem como a constatação de que o produto não atende ao
edital importará na desclassificação da licitante, ou recisão contratual,
dependendo do momento da constatação, sujeitando-se a empresa a
aplicação das sanções atinentes. A aprovação das amostras ficará a
exclusivo critério da Diretoria Municipal de Trânsito.

9.1.4.

Deverá ser apresentado também, junto com a proposta, Folder
Ilustrativo dos equipamentos ou página impressa do site da empresa,
onde constem informações técnicas dos produtos ofertados.

9.1.5.

Deverá ser apresentado junto com a habilitação, no mínimo, 01
Atestado de Capacidade Técnica, necessariamente em nome do
licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem a execução de serviços compatíveis com o objeto.

9.1.6.

Deverá ser apresentado junto com a proposta, Laudo do Controlador
de Tráfego emitido por laboratório associado ao ABIPT ou INMETRO.
O Laudo deverá conter no mínimo, os seguintes ensaios: Verificação de
Funcionamento e Tempo Programado, Fator de Potência maior ou igual
a 0,92, Resistência ao Choque Térmico, Burn-In, Grau de Proteção
Classificação IP55, Tensão Aplicada e Freqüência, Tensão Aplicada ao
Dielétrico, Resistência Elétrica de Isolamento e Tensão de Entrada e
Saída, além de atender a norma ABNT NBR 11003:2009-10 (aderência).

9.1.7.

Deverá ser apresentado junto com a proposta, Laudo das Lâmpadas
LED 200mm para tensão nominal proposta emitido por laboratório
associado ao ABIPT ou INMETRO. O Laudo deverá conter no mínimo,
os seguintes ensaios: Burn-In, Intensidade Luminosa, Potência Nominal,
Cromaticidade, Grau de Proteção IP 55 e Tensão Aplicada ao Dielétrico.
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Todos os ensaios devem ser realizados na tensão nominal. O Laudo
deve resultar como aprovado para Norma NBR 15889:2010 para todos
os ensaios solicitados.
9.1.8.

Deverá ser apresentado junto à habilitação, comprovação da
qualificação técnica da equipe de instalação, através da apresentação
de Certificados de Capacitação Técnica (treinamento) NR10
(eletricidade) e NR35 (altura) compatíveis com a execução dos
serviços.

9.1.9.

A CONTRATADA deverá, durante o período de garantia, repor todos os
equipamentos que apresentarem defeitos provenientes de falha na
fabricação e/ou projeto do produto e dispor de material de reposição por
um período mínimo de 5 anos,mesmo após o fim da garantia contratual.
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ANEXO II
Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
DECLARAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________,
sediada (endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou
procurador) Sr. ___________________, CPF _______________________ declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e Data

(a):_____________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante
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A N E X O III
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017
MODELO DE DECLARAÇÃO

.....................................................................................inscrito
no
CNPJN...........,
por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)..................................., portador(a) da
Carteira de Identidade n........................ e do CPF.n..............................DECLARA para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de
aprendiz ( )

Local e Data:
Nome, cargo e assinatura
Razão Social da empresa.
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ANEXO IV
(papel timbrado)
DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR
OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar
com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal,
direta ou indireta.

________________, ________, de_______________de____________
Local e Data

__________________________________________________
Licitante Interessado
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ANEXO V
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)
Local e data
À
Comissão Permanente de Licitação
Ref. Pregão Presencial nº 033/2017.
Pela presente, fica credenciado(a) o(a) Sr(a) ________________, inscrito(a) no CPF sob o
nº __________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto A CPL,
para representar esta Empresa (nome)______ e CNPJ)_______________ na licitação
acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar propostas das demais licitantes,
assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar
ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim,
praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no
procedimento licitatório em referência.
______________________________
LICITANTE
(nome da empresa com assinatura do se(s) representante(s) legal (is) com firmas
reconhecidas)
Observação Importante:
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no
Edital, juntamente com os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de
empresa registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma
reconhecida, emitido pelo representante da empresa, da qual constem poderes específicos
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para
a outorga.
c) O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ITENS 2.6 E 2.7, CONSOANTE
ESTABELECE O ITEM 1.4.6 DESTE EDITAL.

Declaramos, como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em
nosso quadro societário sócio que exerça no Poder Executivo do Município de
Carinhanha/BA mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade
da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro)
grau por consanguinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade
de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam, nos
termos dos itens 2.6 e 2.7 do edital.

________________, ________, de_______________de____________
Local e Data

____________________________________________________
Licitante Interessado
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ITENS 2.8 E 2.9, CONSOANTE
ESTABELECE O ITEM 1.4.6 DESTE EDITAL.

Declaro, como condição de participação da presente licitação, não exercer no Poder
Executivo do Município de Carinhanha/BA quaisquer das funções públicas elencadas no
item 2.8 do edital ou ser parente dos que a exercem até o 3º (terceiro grau) por
consanguinidade ou afinidade, assim com qualquer função pública na qualidade de agente
público municipal, ou ser cônjuge ou companheiro de quem a exerce, nos termos do item
2.7 do edital combinado com os itens 2.8 e 2.19.

________________, ________, de_______________de____________
Local e Data

_________________________________________________
Licitante Interessado
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ANEXO VIII

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa ________________________________________________,
CNPJ. Nº. ___________________/_______, é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate na presente licitação.
________________, x.x de x.x.x.x.x.x de 2017

______________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

Observações:
 Emitir em papel timbrado da empresa;
 Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento;
 Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal;
 Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº.
123/2006.
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº 092/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 092/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017

Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura do Município de Carinhanha e a Empresa
................................................................................................
Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura do Município de Carinhanha,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14. 105.209.0001/24, com
sede à Praça Deputado Henrique Brito, s/n, cidade de Carinhanha/BA, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Geraldo Pereira Costa, brasileiro, Casado,
portador da cédula de identidade R.G. nº xxxxx, inscrito no Cadastro de pessoa física sob o
nº xxxxx, Carinhanha-BA, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a
Empresa........................................., inscrita no CNPJ sob nº.................../..........-......., com
sede à ......................................................., na cidade de ....................................., neste ato
representada pelo
Sr ........................................., de ora em diante denominada
CONTRATADA, por força do Pregão Presencial nº 033/2017 e sua homologação e
adjudicação pelo chefe do executivo municipal, nos termos da Lei 10.520/2013 e Lei
8.666/93, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante
cláusulas e condições seguintes:

1 - DO OBJETO DO CONTRATO
Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e instalação de Equipamentos
de Sinalização Semafórica na Sede do Município de Carinhanha - Bahia.
1.1 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTESR E F E I T U R A M U V A N H A N
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização da prestação de serviço,bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os
seguintes documentos:
2.1.1 - Edital do Pregão Presencial nº 033/2017;
2.1.2 - Proposta da Contratada.
2.1.3 – Ata de Julgamento
2.2 - Os documentos referidos em 2.1, são considerados suficientes para, em complemento
a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto
contratado.
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3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente contrato vigorará de ................ até 31 de dezembro de 2017.

4 – DO PREÇO
4.1 - O preço total para o fornecimento dos serviços deste contrato é o apresentado na
proposta da contratada, o qual totaliza o valor de R$:................ (........), conforme planilha de
proposta homologadas que segue anexa.
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas
no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
contratada, conforme previsto no edital.
4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento
vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber:

5- DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO
5.1 – A licitante vencedora deverá iniciar a prestação do serviço em até 05 (dias) após a
assinatura do contrato.
5.2 – A licitante deverá disponibilizar 01(um) funcionário, devidamente instalado nesta
Prefeitura, durante todo o horário de funcionamento da mesma e nos dias úteis.
5.3 – As despesas concernentes as viagens que forem necessárias para consecução do
objeto, contemplando, passagens, alimentação, hospedagens, dentre outros custos, serão
de inteira responsabilidade da licitante vencedora.

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados na Tesouraria desta Prefeitura,
com dez dias de vencimento de cada pedido, mediante apresentação de notas
fiscais/faturas.
6.2 - As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada
e seu vencimento ocorrerá em igual período acima.
6.3 – juntamente com a nota fiscal deverão ser apresentadas as seguintes certidões: FGTS,
INSS, Previdenciária, Trabalhista, Fazenda Federal, Estadual, e Municipal.
6.4 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura
emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças
em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.
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7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em
parte, sem o prévio e expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de
rescisão do ajuste.

8 - DAS RESPONSABILIDADES
8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto
deste contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para
a CONTRATANTE ou para terceiros.
8.2. – A CONTRATADA deverá informar previamente à CONTRATANNTE comprovação de
que integra o quadro permanente da empresa funcionário que tenha experiência mínima de
05 (cinco) anos de atuação na área objeto do certame.
8.3 - O Pessoal designado pela Contratada para trabalhar na execução do contrato, não terá
vinculo empregatício algum com o ente CONTRATANTE.
8.4 - Após o devido processo legal, se ficar comprovada culpa ou dolo na execução do
contrato por parte da Contratada será de sua responsabilidade indenizar os danos causados
diretamente do setor Contábil Contabilidade de Carinhanha, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Contratante.
8.5 – Correrão por conta da Contatada quaisquer tributos, taxas ou preços públicos
porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.
8.6 – A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
8.7 – A Contratada assume inteira responsabilidade pela prestação dos serviços objeto do
contrato.
8.8 – A Contratada é obrigada manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas em licitação.

9 – DO REAJUSTE
9.1. – Os preços acertados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
contado a partir da data de assinatura do contrato, não sendo reajustados automaticamente
e devendo utilizar como base no índice geral de preços menos oneroso para a
Administração Pública na data do aniversário do reajuste.
9.2.– Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo de validade da proposta (sessenta
dias), o termo inicial do período de reajuste será o último dia desse prazo.
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9.3. – A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e
jurídica do CONTRATANTE, porém somente contemplará os serviços realizados a partir da
data do protocolo do pedido do CONTRATANTE.
9.4 – Caso o pedido de reajuste seja protocolado após o prazo estabelecido na cláusula 9.1,
a data de aniversário para fins de reajuste será alterada para 12 (doze) meses da data do
pedido de reajuste.
9.5 – O pedido de reajuste protocolado após o prazo estabelecido na cláusula 9.1 não altera
o termo inicial e final do reajustamento.
9.6. – Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo analisadas, a
CONTRATADA não poderá suspender os serviços, obras ou fornecimentos, devendo os
pagamentos serem realizados ao preço vigente.
9.7 – A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar Termo
Aditivo com os preços reajustados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para
cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos serviços,
obras ou fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de reajuste.
9.8 – Aplica-se ao pedido de revisão de preços as cláusulas 6.2, caput; 6.3 e 6.4.
9.9 – O deferimento do pedido de revisão de preços altera a data de aniversário para fins de
reajuste contratual, de modo que o contrato somente poderá ser reajustado após 12 meses
da data do pedido de revisão de preços.

10 – DAS PENALIDADES
10.1 - O não fornecimento dos produtos nos prazos determinados pela CONTRATANTE
importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio por cento sobre
o valor do contrato.
10.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 10.1, no caso da
mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
10.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
10.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de
licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto
no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato.
10.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos sub-itens precedentes.
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10.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
10.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto,
a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora
em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.

11 – DA RESCISÃO
11.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
11.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79
da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
11.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI,
do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda,
ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.

12 – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
12.1 - O presente contrato está vinculado ao processo administrativo Pregão Presencial nº
033/2017.

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento
contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência do mesmo.
13.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas
alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração
pública.

14 - DA TOLERÂNCIA
14.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
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15 – DO FORO
15.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Carinhanha/BA, dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes,
por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e
forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Carinhanha/BA, ...........de................ de 2017.
_______________________
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1ª_____________________

2ª_____________________

