
 
 
 

 

Termo de Retirada do Edital 

Pregão Presencial n° 006/2017 
 

Confirmamos a retirada, na data abaixo, de cópia integral do Edital do 
Pregão Presencial n° 006/2017, Processo Adm n° 159/2017 que tem por 

objeto Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e 
preventiva da rede semafórica do Município de Camaçari, com substituição 

de peças necessárias para realização dos serviços, conforme especificações 
constantes no Anexo I do Edital. 

 
A sessão de recebimento dos envelopes de proposta de preço e habilitação 

das empresas credenciadas será realizada no local, data e horários pré-
estabelecidos no referido Edital. 

 

Camaçari, ____ de _______________ de 2017. 
 

 
____________________________________ 

Assinatura do Recebedor 
   RG: 

   CPF: 
 

 
 

DADOS CADASTRAIS EMPRESA 
 

EMPRESA:_____________________________________________ 
 

CNPJ: 

_____________________________________________________ 
 

ENDEREÇO: 
____________________________________________________ 

N° TEL.: 
_____________________________________________________ 

 
Nº FAX: 

____________________________________________________ 
 

E-mail: 
_____________________________________________________ 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

I. REGÊNCIA LEGAL: 

LEI FEDERAL Nº. 8.666/93; LEI FEDERAL Nº. 10.520/02;  
LEI MUNICIPAL Nº. 803/07 E DEMAIS NORMAS REGULAMENTARES.  

II. REPARTIÇÃO INTERESSADA E SETOR: 

DIRETORIA TÉCNICA DE TRÂNSITO - DTT  

III. NÚMERO DE ORDEM:  IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO N
O : 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017  159/2017 

V. FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e 

preventiva da rede semafórica do Município de Camaçari, com 

substituição de peças necessárias para realização dos serviços, conforme 
especificações constantes no Anexo I do Edital, parte integrante e 

indissociável deste Edital. 
VI. TIPO DE LICITAÇÃO:  VII. REGIME DE EXECUÇÃO: 

 

Menor Preço 

 ( )  Por item    

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO  ( ) Por lote 

(X) Global 

VIII. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  IX. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 

O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ 

DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADOS 

DA SUA ASSINATURA. 
 

SALA DE REUNIÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, 

LOCALIZADA NA AV. DO CONTORNO, S/Nº, 
CENTRO ADMINISTRATIVO – CAMAÇARI-BA. 

X. DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO: 

 

DATA E HORÁRIO: 20/11/2017 (Segunda-feira) às 9h. 
 
 

XI. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Projeto Atividade: 4063 

Elemento de Despesa: 33.90.39 

Fonte:100 

XII. LOCAL, HORÁRIO E RESPONSÁVEL PELOS ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL: 

Pregoeiro e Ato de designação: 
Hertz Barreto Rezende Seabra(Portaria nº 

605/2017) 

Endereço: Av. do Contorno, s/nº. Centro Administrativo – Camaçari – Ba 

Horário: 8h às 12h e das 14 h às 17h Fone/Fax:  (0xx71) 3622-7722     

XIII. ANEXOS AO EDITAL: 

Anexo I - Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Credencial; Anexo III - 

Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; Anexo IV- 
Modelo de Declaração de responsável por assinar o contrato; Anexo V- Modelo de 
Proposta; Anexo VI - Modelo de Declaração de Ausência de Fatos Impeditivos; 

Anexo VII - Minuta de Contrato e  
Anexo VIII - Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio entre 
Licitantes e de Responsabilidade Sócio-Ambiental. 
 

 
 
 

 



 
1 - PREÂMBULO 
 

1.1. A Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, através do seu 
Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, 
regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, pela Lei 

pela Lei nº. 8.666/93, pela Lei Complementar nº. 123/06, pela Lei Municipal nº 803, de 
11 de julho de 2007 e por este Edital e seus anexos em Sessão Pública às 9h do dia 
20 de Novembro de 2017, na Sede da Superintendência de Trânsito e Transporte 

Público de Camaçari – Sala de Reunião, localizado na Av. do Contorno, s/n. Centro 
Administrativo. Camaçari-Ba, onde serão recebidos os invólucros contendo a Proposta 
Comercial e Documentação. 

 
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a 

realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no 
mesmo local e hora. 
 

2 - DO OBJETO, PRAZO E PREÇO 
 

2.1. Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e 

preventiva da rede semafórica do Município de Camaçari, com substituição 
de peças necessárias para realização dos serviços, conforme especificações 

constantes no Anexo I do Edital, parte integrante e indissociável deste 
Edital; 
 
2.2. O prazo para a execução dos serviços objeto deste Edital é de 24 (vinte e 

quatro) meses, contados da data da assinatura do contrato;  
 
3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
3.1. Os pagamentos serão efetuados, no prazo de até 10 (dez) dias, de acordo com 
os Boletins de Medição expedidos pela Gerência de Operação e Fiscalização de Trânsito 

– GEOFI/DTT da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, por 
meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com as 

demais exigências administrativas em vigor; 
 
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto 

aos órgãos fazendários, a regularidade relativa a Seguridade Social, através da Certidão 
Negativa de Débito, a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e a prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), mediante consulta 
online, cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento; 
 

3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte 
programação orçamentária/financeira, a ser executada no exercício de 2017: 
 

Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari 

PROJETO / ATIVIDADE:4063 
ELEMENTO DE DESPESA:33.90.39 
FONTE:100 

 
 

4 - CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 

por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar 



 
da sessão pública, qual seja, Procuração ou Carta de Credenciamento, 
acompanhado da cópia autenticada de documento de identificação, com foto; 

 
4.1.1. A procuração particular ou carta de credenciamento de que trata o item anterior 
deverá ser apresentada em conjunto com a cópia autenticada do Estatuto ou 

Contrato Social Consolidados; 
 
4.1.2. Em caso de Carta de Credenciamneto ou Procuração que não seja pública, será 

necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que deverá ter poderes para 
outorgá-la; 
 

4.1.3. Para fins de credenciamento, o licitante poderá adotar o modelo na forma 
prevista no Anexo II (Modelo de Credencial); 

 
4.1.4. Juntamente com a Procuração ou Credencial, deverá ser apresentada 
declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação constantes do Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de 
Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto 
no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei Municipal nº 803, de 11 de 

julho de 2007; 
 
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e 

somente estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, 
respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado; 
 

4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia 
autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social Consolidados, devidamente 

registrados no Órgão Competente, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 

4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais 
empresas; 
 

4.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento ou a incorreção destes 
não inabilitará o licitante, mas o impedirá de propor lances verbais; 
 

4.6. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com 
sua proposta escrita; 
 

4.7. Após o encerramento da fase de credenciamento, não será permitida a 
participação de retardatários, salvo, na condição de ouvintes. 
 

 
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de atividade 
compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital; 

 
5.2. Não poderão participar da presente licitação: 
 

5.2.1.pessoas físicas; 
 

5.2.2.empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio; 
 
5.2.3.empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 

personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 



 
 
5.2.4.empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 
 
5.2.5.empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a 

Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o 
ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo 
Órgão que o praticou; 

 
5.2.6.empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores 
firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das 

obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades 
públicas; 

 
5.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 

5.2.8.empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou 
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Superintendência; 
 

5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação 
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) 
dias úteis, antes da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura 

observados; 
 
5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação 

dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação 
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas; 
 

5.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos 
recursos deverão ser protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação no horário 
de funcionamento normal da repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, 

aqueles encaminhados via fax ou por meio eletrônico; 
 
5.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os 

respectivos prazos legais. 
 
5.5 Os interessados deverão comparecer à STT no endereço constante acima, através 

de um de seus responsáveis técnicos, pertencente ao quadro permanente da empresa, 
o qual deverá comprovar nesse ato o seu registro no CREA, para efetuar visita 
juntamente com o técnico indicado pela STT, quanto aos locais onde serão executados 

os serviços e para conhecimento de todas as condições operacionais, ambientais e 
demais informações pertinentes ao objeto da presente licitação. A visita técnica é 
necessário o agendamento prévio através do telefone (71) 3622-7722, horário 

comercial, ocasião em que será fornecido à proponente o respectivo Atestado de Visita, 
o qual deverá ser anexado no envelope n.º 02 – Habilitação. 
 

 
5.6. A licitante assume integralmente a responsabilidade pela verificação 
das dificuldades e 

dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta.
A ausência demanifestação quanto às dificuldades não poderá ser invocada no desenro
lar dos trabalhos como fonte dealteração dos termos contratuais. 

 
5.7. A visita técnica NÃO SERÁ critério de habilitação, mas o licitante que 

deixar de efetuar a visita técnica, assumirá todos os riscos para a elaboração 
da proposta, devendo apresentar declaração específica neste sentido. 
 

 



 
6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO, 
devidamente ordenados, por índice, numerados e encadernados e/ou organizados 
ordenadamente, serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e lacrados, os 

quais deverão conter na parte frontal: 
 

 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari  
 

Pregão Presencial: 006/2017 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção 

corretiva e preventiva da rede semafórica do Município de 
Camaçari, com substituição de peças necessárias para realização 

dos serviços, conforme especificações constantes no Anexo I do 
Edital, parte integrante e indissociável deste Edital; 

 
 
Data : 20/11/2017  às 9h. 
 

Identificação dos Envelopes: 
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL  
- ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

 

 
 

6.2. Não será admitido encaminhamento de proposta via fax, via postal ou similar; 
 
6.3. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou cópias 

autenticadas por tabelião ou por servidor da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari; 
 

6.3.1. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, será necessário o 

comparecimento do interessado na Comissão Permanente de Licitação, munido de 
originais e cópias, até o último dia útil anterior à realização da sessão de abertura, só 
se admitindo a autenticação de documentos durante o processamento do certame, 

excepcionalmente; 
 
6.3.2. As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, não necessitarão estar 

autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à  
 
verificação da autenticidade nos respectivos sites: ficando os licitantes advertidos que, 

no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação 
ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as providências 
cabíveis. 

 
 
7 - PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A Proposta Comercial formulada, conforme modelo constante no Anexo V deste 
Edital, e os documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada no 
Envelope nº. 01 (Proposta Comercial) obedecendo aos seguintes requisitos: 

 
7.1.1. em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa 
licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando 



 
couber), rubricada em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo 
representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, 

redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra 
língua. 
 

7.1.2.preço em moeda nacional com aceitação de apenas dois dígitos após a casa 
decimal; 
 

7.1.3. conter planilha de preços conforme Anexo I; 
 
7.1.4. conter o preço unitário e o preço total de cada um dos itens cotados, em 

algarismo, e o valor total do serviço, em algarismo e por extenso, prevalecendo o valor 
unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo divergência entre os 

valores expressos em algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso; 
 
7.1.5.conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas 

relativas aos custos da prestação dos serviços tais como encargos sociais, fretes, 
seguros, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na 
única remuneração devida pela Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 

Camaçari para execução completa do contrato;  
 
7.1.6.conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
7.1.7.conter declaração, em papel timbrado do licitante, assinada pelo responsável 

legal da empresa, que os serviços cotados atendem todas as exigências do Edital 
relativas à especificação e características, inclusive técnicas; 
 

7.1.8.validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 
 

7.1.9. conter declaração,indicando o(s) nome(s), cargo ou função, número(s) do CPF 
e da Identidade (indicar o órgão emissor) e endereço do(s) representante(s) da 
empresa que assinará(ão) o contrato, na forma estabelecida no Contrato Social ou 

Estatuto da proponente. 
 
7.1.10. conter declaração, informando número da Agência e número da Conta 

Corrente cuja titularidade deve ser da empresa licitante, onde serão efetuados os 
pagamentos, caso seja vencedor da licitação. 
 

7.2. A parte da Proposta Comercial relativa à descrição técnica deverá necessariamente 
conter: 

 

7.2.1. Os serviços deverão ser executados continuamente de acordo as necessidades 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari; 
 

7.3. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o 
endereço completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se 
houver, para contato; 

7.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados 
ou omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 

serviços respectivos serem prestados para a Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari, sem quaisquer ônus adicionais; 

 



 
7.5.A apresentação da Proposta Comercial implica na aceitação plena e total das 
condições deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87, da Lei 

Federal n.º 8.666/93; 
 
7.6. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, 

horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital; 
 
7.7. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 

rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais 
apresentadas pelos licitantes; 
 

7.8. A aceitação da proposta será feita para o LOTE ÚNICO, observando-se a 
exeqüibilidade dos preços unitários propostos;  

 
7.9. Serão desclassificadas as propostas que: 
 

7.9.1. não atendam às exigências do edital e seus anexos; 
 
7.9.2. contiverem emendas, borrões ou rasuras; 

 
7.9.3. apresentem propostas alternativas de qualquer espécie; 
 

7.9.4.não apresentem cotação para TODOS os itens do LOTE; 
 
7.9.5.propostas com valor global com preços manifestamente inexequíveis, nos termos 

da Legislação aplicável.  
 
 

8 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
 
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço por 

LOTE UNICO, conforme relação constante do Anexo I deste Edital; 
 
8.2. Ordenadas as propostas nos termos da Lei 10.520/2002, será dado início à etapa 

de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; 
 

8.3. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, para apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, e, depois os demais, em ordem decrescente de valor; 

 
8.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas; 
 
8.5. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre 

a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 
8.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. Não serão 
aceitas propostas com valor superior ao limite estimado estabelecido; 
 

8.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão 
em conta o critério de menor preço total, assim entendido o menor valor oferecido para 

o lote apresentado; 
 



 
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será 
desclassificado e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta válida; 
 
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, 

sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento ou ainda preços manifestamente inexeqüíveis, comparados aos preços de 
mercado; 

 
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro 
convocará todos os licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas 

propostas escoimadas das causas de sua desclassificação; 
 

8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os 
critérios definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 

8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e 
seus Anexos; 
 

8.15. Na situação prevista no item 8.5, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
licitante para que seja obtido preço melhor; 
 

8.16. A planilha de preços deve ser apresentada, baseando-se no Termo de Referência, 
conforme modelo constante no Anexo I deste Edital. 
 

 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 

9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições de habilitação; 

 
9.2.No Envelope nº. 02 (Documentação), deverão constar os documentos exigidos 
para habilitação, apresentados em 1 (uma) via, devidamente ordenados e numerados, 

com todas as páginas rubricadas pelo representante legal e encabeçadas, 
necessariamente, por índice, no qual constem as respectivas páginas nas quais se 
encontram, conforme listagem abaixo: 

 
9.2.1.quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

9.2.1.1. cédula de identidade do representante comercial da Empresa; 
 
9.2.1.2. registro comercial no caso de empresa individual; 

 
9.2.1.3. ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados, em vigor 
devidamente registrado no Órgão Competente, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 
 

9.2.1.4.inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 

9.2.1.5.decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas 
ou sociedades estrangeiras em funcionamento no País;  

 
 
9.2.2.quanto à REGULARIDADE FISCAL: 

 



 
9.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

9.2.2.2.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa conforme disposto nos arts. 205 

e 206 do CTN, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 
9.2.2.3.Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

empresa licitante; 
 
9.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

empresa licitante; 
 

9.2.2.5. prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação 
da CND - Certidão Negativa de Débito; 
 

9.2.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - 

CRF; 
 
9.2.2.7. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação 

da  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
9.2.2.8 As licitantes com sede fora do município de Camaçari, caso não estejam 

cadastradas como contribuintes, deverão apresentar declaração, firmada pelo 
representante legal, sob as penas da lei, do não cadastramento e que nada devem à 
Fazenda do Município de Camaçari, relativamente aos tributos relacionados com a 

prestação licitada; 
 
9.2.2.9. Com referência à comprovação de Regularidade Fiscal, serão observadas as 

determinações constantes na Lei Complementar Federal Nº. 123/06. 
 
9.2.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.2.3.1 - Comprovação da qualificação técnica da empresa licitante, mediante 
apresentação de atestados ou certidões fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito  
 

público, ou por certidão(ões) de acervo técnico expedida por órgão de classe, 
demonstrando ter executado diretamente serviços compatíveis em características 
semelhantes ao do presente objeto; 

 
9.2.3.2 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade do(s) atestado(s) solicitado(s), apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato ou convênio que deu suporte à contratação. 
 
9.2.3.3 O licitante deve indicar responsável técnico pertencente ao seu quadro 

permamente, que possua Registro expedido pelo CREA, dentro do prazo de validade; 
 
9.2.3.4 O responsável técnico indicado pela licitante deverá possuir acervo técnico 

registrado no CREA, referente à prestação de serviços de engenharia para 
manutenção semafórica. 
 

9.2.3.5 A comprovação do acervo técnico registrado se dará através de CAT 
(Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA  

 
9.2.3.6 A comprovação de que o profissional Responsável Técnico faz parte do 
quadro permanente da licitante será feita através de uma das formas a seguir: 

 



 
I. 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 número de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última 
alteração de salário;  
 

II. no caso de vínculo societário: cópia autenticada do ato constitutivo da empresa 
devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou 
da sede do licitante; 

 
III. no caso de profissional autônomo: cópia autenticada do contrato de prestação de 
serviço.  

 
9.2.3.7 Apresentação de Relação da Equipe Técnica chave disponibilizada que ficará 

vinculada à realização dos serviços, constantes do Termo de Referência, indicando a 
qualificação profissional de cada um, acompanhada de currículo e declaração 
individual autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do 

edital e conter, no mínimo: 
 
TECNICO EM SINALIZAÇÃO (no mínimo 01 profissional) 

Deve apresentar as seguintes características: 
. Formação Técnica em Eletrotécnica, Automação ou Mecatrônica, com Registro no 
Conselho Profissional; 

. Possuir experiência comprovada de pelo menos 01(um) ano, na execução dos serviços 
de implantação, remoção e consertos de controladores eletromecânicos e eletrônicos; 
. Ter conhecimento de eletricidade, suficiente para o desempenho dos serviços descritos 

anteriormente; 
. Ter conhecimentos básicos em eletrônica, suficiente para o desempenho dos serviços 
descritos anteriormente; 

. Estar capacitado a interpretar projetos de sinalização semafórica e de comandos 
elétricos; 
.   Estar devidamente cadastrado no Órgão competente. 

 
AUXILIAR DE TECNICO EM SINALIZAÇÃO (no mínimo 01 profissinal) 
. 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; 
 

SUPERVISOR TÉCNICO (no mínimo 01 profissional) 
. Formação Superior em Engenharia Elétrica, com Registro no Conselho Profissional. 
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: 
. 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 Manutenção 
Preventiva e encaminhar para o CONTRATANTE; 
. Apresentar relatório de medição de serviços para apreciação da CONTRATANTE e 

posterior encaminhamento para pagamento; 
. 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. 
 
9.2.3.8 A experiência será atestada através do currículo de cada um dos 

profissionais que compõem a equipe técnica. 
 

9.2.3.9 Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos 
profissionais apresentados para cumprimento da exigência da Equipe Técnica chave 
deste Termo de Referência providenciará a contratação de profissionais em quantidade 

suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e 
cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela STT. 
 

9.2.4. quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
9.2.4.1.Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/concordataexpedida pelo 

distribuidor judicial da sede do licitante, com data de emissão não superior a 30 
(noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação. 
 

9.2.4.2. Demonstração da capacidade financeira da licitante, atendendo aos índices 
econômicos a seguir mencionados, utilizando os dados do Balanço Patrimonial. O  
 

 
cálculo deverá ser efetuado pela licitante segundo a fórmula abaixo e até a segunda 
casa decimal, com desprezo de todas as demais, demonstrando possuir: 

 
 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ 1,0  
 ILC = AC / PC 

 
 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ≥ 1,0  
 ILG = AC + RLP / PC + ELP 

 
 GRAU DE ENDIVIDAMENTO ≤ 0,5  
 GEG = PC + ELP / AT  

 
onde: 

 AC = ATIVO CIRCULANTE 

 PC = PASSIVO CIRCULANTE 
 AT = ATIVO TOTAL 
 RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
9.2.4.3. Atestado  fornecido  pelo funcionário  designado  pela Administração, que o 

licitante realizou a visita técnica e que cientificou-se das condições locais e das 
informações operacionais necessárias ao cumprimento das obrigações que vier a 
assumir perante a STT. 

 
a. A  vistoria  visa  o  conhecimento total  das  especificações  e  das  condições  para 

realização do serviço objeto da licitação. 
 
 

9.2.5. OUTRAS DECLARAÇÕES: 



 
 
9.2.5.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 

1988 (Lei nº 9.854/99). 
 
9.2.5.2. Apresentar Termo de Compromisso de combate à corrupção e ao 

conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental, conforme Anexo 
VIII. 
 

9.3. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em 
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Superintendência de 

Trânsito e Transporte Público de Camaçari; 
 
9.3.1. Os documentos poderão ser autenticados  pela Comissão Permanente de 

Licitação no momento da realização da sessão, mediante apresentação dos originais 
para conferência. 
 

9.3.2. As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, não necessitarão estar 
autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à 
verificação da autenticidade nos respectivos sites: ficando os licitantes advertidos que, 

no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação 
ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as providências 
cabíveis; 

 
9.4. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a 
oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do  

 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a 

ele adjudicado o objeto do certame; 
 
9.5. Não será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que 

não tiverem sido entregues na sessão própria e devidamente acondicionados no 
respectivo Envelope; e, a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do 
licitante, salvo quando configurado o previsto na Lei Complementar nº. 123/06 e Lei 

Federal nº. 11.598/07; 
 
9.6. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro 

rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado; 
 
9.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” ou outros 

quaisquer de mesmo teor em substituição aos documentos requeridos no presente 
Edital e seus Anexos; 
 

9.8.No caso de inabilitação de todos os documentos, o Pregoeiro convocará todos os 
licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas 
escoimadas das causas de sua desclassificação. 

 
 
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a 

todas as condições expressas neste Edital de Pregão e seus Anexos, for declarado 
vencedor. 
 



 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por 
parte da(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso, competindo ao 

Pregoeiro ADJUDICAR o(s) objeto(s) do certame à(s) licitante(s) vencedora(s); 
 
10.3. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 

decisão do(s) mesmo(s), o Superintendente deve praticar o ato de adjudicação do(s) 
objeto(s) do certame à(s) licitante(s) vencedora(s). 
 

10.4. Compete ao Superintendente homologar esta licitação; 
 
10.5. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) 

licitante(s) adjudicatária(s) para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua(s) 
proposta(s). 

 
11 - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

11.1. O licitante vencedor prestará os serviços, continuamente de acordo com as 
necessidades da Administração, na forma especificada no Anexo I do presente Edital, 
ficando subordinado às determinações complementares da STT no que couber; 

 
11.2. Os serviços, de que trata o presente Edital, serão recebidos: 
 

11.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
serviço com a especificação, mediante Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas)  
vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei 

Federal nº. 8.666/93; 
 
11.2.2. definitivamente, após a verificação da qualidade dos serviços e conseqüente 

aceitação, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 
(duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
11.3. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada 
dos serviços objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os serviços 

ofertados e os prestados, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme 
dispõe o art. 76 da Lei Federal nº. 8.666/93;  
 

11.4. Ocorrendo rejeição dos serviços, o Contratado deverá refazê-los no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data em que for comunicado da citada 
rejeição, sem ônus para a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 

Camaçari, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei; 
 
11.5. Ainda que os serviços sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma 

da Lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade e segurança 
dos serviços. 
 

 
12 - OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 

12.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a 
proposta apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da 
execução e, especialmente: 

 
12.1.1.prestar os serviços, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, 

parte integrante e indissociável deste Edital; 
 
12.1.2.assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o 

adimplemento das obrigações decorrentes desta licitação; 



 
 
12.1.3.não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 

 
12.1.4.comunicar à Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari os 
eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, após 

a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em 
até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não 
serem considerados.  

 
12.1.5. arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 
vinculados à execução deste contrato, isentando a Superintendência de Trânsito e 

Transporte Público de Camaçari de qualquer responsabilidade; 
 

12.1.6. manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 
12.1.7. responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na 
prestação dos serviços, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que 

haja culpa da Contratada, desde que devidamente apurados, na forma da legislação  
 
vigente e sejam comunicados à Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 

Camaçari, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência; 
 
12.1.8. prestar os serviços de forma eficiente e adequada; 

 
13 - CONTRATO 
 

13.1. A prestação dos serviços do objeto da presente licitação será formalizado, 
mediante Termo de Contrato, a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no 
Anexo VII, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
13.2. O Contrato, decorrente da presente licitação, a ser assinado com o licitante 
vencedor terá prazo máximo de validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente por iguais períodos 
limitado ao máximo de 60 (sessenta) meses.conformeart.57 lei Federal nº.8.666/93. 
 

13.3. Os quantitativos do Contrato a ser celebrado poderão ser alterados, observando-
se os limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 

13.4. O licitante vencedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do 
recebimento da convocação da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
13.4.1. No ato da assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá apresentar os 

documentos comprobatórios de Autenticidade das Certidões de Regularidade Fiscal 
emitidas através da Internet e apresentadas na Habilitação, em conformidade com 
indicado pelo órgão expedidor. 

 
13.5. A Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari providenciará 
por sua conta, a publicação do extrato do Contrato celebrado, no prazo de até 20 

(vinte) dias da data de sua assinatura, não podendo ultrapassar o 5º dia útil do mês 
subseqüente ao da sua assinatura. 

 
13.6. A fiscalização do Contrato será feita pela Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari, por servidor lotado na sua Gerência de Operações e 

Fiscalização do Trânsito – GEOFI/DTT e nomeado fiscal do contrato através de Portaria. 



 
 
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas será aplicada a 
seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções 

civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório: 
 

14.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos quando: 
a) Não assinar o Contrato; 

b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Regsitro de Preços; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 
 
h) Cometer fraude fiscal. 

 
14.2. O CONTRATADO estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades, após 
regular apuração pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos: 

 
14.2.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 

14.2.2. Multa por atraso imotivado do fornecimento do produto, nos prazos abaixo 
definidos: 
 

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do 
produto;  
 

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da 
nota de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto; 

 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento 

do produto. 
 
14.2.3. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 
(quinze) dias; 

 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da 
licitação, no âmbito da Administração Pública Municipal. 

 
14.2.4. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do Contrato de 
Preços, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 

 
a)   não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos na Ordem 
de Fornecimento: multa de 10% a 20%; 

 
b)   paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração: multa de 10% a 20%; 
 
c)   adulterar ou alterar as características: físicas, químicas ou biológicas do produto 

fornecido: multa de 20%; 



 
 
d)   entregar,  como em bom estado ou verdadeiro,  produto falsificado,  furtado,  

deteriorado  ou danificado: multa de 20%; 
e)   entregar produto que cause dano à Administração ou a terceiros, devidamente 
comprovada: multa de até 20%. 

 
14.3. A suspensão temporária do fornecedor com contrato em vigor com a STT,  
impedirá  o mesmo  de  participar  de  outras  licitações  e  contratações  no  âmbito  

do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
 
14.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal, por até 5 (cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas no subitem 14.2.3 e 14.2.4  e enquanto  perdurarem  os 

 
motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
 

14.5.  As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 
05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente  ao  valor  do  
fornecimento,  após  prévio  processo  administrativo, garantida a ampla defesa e o 

contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da STT. 
 
14.6. A multa  poderá ser aplicada cumulativamente  com as demais  penalidades,  a 

depender  do grau da infração cometida pelo CONTRATADO e dos prejuízos  causados à 
Administração  Pública Municipal,  não impedindo que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato.  

 
14.7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à STT no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após conclusão de processo administrativo,  garantida  a ampla  defesa e o 

contraditório,  contado da notificação administrativa ao CONTRATADO. 
 
15 - RECURSOS 

 
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, tendo o prazo de 3 (três) dias, para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados, 
para apresentarem as contra-razões, em igual prazo, que se inicia, a contar do término 
do prazo do recorrente. 

  
15.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 
15.3. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
15.4. Não será admitida a interposição de recursos ou pedidos de esclarecimentos, via 
fax, por meio eletrônico, via postal ou similar. 

 
15.5. Não serão conhecidos os recursos ou pedidos de esclarecimentos, vencidos os 
respectivos prazos legais. 

 
16 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
16.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e 
protocoladas nos dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da 

Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, observado o prazo 



 
previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações posteriores; 

 
16.2. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as impugnações deste Edital via fax, 
por meio eletrônico, via postal ou similar; 

 
16.3. Não será conhecida a impugnação do presente Edital, vencidos os respectivos 
prazos legais. 

 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1. A presente licitação poderá ser revogada, por interesse público e, será anulada, 
por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito 

e devidamente fundamentado; 
  
17.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Superintendência de Trânsito 

e Transporte Público de Camaçari providenciará a publicação, contando-se a partir do 
primeiro dia útil subseqüente, o prazo para a solicitação de reconsideração; 
 

17.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do 
interesse público, da finalidade e da segurança do contrato a ser firmado; 

 
17.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, baseando-se no interesse público, poderão 
relevar omissões meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório; 
 
17.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos, em ato público de abertura dos 

envelopes, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e 
representantes credenciados presentes; 
 

17.6. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos 
trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus 
direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal; 

 
17.7. O Pregoeiro e/ou o Superintendente, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da 
Lei Federal nº. 8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório; 
 
17.8. A licitação não implica na proposta de contrato por parte da Superintendência de 

Trânsito e Transporte Público de Camaçari;  
 
17.9. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, ser excluído da licitação, sem direito à indenização, caso a 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari tenha conhecimento de 
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta 

licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa; 
 

17.10. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação; 
 

17.11. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio; 

 
17.12. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos 
poderão ser dirimidas pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme 



 
prazos estabelecidos neste Edital, e encaminhadas à Comissão Permanente de 
Licitação, cujo telefone para contato é o de nº. (71) 3622-7722; 

 
17.13. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência 
encaminhada a todos os interessados.  

 
17.14. Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 
 

17.14.1.Anexo I - Termo de Referência; 
 
17.14.2.Anexo II - Modelo de Credencial; 

 
17.14.3.Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de 

Habilitação; 
 
17.14.4.Anexo IV- Modelo de Declaração de responsável por assinar o contrato; 

 
17.14.5. Anexo V- Modelo de Proposta; 
 

17.14.6.Anexo VI - Modelo de Declaração de Ausência de Fatos Impeditivos; 
 
17.14.7.Anexo VII - Minuta de Contrato; 

 
17.14.8. Anexo VIII - Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio 
entre Licitantes e de Responsabilidade Sócio-Ambiental. 

 
18 – PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI – Designadas pela Portaria nº. 

065/2017. 
 
19 – O FORO 

 
19.1. O foro da Comarca de Camaçari, Estado da Bahia será o único competente para 
dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 
Camaçari, 30 de Outubro de 2017. 

 

Hertz Barreto Rezende Seabra 
Pregoeira Oficial 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  OBJETO  
Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva da rede 
semafórica do Município de Camaçari, com substituição de peças necessária para 

realização dos serviços, conforme especificações constantes em anexo. 
 
2.  JUSTIFICATIVA 

É obrigação da Prefeitura Municipal de Camaçari através da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público - STT, dentro das respectivas responsabilidades de 
atuação, realizar o controle de vias em cruzamentos, assim como as manutenções e 

demais ações para manter o parque semafórico em perfeito funcionamento, de forma 
inovadora inteligente e integrada, visando proporcionar mais segurança e qualidade de 
vida aos cidadãos, e mais economia para o Município. 

 
3.  PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo de execução dos serviços será pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 

 
4.  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1  Manutenção preventiva e corretiva da rede semafórica. 

A manutenção objetiva ocorrerá por meio de ações preventivas e corretivas, com 
fornecimento e aplicação das peças que se façam necessárias para atingir níveis de 

resultado de alta qualidade para os serviços aqui especificados. 
Para a execução desse objetivo caberá a contratada a realização das seguintes 
atividades: 

a)  Disponibilizar equipe de manutenção adequada e especializada, nas quantidades 

necessárias e devidamente uniformizada, com identidade visual própria, associada 

a STT, de modo a evidenciar que a manutenção corretiva e preventiva da Rede de 

Sinalização Semafórica de Camaçari, esteja sendo realizado pela CONTRATADA a 

serviço da STT; 

      b) Realizar as intervenções nos cruzamentos semaforizados, dentro dos     critérios 

estabelecidos pelo Órgão; 
     c) Realizar rotinas de inspeção e verificação periódica para o bom funcionamento da 
Rede de Sinalização Semafórica em seu conjunto e de seus equipamentos; 

    d) Realizar manutenção preventiva e corretiva de acordo com as obrigações 
garantindo o bom funcionamento dos equipamentos; 
    e) Promover a manutenção do acabamento externa dos postes metálicos e caixas 

portas-foco, de forma a deixá-los em boa aparência, realizando as ações de limpeza de 
forma geral; 
f) As peças sem condições de recuperação ou obsoletas deverão ser substituídas por 

outra de igual ou superior equivalência técnica sem ônus para a CONTRATANTE; 
g) Realizar a inspeção das instalações, efetuando de maneira sistemática o controle 
visual das instalações, por meio de visitas diárias, com o objetivo de detectar defeitos 

das peças da rede de Sinalização Semafórica e o seu estado de conservação, utilizando-
se de mecanismo de controle que possa comprovar para o CONTRATANTE a sua 
realização. 

 
4.1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
4.1.1.1 A manutenção preventiva deverá ser realizada a cada 15(quinze) dias, contados 

a partir da data de assinatura do contrato; 



 
4.1.1.2 A empresa Contratada deverá entregar 01(um) relatório ao final de cada 

manutenção preventiva, detalhando os serviços realizados durante a mesma; 

4.1.1.3 O(s) serviço(s) de manutenção preventiva será(m) acompanhado(s) pelo 
Gestor do contrato designado para tal atividade; 

4.1.1.4 Os serviços de manutenção preventiva deverão contemplar: 
4.1.1.4.1 Identificação preliminar dos defeitos apresentados pelos equipamentos, que 
estejam provocando alteração no funcionamento do semáforo, com transmissão de 

informações para a central de operação da contratada; 
4.1.1.4.2 Verificar em cada semáforo, todas as anormalidades a ele inerentes; 
4.1.1.5 Nos serviços de manutenção preventiva devem estar contemplados; 

.  Verificação do funcionamento de botoeiras;  

.  Limpeza das lentes e de seus acessórios de iluminação 

.  Falta total ou parcial de equipamentos ou acessórios; 

.  Condições da caixa do controlador do semáforo; 

.  Caixas porta-foco danificadas ou fora de posição 

.  Lentes queimadas, quebradas ou sem coloração; 

.  Cobre-focos danificados; 

.  Cabos partidos ou sem isolamento; 

.  Fiação baixa ou apoiada sobre outras redes; 

.  Semipórticos inclinados ou danificados; 

. Problemas relacionados com a visibilidade do semáforo e que estejam a uma distância 
de até 50(cinquenta) metros, provocados por galhos de árvores, placas de propaganda 

etc; 
. Materiais não pertencentes ao sistema e que estejam instalados nos semipórticos, 

sem a devida autorização do CONTRATANTE, tais como, cordas, arames, faixas ou 
placas de propaganda; 
.  Aferição dos tempos semafóricos;  

.  Limpeza interna do controlador; 

.  Reaperto das botoeiras; 

.  Refazer emenda dos cabos; 

.  Levantamento do número de série dos controladores e módulos; 

.  Verificação dos laços detectores; 

.  Verificação das botoeiras; 

.  Verificação das passagens em nível; 

.  Redes de comunicação. 

.  Verificação das condições de aterramento. 

.  Substituição de material Obsoleto  
 
4.1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

4.1.2.1 Os serviços de Manutenção Corretiva deverão ser efetuados no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas, contados da abertura do chamado ou a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço (OS) pela empresa CONTRATADA. 
4.1.2.2 Os serviços de manutenção corretiva deverão contemplar: 
.  Troca de módulos que apresentam problemas de comunicação; 

. Troca de módulos que não configurem emergências;  

.  Troca de controlador; 

.  Troca de dispositivo protetor contra descargas atmosféricas; 

.  Troca de módulos responsáveis por acionamento de laço detector ou botoeira; 

.  Troca de botoeiras; 

.  Troca de lâmpadas comuns por lâmpadas leds (foco principal, foco repetidor, foco do 

pedestre); 
.  Troca de Conversores de sinal (central) e repetidor de sinal (campo). 
 

4.1.2.1DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 



 
a) Para efeito do cálculo do valor estimado das peças que necessitarem de troca, a 

contratada deverá apresentar no mínimo 03(três) orçamentos, (EXETO QUANDO 

FOR FABRICANTE) onde destes será extraído a média de preços dos valores 

obtidos nas propostas, podendo a contratante também realizar pesquisa de 

orçamentos. 

b) b) As peças de reposição e insumos serão pagas a CONTRATADA no limite de até 

01(uma) vezes do valor da manutenção preventiva e corretiva contratada, 

mediante apresentação de fatura. 

c)  As peças utilizadas na reposição devem ser novas, de primeiro uso e com 

garantia de fabricação. 

 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.1 O licitante deverá indicar as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico 

especializado responsável pelos serviços, considerando o mínimo essencial para 
cumprimento do contrato. 
5.2 Apresentar declaração garantindo o fornecimento de peças de reposição, e 

compromisso de assistência técnica pelo período de vigência do contrato. 
5.3 A licitante deverá apresentar no dia da licitação o atestado de visita técnica emitido 
pela STT, visando comprovar conhecimento de todos os equipamentos objeto da 

referida licitação. 
5.4 As informações e agendamento para a realização da visita técnica deverão ser feito 
junto à STT, das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:30.  

 
6. DA EQUIPE 
6.1 Na execução dos serviços serão empregados equipes especializadas para as 

atividades listadas abaixo com pessoal, veículos e ferramentas adequadas a sua 
finalidade/atividade: 
a) Manutenção corretiva e atendimento de emergências de semáforos. 

b) Vistoria de semáforos 
c) Supervisão técnica 

6.2 Observações: A CONTRATADA deverá disponibilizar equipes em qualidade e 
quantidades suficientes para atendimento dos serviços, objeto do presente contrato, 
obrigando-se a manter em atividades, 24 horas por dia ininterruptamente 07(sete) dias 

por semana, equipe de MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO DE 
EMERGÊNCIA DE SEMÁFORO. 
6.3 Caberá a CONTRATADA quantificar as equipes envolvidas no serviço e definir as 

escalas convenientes, de maneira que atenda plenamente o objeto deste instrumento. 
6.4 Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente treinados e 
habilitados para o desempenho das atividades, conforme descrito abaixo: 

6.4.1 TECNICO EM SINALIZAÇÃO  
6.4.1.1 Deve apresentar as seguintes características: 
. Formação Técnica em Eletrotécnica, Automação ou Mecatrônica com registro no 

Conselho Profissinal. 
. Possuir experiência comprovada de pelo menos 01(um) ano, na execução dos serviços 
de implantação, remoção e consertos de controladores eletromecânicos e eletrônicos; 

. Ter conhecimento de eletricidade, suficiente para o desempenho dos serviços descritos 
anteriormente; 
. Ter conhecimentos básicos em eletrônica, suficiente para o desempenho dos serviços 

descritos anteriormente; 
. Estar capacitado a interpretar projetos de sinalização semafórica e de comandos 
elétricos; 

.   Estar devidamente cadastrado no Órgão competente. 
6.4.2 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; 

6.4.3 SUPERVISOR TÉCNICO 
. Formação Superior em Engenharia Elétrica com Registro no Conselho Profissional. 
6.4.3.1 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: 
. 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 Manutenção 
Preventiva e encaminhar para o CONTRATANTE; 

. Apresentar relatório de medição de serviços para apreciação da CONTRATANTE e 
posterior encaminhamento para pagamento; 
. 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. 
6.5 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. 
6.6 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. 
 

7. IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DA REDE DE SEMÁFOROS 
7.1 Manter central de atendimento disponível 24hs por dia, durante os 07(sete) dias da 
semana, incluindo feriados e finais de semana. 

7.1.1 A CONTRATADA deverá informar os telefones para contato com a central de 
atendimento. 
7.2 Atendimentos emergências de qualquer tipo de situação que possa oferecer risco a 

população, em decorrência de problemas de sinalização semafórica, de acordo com a 
solicitação da CONTRATANTE. 
7.3 O atendimento deverá ser mantido sempre em estado de prontidão, mesmo que 

não esteja sendo executado nenhum serviço, e também deverá estar sempre disponível 
ao atendimento de qualquer solicitação da CONTRATANTE. 
7.4 Implantação e remoção e/ou substituição de caixas portas-foco de semáforos, e 

botoeiras, e todos os seus componentes, tais como lentes, cobre-focos, lâmpadas, 
lâmpadas led´s, bocais, refletores, abraçadeiras, dentre outros. 
7.5 Implantação e remoção e/ou substituição de cabos de alimentação, de ligação das 

caixas portas-foco, de botoeiras, de sincronismo e de vídeo, bem como a realização das 
emendas necessárias embutindo os cabos. 
7.6 Implantação e remoção, e/ou substituição de controladores eletromecânicos e/ou 

eletrônicos 
7.7 Implantação e remoção e/ou substituição de “racks” e isoladores para a 
sustentação dos cabos de alimentação e/ou de sincronismo. 

7.8 Implantação e remoção das placas de numeração de semáforos. 
OBSERVAÇÃO: Todas as peças que forem trocadas durante os serviços, objeto 
deste contrato, deverão ser entregues ao gestor do contrato. 

 
8. FISCALIZAÇÃO 

8.1 A CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos serviços executados. 
8.2 O recebimento dos serviços se dará em caráter provisório, mediante assinatura do 
recebimento da Nota Fiscal, para efeito de posterior verificação da conformidade com as 

especificações solicitadas, no prazo de até 05(cinco) dias, contados da realização dos 



 
serviços. Sendo constatadas divergências nas especificações, a CONTRATANTE 
recusará o recebimento, dando ciência dos motivos da recusa a CONTRATADA, que 

assumirá todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas 
em lei, devendo no prazo de 05(cinco) dias, contados a partir da notificação, repor as 
peças. 

8.3 O serviço será aceito como definitivo após comprovação da totalidade e qualidade 
do serviço executado, de acordo com o texto especifico na nota fiscal. 
8.4 A aceitação provisória ou definitiva não exclui a responsabilidade civil pela 

qualidade, correção, solidez e segurança do objeto contratual. Nem tão pouco ética 
profissional, pela prestação do serviço.  
 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 A CONTRATADA se responsabilizará pela mão de obra especializada, bem como 

substituição de peças, necessárias à execução dos serviços. 
9.2 Quando solicitado a manutenção dos semáforos através da emissão da O.S. (Ordem 
de serviço) pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverá apresentar orçamento do 

conserto, ficando este sujeito à provação da CONTRATANTE para realização dos 
serviços. 
9.3 As despesas que vierem a ocorrer relacionadas ao alojamento, alimentação, 

transporte, bem como movimentação do serviço e outras facilidades de praxe como 
frete do serviço licitado, dentre outros, será de responsabilidade da CONTRATADA, 
bem como encargos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários; 

9.4 Fornecer todo material e peças necessários para realização dos serviços, como 
módulos, placas, lâmpadas, lâmpadas leds, conjunto focal, etc... 
 

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
10.1 Assegurar o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA em todos os locais 
onde se fizerem necessários os serviços, prestar esclarecimentos que eventualmente 

sejam solicitados e demais itens que se fizerem necessários para a execução do 
presente contrato. 
10.2 Emitir o termo de Recebimento Provisório, no prazo máximo de 15(quinze) dias 

úteis, após execução integral do objeto do contrato. 
10.3 Emitir o Termo de Recebimento Definitivo dos Materiais e Serviços, até 
90(noventa) dias, após o Termo de Recebimento. 

 
11. PAGAMENTO 
11.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após o aceite dos serviços, 

mediante apresentação de Nota Fiscal. 
11.2 As Notas Fiscais para serviço e as Notas Fiscais com o valor das peças, deverão 
ser emitidas separadamente. 
 
12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL INSTALADO 

 

12.1 Coluna para semáforo, em aço pintada com tinta esmalte sintético cor preto ou 

alumínio brilhante, medindo 114 mm x 6000 mm x 4,25mm, confeccionado em tubo de 

aço, medindo diâmetro externo 4 ½ ” x 6000 mm e espessura da parede 4,25 mm, com 

alertas anti-giro. 

12.2 Braço Projetado 90 mm x 4.700 mm, confeccionado em tubo de aço, pintado com 

tinta esmalte sintético na cor preto brilhante medindo diâmetro externo 3 ½” x 4.700 

mm de projeção e espessura da parede 4,25 mm. 

 
13. CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 6/6             

CENTRALIZADO    
 



 
13.1 Introdução  
 

13.2 O equipamento controlador semafórico eletrônico de tráfego deverá ser de 

tecnologia digital em estado sólido, dotado de microprocessador e com chip do tipo Real 

– Time clock - RTC, com estrutura dinâmica, apta as necessidades do local ou 

planejamento viário. Deverá apresentar concepção modular e com circuitos integrados 

montados em placa de circuito impresso confeccionada em fibra e conectores tipo plug-

in. Possuindo a capacidade de programar/dividir o controlador em até 04 controladores 

virtuais (anéis). 

O Equipamento terá duas opções para o conceito de programação sendo no conceito de 

“intervalo” ou de “estágios” esta escolhida pelo programador logo na parte inicial da 

programação. 

 
14. EQUIPAMENTO 

 

14.1 Essa descrição utilizará basicamente o conceito de "intervalo" para cada passo da 

sequência semafórica, que substitui o conceito de estágios, onde necessário será 

informado sobre a alteração para a utilização do conceito de estágios. Os intervalos 

chamados de principais correspondem aos tempos de verde dos estágios, e os 

intervalos chamados de secundários correspondem aos entreverdes. 

 
 

15. PARTES MECÂNICAS 
 

15.1 Os módulos do controlador deverão ser fixados por elementos que os impeçam de 

cair ou desencaixem por vibrações através dos seus guias e por parafusos do tipo 

prisioneiro recartilhado, deverá ser devidamente identificado frontalmente e possuir 

sistema de segurança mecânica (não podendo ser visual) junto ao controlador para que 

um módulo só encaixe no slot que o pertence. Os módulos deverão possuir também 

identificação individual contendo o código, o número de série e data de fabricação 

(mês/ano). Em hipótese alguma deverão existir dois módulos com o mesmo número de 

série. O suporte do módulo deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010 na 

espessura de 0,8mm e possuir pintura eletrostática na cor cinza com acabamento para 

proteção anticorrosivos. 

15.2 Deverá possuir também rack de acordo com a quantidade de fases necessária 

para abrigar todos os Slots necessários. Na parte inferior do controlador ainda dentro 

do gabinete deverá possuir uma régua de Bornes do tipo padrão DIN para fixação dos 

conectores para os cabos elétricos. 

O gabinete deverá ser de chapa de aço SAE 1010 ou Chapa de alumínio naval com 

espessura mínima de 1,5 mm e possuir pintura eletrostática na cor cinza para 

acabamento com proteção anticorrosivos, possuir um sistema de “roof” em cima da 

tampa para auxiliar na vedação do gabinete a serem fornecidos com suportes 



 
ajustáveis para fixação em coluna cilíndrica de 101 mm e com Flange de proteção para 

os cabos. 

 
O acesso à fixação do gabinete deve ser feito exclusivamente pela parte interna do 

gabinete para evitar vandalismo. Não serão aceitos gabinetes cuja fixação tenha acesso 

externo. 

A porta do gabinete deve ser removível quando totalmente aberta e deverá conter duas 

fechaduras com chaves padrão tipo Yale para todos os controladores, de tal forma que 

dificulte a violação por tentativa de arrombamento e não deverão possuir pegas ou 

abas para fora do gabinete a fim de dificultar atos de vandalismos. As chaves só 

deverão sair da fechadura quando estiverem trancadas. Os controladores deverão 

possuir sensor detector de porta aberta. 

Na parte interna do gabinete do controlador deverá existir um compartimento para 

acondicionar documentos (folhas de programação) referentes ao controlador. 

Os controladores deverão estar aptos a funcionar em campo com temperatura ambiente 

externa na faixa de -5 (cinco) a + 55 (cinquenta e cinco) graus centígrados com 

insolação direta, umidade relativa do ar de até 90% (noventa por cento), em atmosfera 

com presença de elementos oxidantes, corrosivos, oleosos e poeira particulada. 

 
16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

16.1 Possuirão nos controladores os seguintes 

módulos: CPU; 

Potência; 

Fonte de Alimentação; Placa de Comunicação; 

Placa de Laço Indutivo (item Opcional) 

Placas de Entradas/Saídas de sensores, botoeiras, etc.. com no mínimo 08 entradas ou 

saídas. (item Opcional); 

Placa de Controle Estatístico; 

(Opcional) Rack semafórico; 

 
Cada módulo de potência será capaz de acionar 02 fases podendo ser elas: 02 

Veiculares, 02 Pedestres ou 01 Veicular e 01 Pedestre, variando de acordo com a 

programação. 

 Cada saída de acionamento dos focos deverá ser de no mínimo 1500 w ou 12A. 

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

Quantidade de tabelas de no mínimo 48, além da tabela de intermitente e do apagão 

Geral, Para cada Tabela de tráfego, o equipamento deverá permitir programação 

independente da sequência semafórica, bem como, tempos distintos dos estágios e dos 

respectivos entre verdes. Para cada entre verde deve ser possível programar os tempos 



 
de alívio (bloqueio) diferente para cada fase semafórica. Quantidade de Planos de no 

mínimo de 48 por dia tendo capacidade para admitir programações distintas para cada 

dia da semana Cada controlador virtual (anel) deve permitir a programação distinta de 

seus planos de tráfego, de forma que cada anel possa operar simultaneamente com 

tempos (estágio, entreverdes e ciclo), tabelas e modalidades (fixo ou atuado) 

diferentes um do outro. 

Na parte frontal do controlador deverá possuir 02 Disjuntores de 16 Amper do tipo DR 

para ligação do Controlador Completo, e também 02 Disjuntores comuns também de 16 

Amper para Ligar e desligar apenas os Focos semafóricos, chaves manual do tipo 

alavanca incorporada diretamente aos módulos do controlador para ativação do 

amarelo intermitente, funcionamento manual e pulso manual. 

Deverá ser possível alterar/fazer uma programação no controlador com o mesmo em 

funcionamento dos focos normal, sem que entre em amarelo intermitente. 

 

Modos de operação 

Os controladores deverão funcionar nos seguintes modos de funcionamento: 

 

17. MODO INTERMITENTE 

Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente e todos 

os grupos focais de pedestres operam no vermelho piscante. A frequência de 
intermitência deverá ser de 01 (um) Hz. 
Este modo poderá ser acionado a partir dos seguintes eventos: 

 
Detecção, pelo próprio controlador, de alguma falha que possa comprometer a 
segurança do trânsito de veículos e/ou pedestres (detecção de verdes conflitantes, falta 

da fase vermelha, verdes excessivamente curtos, etc.); 
 
Outras falhas detectadas pelo microprocessador, como inconsistência de dados etc. 

Detecção de falhas "WDT". 
 
Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais ou ao restaurar-se a energia no 

controlador (sequência de partida); 
 
Por requisição interna do controlador, devido à chamada de uma tabela, caracterizado 

como intermitente, durante um período programado; 
 
Requisição, através do comando de forçar plano (plano intermitente); 

 
Acionamento manual pela chave seletora na frente do controlador. 
 

18. MODO MANUAL 

18.1 A operação em modo manual dar-se-á por acionamento pelo operador em campo. 

Durante a operação em Modo Manual, os tempos de entreverdes não poderão ser 

determinados pelo operador, mas pela programação interna do controlador. 

Deverão existir mecanismos de segurança que evitem tempos de verdes 

excessivamente curtos (tempo de verde de segurança). 



 
O controlador mestre que estiver sendo operado em Modo Manual deverá continuar a 

enviar os comandos necessários para os controladores escravos a ele subordinados. 

O acionamento do modo manual se dará através de chaves do tipo alavanca existentes 

na frente do próprio controlador, assim como deverá possuir também uma chave do 

mesmo tipo para dar os pulsos. Não serão admitidos sistemas que tenham que ser 

inseridas qualquer tipo de entradas nos controladores para funcionar o modo manual. 

 
19. MODO ISOLADO A TEMPOS FIXOS (POR ANEL) 

 
19.1 O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo tempos fixos 

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

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlando e 

sincronizando à rede de alimentação elétrica. 

As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela de Mudanças de 

Planos, tomando como referência o mesmo relógio que específica os parâmetros de 

horário, ou seja, segundos, minutos, horas e dias da semana. 

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

dispensáveis. 

 
20. MODO ISOLADO ATUADO 

 
20.1 O controlador deverá seguir a sua programação interna, de acordo com os valores 

especificados pelo plano vigente. 

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno, controlado por 

GPS. 

As mudanças de planos no controlador escravo serão implementadas através de sua 

própria Tabela de Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que 

especifica os parâmetros de horário, ou seja, segundos, minutos, horas, dias da 

semana. 

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

variável. 

A solicitação de estágio fixo dispensável, quando veicular, deverá atender de forma 

semelhante aos requisitos exigidos para estágios dispensáveis de pedestres. 

 

21. MODO COORDENADO A TEMPO FIXO  

 

21.1 O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo tempos fixos 

de ciclo, de estágios e de defasagem, de acordo com os valores especificados pelo 

plano vigente. 

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno. 

As mudanças de planos nos controladores serão implementadas através de uma Tabela 



 
de Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os 

parâmetros de horário, ou seja, hora, minutos, segundos e dias da semana. 

O controlador deverá permitir que a defasagem que possa ser programável, 

independentemente, para cada um dos planos de cada um dos anéis. 

O parâmetro defasagem deverá ser programado dentro do plano de cada Anel do 

controlador. Quando ocorrer algum problema que impeça a comunicação entre o 

controlador primário e seus devidos seguidores, estes últimos deverão continuar a 

operar normalmente, de acordo com a sua programação interna. 

 

22. MODO COORDENADO ATUADO 

 
22.1 O controlador deverá operar de forma sincronizada e coordenada com outros 

controladores e a duração e/ou existência dos estágios é decorrente da ativação de 

laços detectores de veículos ou botoeiras de pedestres, permitindo extensões de verde 

até um máximo programado. No caso de estágios saltados ou encurtados, o tempo não 

utilizado poderá ser acrescentado para outros estágios do ciclo. O 1º estágio não 

poderá ser do tipo dispensável. 

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno, controlado por 

GPS. 

As mudanças de planos no controlador mestre e escravos serão 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. 

Deverá ser possível programar qualquer um dos estágios como estágio fixo. 

A duração dos tempos de verde correspondentes aos estágios de duração variável 

deverá variar entre os valores programáveis de verde mínimo e de verde máximo. A 

cada uma dessas programações, o respectivo tempo de verde, quando presente, será 

incrementado de um período de tempo programável, denominado “extensão verde”. 

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 deverá ser 

coordenado tendo como base o maior tempo de ciclo, dessa maneira, sempre que um 

estágio for dispensado ou um tempo de estágio encurtado, as diferenças para o tempo 

máximo de ciclo serão acrescidas ao primeiro estágio do ciclo imediatamente a seguir 

ou a outro estágio qualquer, desde que programado para isto. 

 

23. MODO CENTRALIZADO 

 
23.1 Os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador deverão ser aqueles 

contidos na Central de Controle de Semáforos de acordo com a Tabela de Troca de 

Planos da Central ou pela Seleção Automática de Planos quando selecionada. 



 
 

24. COMPATIBILIDADE COM FUTURA CENTRAL  

 
24.1 Os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador serão aqueles contidos 

na tabela de horários de entrada de planos da Central de Controle, mesmo que esta 

coincida com a tabela de horários do Controlador. 

Quando o plano comandado fizer parte da tabela de planos do Controlador, a Central 

informa somente o número do plano a ser executado e o horário de início do mesmo. 

Quando o plano não fizer parte da tabela de planos do controlador, a Central envia, 

antecipadamente, todos os dados que compõe o plano em questão, juntamente com o 

horário de entrada do mesmo. Assim, no horário previsto, o controlador implantar o 

novo plano de forma automática, como faz habitualmente com os planos residentes em 

sua memória. 

 

Durante a operação Modo Central nenhuma modificação localmente poderá ser feita na 

programação e/ou operação do controlador, sem o consentimento da Central de 

Controle. Operando em Modo Central esta é quem acertará a cada minuto cheio o 

relógio dos controladores, sendo que na eventual ausência da Central, a coordenação 

dos relógios dos controladores será feita pelo relógio interno do controlador do GPS. 

Tanto pela Central, quanto pelos referenciais, os horários dos controladores são 

ajustados a todo instante. 

Para operar subordinado a uma Central de Controle, os controladores deverão dispor da 

seguinte estrutura construtiva e operacional: 

Canal serial, reservado exclusivamente para comunicação. A comunicação do 

controlador, em termos de sistema, com ou sem Central de Controle, é feita através do 

Módulo de comunicação ou da placa de CPU, o qual já está incorporado ao 

equipamento. 

Além da área de memória reservada para a programação dos planos operacionais, o 

controlador contará com uma área adicional de memória, que recebe qualquer plano 

enviado pela futura Central. 

 
25. PRINCÍPIOS 

 
25.1 Os controladores deverão possuir no mínimo de 02 fases e no máximo de 24 

fases. 

O controlador primário deverá ser capaz de comandar um número não inferior a 30 

(trinta) controladores seguidores a uma distância de até 1.500 (um mil e quinhentos) 

metros, sem que seja necessária a utilização de equipamentos repetidores de sinal. 

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

(falta de energia, verdes conflitantes, falta de focos: Vermelho, Amarelo e Verde, 



 
tempo de máxima permanência em um estágio, falhas de comunicação e falha de 

hardware) com a indicação da data (dia/mês/ano) e hora de ocorrência. 

 
26. OS CONTROLADORES DEVERÃO OPERAR NAS 03 SEGUINTES 

CONDIÇÕES: 

 

26.1 Como controlador semafórico isolado; 

Como controlador semafórico que integra uma rede local de semáforos coordenados: 

Deverá possibilitar que um controlador seja denominado “controlador mestre”, o qual 

deverá ser responsável pela operação sincronizada de todo o conjunto de controladores 

que compõem a rede semafórica. A fim de viabilizar esse objetivo, o controlador mestre 

deverá enviar comandos a seus controladores subordinados, designados como 

“controladores escravos”, de forma segura e periódica. Qualquer controlador deverá 

poder ser programado para operar como controlador mestre ou como controlador 

escravo, bem como permitir a leitura e modificação dos planos e tabela horária, a partir 

de qualquer controlador integrante de sua rede de sincronismo; 

Através do software da Central de Controle de Semáforos ligado em rede remota via 

computador portátil (notebook) ou microcomputador (tipo PC), deverá permitir que as 

programações inseridas no banco de dados do software possam ser transmitidas 

(enviadas e recebidas) aos controladores desejados, como deverá também permitir a 

edição de todos parâmetros de programação e verificar o status de funcionamento de 

cada controlador informando “on line” as falhas apresentadas. 

 
27. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

 
27.1 O controlador deverá funcionar na frequência de 60 Hz e nas tensões nominais de 

110V, 220V ± 10% Volts . 

O controlador deverá ser protegido contra sobre correntes, sobtensões e surtos 

transientes (descargas atmosféricas), através da utilização de disjuntores DR e comuns, 

fusíveis onde necessários dispositivos de proteção contra Surtos DPS, varistores e 

demais dispositivos de proteção adequados, devendo atender as normas ABNT 

aplicáveis a equipamentos elétricos. 

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

devidamente identificados: 

Disjuntor geral DR para ligar/desligar todo o controlador; Disjuntores para ligar/desligar 

as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do controlador; 

Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS Chave seletora para modo “teste e 

operação”; A chave seletora descrita no item "d" quando colocada na posição "teste" 

não deverá monitorar as lâmpadas dos grupos focais, porém deverá continuar a 

mostrar a operação do plano programado por sinalização via leds, integrantes do 



 
módulo de potência do controlador, enquanto que os grupos focais deverão ficar no 

modo intermitente. 

O controlador deverá possuir proteção independente para todas as fases com existência 

de fusível ou dispositivo similar, pelo menos, em cada fio de “retorno” das mesmas. 

O controlador deverá oferecer pelo menos uma tomada universal de acordo com a 

norma NBR 14136 com pino terra e com tensão da rede de alimentação, com 

capacidade para 1000 Watts. Está tomada não deverá ter acesso externo ao gabinete e 

possuir identificação da sua potência máxima. 

As partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador 

deverão ser efetivamente ligadas à massa do gabinete do controlador, não sendo 

suficiente o simples contato de apoio entre chassi e suportes. 

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

Conectores de passagem de no mínimo 2,5 mm² para os grupos semafóricos, inclusive 

para o fio “retorno” das mesmas, em cores iguais, porém diferente de Verde/Amarelo 

Junto e também da cor Bege. 

02 Conectores de passagem para cabos de no mínimo 6mm² para a ligação dos cabos 

de entrada de energia na cor Bege; 

01 Conector de passagem para cabos de no mínimo 6mm² para a ligação do cabo de 

Terra, na cor Verde/Amarelo. 

Os fios internos deverão ser dispostos em rotas adequadas, de modo a nunca serem 

atingidos por portas ou quaisquer outras partes móveis. 

O controlador deverá estar apto a acionar lâmpadas halógenas, incandescentes e 

módulos semafóricos à leds. 

Os circuitos que acionam as lâmpadas devem ser projetados para evitar que na 

transição das cores ocorram situações visíveis de luzes apagadas ou de luzes 

simultâneas na mesma fase semafórica. Quando do uso de lâmpadas halógenas ou 

módulos semafóricos à leds, o controlador deverá suprir tensão nominal de rede para 

alimentação do foco semafórico. 

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

 
28. MÓDULOS INTEGRANTES: 

 
28.1 Todos módulos eletrônicos integrantes do controlador de acordo com suas 

respectivas funções deverão ser intercambiáveis entre os controladores fabricados 

independentemente do número de fases de cada equipamento. 

Cada controlador deverá apresentar os seguintes módulos em quantidades e funções 

abaixo. 

 
29. MÓDULO DE POTÊNCIA 

 



 
29.1 Cada módulo de potência deverá suprir 2 (duas) fases semafóricas independente 

de ser veicular ou pedestre e cada canal de cor deverá ter capacidade mínima de 1500 

Watts ou 12A para qualquer tensão de alimentação, sendo responsável pelo 

acendimento das lâmpadas dos grupos focais e possuir circuito que permita monitorar 

os focos vermelhos, amarelos e verde. Deverá apresentar indicação através de leds 

presentes no próprio módulo para demonstração do acionamento de cada canal de cor 

que esteja em curso dispostos de modo a simular o funcionamento do semáforo. 

Os módulos de potência deverão ser formado pela placa eletrônica que contém os 

circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações citadas acima 

denominada “Parte Mecânica” Quanto à detecção de falta de focos, deverá ser possível 

programar o controlador de maneira a determinar quais são as fases de pedestres para 

que o mesmo não entre em amarelo intermitente pela falta de focos de pedestre, uma 

vez que não comprometa a segurança do cruzamento; 

 
30. MÓDULO DE COMUNICAÇÃO: 

 
30.1 Deverão prover a comunicação de dados em rede local e ser interface de conexão 

à rede remota (Central de Controle de Semáforos). Este módulo deverá possuir 

disponibilidade de conexão à rede através de modem GPRS ou cabo de rede ou fibra 

óptica. O tipo de comunicação a ser utilizada deverá ser informado ao fabricante para 

que os controladores já venham dispostos de uma destas placas, em caso de não haver 

a informação os controladores poderão ser enviados padronizados para a comunicação 

GPRS. Independentemente do tipo de comunicação no controlador deverá existir um 

Spot exclusivo para este módulo. 

Os módulos de comunicação deverão ser formados pela placa eletrônica que contém os 

circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações citadas acima 

denominada “Parte Mecânica” 

O mesmo deverá conter proteção contra surtos e transientes (anti-raio). 

 
31. MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO OU FONTE: 

 
31.1 Deverão prover a alimentação elétrica dos módulos eletrônicos componentes do 

controlador e conter proteção contra surtos e transientes (anti-raio). É neste módulo 

que deverá possuir as chaves de seleção de modos e funcionamentos já citados acima, 

as mesmas deverão ser já fixadas as placas de circuito impresso afim de garantir a 

eficiência das mesmas. A disposição dela no Rack deverá ser a última do lado direito, 

para facilitar a identificação da mesma. Este módulo deverá possuir no mínimo 2 leds, 

um na cor vermelho para sinalizar que a placa está alimentada e um na cor amarelo 

para sinalizar quando o semáforo estiver no amarelo intermitente. 

Os módulos de Fonte deverão ser formado pela placa eletrônica que contém os circuitos 



 
e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações citadas acima denominada 

“Parte Mecânica”. 

 

32. MODULO DE PROGRAMAÇÃO (CPU) 

 
32.1 Deverá ser composto pelas memórias, microprocessadores e circuitos lógico 

necessários à programar, armazenar e comandar a execução da programação, também 

monitorar o funcionamento do hardware. Este módulo é o cérebro do sistema, é nele 

quem deve centralizar todos os dados necessários para o processamento das 

informações. Este módulo deverá possuir no mínimo 2 leds, um na cor vermelho para 

sinalizar que a placa está alimentada e um na cor verde piscando para sinalizar que o 

processador está processando as informações corretamente, caso haja algum problema 

com o processador o mesmo deverá ficar aceso ou apagado constantemente. 

Os módulos de CPU deverão ser formados pela placa eletrônica que contém os circuitos 

e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações citadas acima denominada 

“Parte Mecânica”. 

 
33 . RACK DO CONTROLADOR 

 
33.1 Deverão possuir um rack manufaturado com chapas de aço SAE 1010, aço este 

produzido por usinas nacionais. O processo produtivo consiste de estamparia por 

puncionadeira CNC e viradeiras também CNC. O processo de pintura utilizado é o 

eletrostático com tintas à base de poliéster. Medindo no mínimo 360 mm X 255 mm X 

160 mm. Deverá possuir também guias com alto padrão de qualidade para sustentação 

das placas de circuito impresso. O rack deverá também possuir roscas fêmeas para 

fixação dos parafusos dos módulos do controlador. 

 
34. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

 
34.1 Base de Tempo dos Parâmetros Programáveis. 

As temporizações programáveis do controlador deverão ser derivadas do seu relógio 

interno controlador pelo GPS, onde o “segundo” deverá ser utilizado como a unidade de 

incremento do tempo de verde, tempos de segurança, amarelo, vermelho total e tempo 

de extensão verde. 

Monitoração do tipo WDT (Watch-Dog-Timer) para garantir o bom funcionamento da 

CPU, sendo importante possuir tecnologia para garantir amarelo piscante nos focos 

mesmo com problema ou ausência das placas de CPU e Potência. 

Justificativa: Caso o controlador detecte possibilidade de problema de hardware nas 

placas de CPU ou de Potência, deve possuir alternativa para garantir que o cruzamento 

possua sinalização de amarelo piscante. Deverá ser possível associar uma entrada de 



 
detecção a um dos planos de tráfego, com o intuito de este plano entrar 

emergencialmente enquanto durar a detecção. Sua saída também deverá ser 

emergencial quando cessar a detecção. Nesta transição deverão ser respeitados todos 

os tempos de segurança programados e não deverá ser esperado o término do ciclo 

para efetuar tais transições.  

 

35. MODO INTERMITENTE POR HARDWARE 

 
35.1 O equipamento deverá possuir um circuito independente que deverá permitir a 

condição operacional de amarelo intermitente mesmo na falta da “CPU” e/ou dos 

Módulos de Potência. 

 

36. VERDES CONFLITANTES 

 
36.1 Deverá ser possível configurar as fases conflitantes através de programação por 

teclado de uma “Tabela de Verdes Conflitantes”, a qual deverá ter a função de indicar 

quais fases semafóricas não poderão ter verdes simultâneos. 

A constatação da presença de uma situação em que a Tabela de Verdes Conflitantes 

não esteja sendo respeitada deverá conduzir o controlador para amarelo intermitente 

em no máximo um segundo. O controlador deverá possuir o recurso de auto reset da 

seguinte forma: após a entrada no modo amarelo intermitente por motivo de falha, o 

controlador 

Independentemente do motivo que tenha conduzido o controlador ao modo 

intermitente, ao retornar à normalidade ele deverá impor a sequência de partida. 

Mesmo que o controlador consiga voltar ao funcionamento normal, através do recurso 

de auto-reset, a falha que levou o controlador ao modo amarelo intermitente, embora 

não mais presente, deverá ficar registrada como ocorrência de falha. 

 

37. MONITORAÇÃO DE FASES SEMAFÓRICAS 

 
37.1 Deverá haver circuito de monitoração para ausência total das cores dos focos em 

todas as fases semafórica devendo indicar a qual fase semafórica corresponde. Deverá 

também permitir selecionarmos individualmente via programação quais fases serão 

habilitadas ou desabilitadas para o monitoramento de ausência dos focos, assim, 

quando houver a ausência total da cor dos focos para qualquer uma das fases que 

forem programadas a serem monitoradas, o controlador deverá entrar no modo 

amarelo intermitente. 

Deverá ainda quando conectado a Central de Controle de Semáforos informar os 

registros acima. 

 



 
38. FALTA DE ENERGIA 

 
38.1 Quando ocorrer falta de energia elétrica a programação interna dos parâmetros de 

cada plano programado deverá ser mantida em memória não volátil. 

Sequência de Partida 

Quando o controlador for ligado e as lâmpadas dos grupos focais forem energizadas ou 

ao restaurar-se a energia no controlador à normalidade em eventual falta de energia, 

os grupos semafóricos veiculares, antes de mudarem para o estágio requerido, deverão 

permanecer 3 (TRÊS) segundos em amarelo intermitente (os grupos de pedestres 

deverão PISCAR NO VERMELHO), seguidos por 2 (dois) segundos de vermelho integral 

em todos os grupos semafóricos (inclusive de pedestres). 

 
39. SEQUÊNCIA DE CORES 

 

39.1 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  

Vermelho 
 

Verde 
 

 intermitent

e 

   

       
        

 

 

Período de Entreverdes e Tempos de Segurança 

 
Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes deverão poder ser 

programados, independentemente, para cada estágio e plano. 

O período de entreverdes deverá ser composto pelos seguintes parâmetros: 

 
Período de amarelo e/ou vermelho intermitente (pedestre), ajustável, pelo menos entre 

3 (três) e 7 (sete) segundos. 

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

segundos. 

Além do período de entreverdes, deverão ser programáveis os seguintes parâmetros de 

temporizações de segurança: tempo de verde de segurança e tempo de máxima 

permanência em um estágio. 



 
O tempo de verde de segurança deverá ser respeitado por todos os planos e permitir 

ser programado, pelo menos, entre 3 (três) e 20 (vinte) segundos. 

 
40. PROGRAMAÇÃO DE TABELAS 

 

40.1 O controlador deverá possibilitar a programação por anel, como se fosse um 

controlador virtual independente, não devendo ter restrição quanto ao número máximo 

de fases para cada anel, até atingir o número de fases do equipamento Cada anel 

deverá ter seus próprios planos e permitir no mínimo 48 (Vinte e quatro) planos de 

tráfego por anel e ter o recurso de plano de emergência. Deverá também possibilitar a 

programação de um novo plano, através da cópia de todos os parâmetros de um plano 

já existente no controlador. 

Por medida de segurança, as seguintes alterações somente poderão ser efetuado 

estando o controlador no modo amarelo intermitente: 

Tabela de Verdes Conflitantes de cada 

anel; Quantidade de fases de cada anel; 

Caso o controlador esteja executando um plano qualquer e o operador for reprogramar 

ou alterar qualquer um desses parâmetros, acima citados, o controlador 

automaticamente e necessariamente executará a tabela intermitente. 

As alterações na programação semafórica, que envolvam alteração dos tempos de 

verde, entreverdes, defasagem, poderão ser efetuadas com o controlador em modo 

“Operação”. 

Qualquer alteração na programação no plano corrente deverá vigorar apenas no 

próximo horário de mudança de planos, ou de imediato, através do recurso de forçar 

plano. 

 
41. IMPOSIÇÃO DE PLANOS 

 
41.1 Deverá ser possível impor um plano simultaneamente a todos os anéis de todos os 

controladores de uma rede, inclusive para o próprio controlador mestre, a partir de 

qualquer controlador da mesma rede, através de um comando manual em campo ou 

comando remoto via forçamento do plano pelo operador ou por Seleção Automática de 

Planos pela Central de Tráfego. 

 
As defasagens dos planos deverão ser garantidas mesmo quando o plano for forçado, 

com exceção do plano de emergência. O controlador deverá possuir recurso de ser 

programado “PLANO DE EMERGÊNCIA”. O Plano de Emergência deverá permitir ser 

programado com vários estágios e deve se impuser imediatamente aos demais planos 

quando for mantido acionado o detector associado por contato seco, devendo apenas 

respeitar o tempo de segurança e entreverdes do estágio atuante do plano corrente no 

momento da demanda e liberar o plano de emergência imediatamente quando houver o 



 
desligamento do detector, cumprindo apenas os tempos de segurança e entreverdes 

nele programado.  

 
42. MUDANÇA DE PLANOS E MUDANÇA DE MODOS. 

 

42.1 O controlador deverá possuir uma Tabela Horária de Mudanças de Planos na qual 

poderão ser especificados no mínimo 48 (quarenta e oito) eventos de ativação de 

planos por dia. Cada plano deverá ser ativado a partir desta tabela com horário e dias 

da semana. Os eventos de ativação de planos deverão ter como resolução mínima de 

programação “DIA DA SEMANA/ HORA/ MINUTO”. 

Para todo o acerto de relógio o plano vigente deverá ser re-sincronizado, ou mesmo 

substituído, de modo a se adequar novamente à Tabela de Mudanças de Planos e aos 

parâmetros do plano correspondente. 

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

dependentes de demanda. 

 
43. PROGRAMAÇÃO 

 

43.1 As funções de programação e verificação de ocorrências deverão ser executadas 

através do teclado de programação, notebook, palmtop, Tablete entre outros 

dispositivos eletrônicos. 

 
44. PROGRAMAÇÃO 

 

44.1 O teclado de programação poderá fazer parte do controlador e também através de 

um módulo portátil do tipo tablete ou notebook. 

O teclado / tela de programação deverá viabilizar a completa programação e verificação 

dos parâmetros de funcionamento do controlador. 

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

Todas as teclas e mostradores deverão ter identificação através de números ou letras, 

de tal forma que facilitem a operação do mesmo; 

Em caso de Programadores específicos o display deverá ser alfanumérico, devendo 

apresentar, no mínimo, duas linhas por 16 (dezesseis) caracteres e iluminação própria 

(backligth); 

O teclado de programação deverá apresentar teclas que contenham recursos para a 

inserção de algarismos de 0 a 9 e teclas especiais de funções e comandos; 

Ter grau de proteção contra respingos de água; 

Caso seja portátil: Ter forma ergonométrica permitindo que possa ser manipulado com 

apenas uma das mãos e peso máximo de 600 gramas, no sentido de facilitar o 

manuseio pelo técnico programador; 

O teclado de programação deverá estar preparado para executar, no mínimo, as 

seguintes funções:                                                 



 
 
 

 
45. FUNÇÃO PROGRAMAÇÃO 

 

45.1 Essa programação pode ser proporcionada das seguintes formas: 

 

Diretamente no controlador, através do programador portátil ou dispositivo eletrônico. 

Remotamente, quando operando em rede, através do programador portátil, inserido em 

qualquer controlador da rede. 

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

Controle. 

Em laboratório, diretamente numa placa isolada, através de um programador portátil 

ou através de um microcomputador tipo PC (essa forma de programação requer 

interface para conexão de placa). 

Dados a serem programados 

Dados operacionais básicos (válido para todos os planos) 

Quantidade de fases (até 12 fases)  

Número do controlador, quando operando em rede ou isolado (00 até 99).  

Tabela de conflitos. Cores das fases para o plano piscante. Tempos de segurança das 

fases semafóricas. Base de tempo do relógio do controlador (cristal ou rede elétrica). 

Dados operacionais, por plano (até 8 planos). Modalidade do plano. Quantidade de 

intervalos (até 24). Cores das fases para todos os intervalos.  

Modalidade dos intervalos. Tempos dos intervalos (1 até 399 segundos, resolução 1 

segundo, para os intervalos principais e 1,0 até 9,9 segundos, resolução 0,1 segundo 

para os intervalos secundários).Tempos mínimos dos intervalos quando o plano é 

coordenado (1 a 99 segundos, resolução 1segundo).  

Tempos complementares para os intervalos atuados (1 até 99 segundos, resolução 1 

segundo para o tempo mínimo fixo e 0,1 até 9,9 segundos, resolução 0,1 segundo para 

as extensões). Relação detector/intervalo, para os intervalos atuados. Defasagem: 0 a 

tempo de ciclo, resolução 1 segundo, para os planos coordenados. Tempo máximo do 

ciclo (até 999 segundos). Horário-Dia da semana, hora, minutos e segundos. Até 40 

datas especiais de acordo com a necessidade Horários de entrada dos planos. Cada 

programa de entrada de planos deverá constar de: dia da semana e horário de entrada 

(hora, minuto e segundo). Capacidade total 336 programas, resolução 1 segundo. 

 
 46. FUNÇÕES DO PROGRAMADOR 

 

46. 1 Visualizar ciclo em curso. 

Visualizar horário. 

Visualizar ocorrências. 

Visualizar planos. 



 
Visualizar horários de entrada de planos. 

Comando Manual 

Forçar entrada de plano. 

Acertar horário. 

Programar planos. 

Programar horários de entrada de planos. 

Cancelar planos. 

Cancelar horários de entrada de planos. 

 
47. Funções de Verificação 

 

47.1 Leitura e verificação de todo e qualquer parâmetro armazenado na memória de 

dados (EEPROM); Leitura e verificação do relógio interno do controlador; 

Leitura e verificação das indicações de falhas (ocorrências do controlador). 

 
48. SEGURANÇA OPERACIONAL 

 

48.1 Os seguintes parâmetros são continuamente verificados: 

Em termos de controle 

O cumprimento da sequência correta das cores das fases semafóricas.  

O cumprimento dos tempos mínimos de segurança das fases e dos intervalos de alívio 

(entreverdes).  

 
Supervisão do microprocessador pelo "watch dog timer"  

Integridade dos dados armazenados nas memórias do controlador.  

O cumprimento do ciclo dentro do respectivo tempo máximo programado.  

Em termos de saída 

 

- Supervisão permanente dos focos verdes das fases em nível de tensão, através da 

comparação contínua entre o comando executado e a leitura efetuada. Qualquer 

divergência entre comando e leitura gera uma situação de anomalia o que leva 

prontamente o controlador ao Modo Piscante Forçado. Funcionamento dos focos 

semafóricos de cada fase De acordo com a divergência verificada as seguintes 

anomalias poderão ser constatadas: 

Falta de fase;  

Erro de comando da fase;  

Erro de comando da fase e situação de conflito;  

O processo de comparação entre o comando efetuado e a leitura da saída 

correspondente, representa uma forma segura e eficiente de monitoramento e 

supervisão de falhas, sobretudo nos casos de conflito;  

 
Supervisão permanente dos focos vermelhos das fases, em nível de corrente, 



 
possibilitando assim a pronta detecção de eventual situação de falta de fase (cor 

vermelha);  

 
Em qualquer um desses casos de anomalia, a ação do Modo Piscante Forçado ocorre 

dentro de 200 a 250 milissegundos.  

49.TIPOS DE OCORRÊNCIA 
 

49.1 "Falta Força": Indica que o controlador detectou uma falta de energia 

na rede elétrica. Ação tomada: Salva o contexto necessário e interrompe 

todo o processamento. 

 

"Retorno Força": Indica que o controlador detectou um restabelecimento da energia 

da rede elétrica. Ação tomada: Reinicia o processamento. 

"Reset": Indica que o processador reiniciou todo o sistema. Esta ocorrência pode ter 

sido gerada pela detecção de um erro aleatório pelo controlador. Erro aleatório é um 

tipo de erro que pode ocorrer esporadicamente (por algum ruído do meio ambiente, 

etc). Esta mensagem é também gerada em ocasiões em que há queda momentânea 

(de curta duração) da rede elétrica. 

Ação tomada: reinicia o processamento. 

"Falta Fase xx yy": Indica que o controlador detectou uma falha no acendimento de 

lâmpada verde ou vermelha. Este tipo de ocorrência pode ser gerada por uma queima 

nos fusíveis da fase correspondente, ou por disjuntor desarmado, ou por lâmpada do 

foco queimada, entre outros. "xx" indica o número do foco verde onde foi registrado o 

problema e "yy" pode valer Vd ou Vm conforme o foco Ação tomada: ativa piscante por 

hardware e interrompe a execução de planos (caso seja programado para tal). Só 

reinicia a execução dos planos após um desligamento e religamento."Conflito de Fase 

Plano xx: Fases yy/zz- Intervalo kk”: Indica que o controlador detectou que existia 

tensão nos bornes de saída de dois focos verdes que foram declarados como 

conflitantes (na tabela de conflitos). Este tipo de ocorrência pode ser gerada por um 

erro de programação (tanto da tabela de conflito como das cores das fases do plano) ou 

por um erro no hardware do controlador. "xx" indica o número do plano que estava 

sendo executado quando foi detectado o problema, "yy/zz" o número das fases cujos 

focos verdes estavam em conflito, e "kk" o número do intervalo que estava sendo 

executado. Ação tomada: ativa piscante por hardware e interrompe a execução de 

planos. Só reinicia a execução dos planos após um desligamento e religa mento. "Erro 

de Sequência Plano xx: Fases yy- Intervalos zz/kk": Indica que o controlador detectou 

que determinada fase não respeitou a sequência correta de acendimento dos focos 

semafóricos (vermelho                        
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---> verde ---> amarelo --->). Este tipo de ocorrência é geralmente gerado por um 

erro de programação na sequência de cores do plano. "xx" indica o número do plano 

que estava sendo executado quando foi detectado o problema, "yy" a fase em que 

ocorreu o erro de sequência e "zz/kk" os intervalos em que estava ocorrendo a 

transição. 

Ação tomada: ativa piscante por software. Só tenta executar novamente um plano 

após um desligamento e religa mento ou sob comando da central. 

"Erro de Alívio Plano xx: Fases yy- Intervalos zz/kk": Indica que o controlador 

detectou que determinada fase não respeitou o tempo mínimo de alívio (fixo em 2,5 

segundos). Este tipo de ocorrência é geralmente gerado por um erro de programação 

nos tempos dos intervalos de alívio ou na sequência de cores do plano. "xx" indica o 

número do plano que estava sendo executado quando foi detectado o problema, "yy" 

a fase em que o tempo de alívio foi violado e "zz/kk" os intervalos em que estava 

ocorrendo a transição. 

Ação tomada: ativa piscante por software. Só tenta executar novamente um plano 

após um desligamento e religa mento ou sob comando da central. 

"Erro de Verde Plano xx: Fases yy- Intervalos zz/kk": Indica que o controlador 

detectou que determinada fase não respeitou o tempo mínimo de verde (programado 

nos parâmetros básicos). Este tipo de ocorrência é geralmente gerado por um erro 

de programação nos tempos dos intervalos ou na sequência de cores do plano. "xx" 

indica o número do plano que estava sendo executado quando foi detectado o 

problema, "yy" a fase em que o tempo de verde foi violado e "zz/kk" os intervalos 

em que estava ocorrendo a transição. 

Ação tomada: ativa piscante por software. Só tenta executar novamente um plano 

após um desligamento e religa mento ou sob comando da central. "Novo horário Dia 

HH:MM:SS": Indica que o horário do controlador foi alterado através de seu teclado 

de operações. "DIAHH: MM: SS" indica o novo horário introduzido. Quando a 

alteração do horário é realizada pela central ou pelo controlador “referencial" esta 

mensagem não é gerada. Ação tomada: nenhuma. 

"ERRO COMANDO FASE xx yy": Indica que o controlador detectou que algum foco 

verde ou vermelho estava aceso quando deveria estar apagado. As causas deste tipo 

de ocorrência podem ser várias mas em geral são falhas do hardware do controlador 

ou na fiação dos focos. "xx" indica a fase em que ocorreu o problema e yy o foco (Vd 

ou Vm). 

Ação tomada: ativa piscante por hardware e interrompe a execução de planos. Só 

reinicia o processamento após um desligamento e religamento. 

"Det x Suspeito": Indica que um determinado detector, que está sendo utilizado por 
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pelo menos um plano programado como atuado ficou, durante 24 horas, em um 

único estado (com ou sem demanda). 

 
"x" indica o número do detector 

suspeito. Ação tomada: nenhuma. 

"Est CMD MAN": Indica que o controlador, quando em comando manual, permaneceu 

mais do que o tempo máximo de ciclo em um único intervalo. 

Ação tomada: o controlador sai do modo de comando manual e entra em operação 

normal. A volta da operação em comando manual ocorrerá somente quando o "plug" 

for retirado e novamente colocado. 

"Mensagem. Inválida" Indica que a mensagem não é uma mensagem válida. Todas 

as mensagens a seguir devem também ser desprezadas. Este tipo de mensagem não 

implica necessariamente em um problema no controlador. 

As mensagens a seguir representam erros internos detectados pelo controlador. 

Estes erros internos podem tanto ter sido motivados por algum problema 

momentâneo (ruídos do meio ambiente) como por uma falha no hardware do 

controlador. Abaixo estão apresentadas cada uma destas ocorrências. Caso alguma 

destas mensagens ocorra, deve-se entrar em contato com o pessoal de manutenção 

para que estes possam avaliar o tipo de problema ocorrido. 

"Erro Sincron.": Erro na rotina de sincronização 

do plano. Ação tomada: nenhuma 

"ES Fxx": Erro de sequência de fase quando nenhum plano estava sendo executado. 

Ação tomada: ativa piscante por software. Só tenta executar novamente um plano 

após um desligamento e religa mento ou sob comando da central. 

"EA Fxx": Erro de tempo de alívio quando nenhum plano estava sendo executado. 

Ação tomada: ativa piscante por software. Só tenta executar novamente um plano 

após um desligamento e religa mento ou sob comando da central. 

"EV Fxx": Erro de tempo de verde quando nenhum plano estava sendo executado. 

Ação tomada: ativa piscante por software. Só tenta executar novamente um plano 

após um desligamento e religa mento ou sob comando da central. 

"Erro WD Ciclo": O ciclo teve duração superior ao permitido (o tempo programado 

em Tempo Máximo). 

Ação tomada: reinicia o controlador. Deve aparecer em seguida uma mensagem de 

"Reset". 

"Erro Check Pxx": Foi detectado um erro no conteúdo do plano em execução (que 

está em memória RAM). 

Ação tomada: reinicia o controlador. Deve aparecer em seguida uma mensagem de 
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"Reset". 

"Erro Check PB": Foi detectado um erro no conteúdo dos parâmetros básicos (que 

está em memória RAM). 

Ação tomada: reinicia o controlador. Deve aparecer em seguida uma mensagem de 

"Reset". 

"Erro WD Verifica": O controlador ficou um tempo excessivo sem verificar as fases. 

Ação tomada: reinicia o controlador. Deve aparecer em seguida uma mensagem de 

"Reset". 

"Erro WD Supervisor": O controlador ficou um tempo excessivo sem executar a 

rotina de supervisão. Ação tomada: reinicia o controlador. Deve aparecer em 

seguida uma mensagem de "Reset". 

 
 50. Conjuntos Focais. 
 

 

Grupo Focal Principal Veicular 200mm Com indicador de tempo verde tipo 

casulo 

 

Grupo Focal Principal Veicular 200mm Com indicador de tempo verde 

vermelho e painel de mensagens variável tipo casulo 

 

Grupo Focal Principal Veicular 200mm tipo Casulo 

 

Grupo Focal Repetidor 200 mm tipo Casulo 

 
Grupo Focal Pedestre 200 mm tipo Casulo 

 

Botoeira para Pedestre Sonora,  
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ANEXO 1° DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / QUANTIDADES / LOCAL 
 

1. LOCAL:  AVENIDA LESTE (POSTO DE COMBUSTIVEIS) 

ITE

M  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 
 

Grupo Focal Principal  200 mm Tipo Casulo UN 02 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 02 

03 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 02 

04 
 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 02 

05 

 

Controlador Eletrônico UN 01 

 

2. .LOCAL: AVENIDA LESTE (SEINFRA) 

 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 

 

Grupo Focal Principal  200 mm Tipo Casulo UN 02 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 02 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 04 

04 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 02 

05 
 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 04 

06 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 02 

07 

 

Controlador Eletrônico UN 01 

 

3.      LOCAL: CONTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FORUM) 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 
 

Grupo Focal Principal  200 mm Tipo Casulo UN 02 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 02 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 02 

04 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 02 

05 

 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 02 

06 Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 02 
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07 

 

Controlador Eletrônico UN 01 

 

4.     LOCAL: CONTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CORREIOS) 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 
 

Grupo Focal Principal 200 mm com 
Indicador de Tempo Verde, Vermelho e 

Painel de Mensagens Variável Tipo Casulo  

UN 01 

02 Grupo Focal Principal  200 mm com 

Indicador de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 02 

03 
 

Grupo Focal Principal  200 mm Tipo Casulo UN 01 

04 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 04 

05 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 06 

06 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 04 

07 
 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 06 

08 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 04 

09 

 

Controlador Eletrônico UN 01 

  
5.  LOCAL: CONTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO BA 522 ( PREDIO INSS 

) 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 
 

Grupo Focal Principal  200 mm Tipo Casulo UN 02 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 02 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 02 

04 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 02 

05 

 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 02 

06 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 02 

07 
 

Controlador Eletrônico UN 01 

 
6.     LOCAL: CONTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO BA 522 (DEF VISUAL) 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com 

Indicador de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 01 

02 

 

Grupo Focal Principal  200 mm Tipo Casulo UN 01 
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03 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 02 

04 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 02 

05 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 02 

06 

 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 02 

06 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 02 

08 
 

Controlador Eletrônico UN 01 

09 Botoeira Sonora def.visual UN 02 

 

                                  7- LOCAL: RUA DA RODOVIARIA  
 

 
ITEM 
 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com 
Indicador de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 03 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 04 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 10 

04 

 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 04 

05 

 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 10 

06 
 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 03 

07 
 

Controlador Eletrônico UN 01 

 
8.LOCAL: AVENIDA COMERCIAL (SEMERGE) 

ITE
M  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com Indicador 
de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 03 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 03 

03 

 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 04 

04 

 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 03 

05 
 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 04 

06 
 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 03 

07 
 

Controlador Eletrônico UN 01 
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9.LOCAL: AVENIDA COMERCIAL (OTICA) 

ITE
M  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com Indicador 
de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 04 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 04 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 12 

04 

 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 04 

05 

 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 12 

06 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 04 

07 
 

Controlador Eletrônico UN 01 

 

10.LOCAL: RUA DO ALECRIM X EIXO CENTRAL URBANO  

ITE

M  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 
 

Grupo Focal Principal  200 mm com Indicador 
de Tempo Verde Tipo Casulo  

UN 04 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 04 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 10 

04 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 04 

05 
 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 10 

06 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 04 

07 

 

Controlador Eletrônico UN 01 

 
11- LOCAL: EIXO CENTRAL URBANO ( PASSARELA ) 

 
ITEM 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com 
Indicador de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 02 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 02 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 04 

04 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 02 

05 Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 04 
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06 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 02 

07 

 

Controlador Eletrônico UN 01 

 
12.LOCAL: RUA COSTA PINTO ( MERCADO MUNICIPAL ) 

ITE

M  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com Indicador 
de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 03 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 03 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 08 

04 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 03 

05 

 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 08 

06 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 03 

07 
 

Controlador Eletrônico UN 01 

 
13- LOCAL: RUA DUQUE DE CAXIAS ( PRAÇA ABRANTES ) 

 

 

ITEM 
 

 

DESCRIÇÃO 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com 

Indicador de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 04 

02 Grupo Focal Principal  200 mm Tipo Casulo UN 01 

03 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 06 

04 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 10 

05 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 05 

06 
 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 10 

07 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 05 

08 

 

Controlador Eletrônico UN 01 

 
14.LOCAL: AVENIDA RADIAL  B X  AVENIDA CONCENTRICA 

ITE

M  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com Indicador 
de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 04 

02 Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 04 
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03 

 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 08 

04 

 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 04 

05 
 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 08 

06 
 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 04 

07 
 

Controlador Eletrônico UN 01 

 
15.LOCAL:AVENIDA CONCENTRICA X BA 522 

ITE

M  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com Indicador 

de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 04 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 04 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 08 

04 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 04 

05 
 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 08 

06 
 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 04 

07 

 

Controlador Eletrônico UN 01 

 

16.LOCAL: RUA DUQUE DE CAXIAS X  RUA ADELINA DE SÁ 
 

ITE

M  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com Indicador 

de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 02 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 02 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 04 

04 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 02 

05 
 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 04 

06 
 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 02 

07 

 

Controlador Eletrônico UN 01 
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17.LOCAL: AVENIDA RIO CAMAÇARI X JARDIM BRASILIA  

 

ITE

M  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 Grupo Focal Principal  200 mm com Indicador 
de Tempo Verde Tipo Casulo. 

UN 02 

02 
 

Grupo Focal Repetidor  200 mm Tipo Casulo UN 02 

03 
 

Grupo Focal Pedestre 200 mm Tipo Casulo UN 02 

04 
 

Coluna 114 mm x 6 m em aço UN 02 

05 

 

Coluna 101 mm x 3 m em aço UN 02 

06 

 

Braço Projetado 90 mm x 4.5 m UN 02 

07 
 

Controlador Eletrônico UN 01 
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ANEXO 2° DO TERMO DE REFERENCIA 

 
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL / VALOR REFERENCIAL 

 

SEMÁFORO -  AVENIDA LESTE  (POSTO DE COMBUSTIVEL) 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 

02 

Manutenção Corretiva com reposição 

de peças = 1(até uma vez) o valor da 
manutenção preventiva 

 

1.600,00 

 

24 

 

38.400,00 

 

SEMÁFORO- AVENIDA LESTE (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA)  

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFORO - CONTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ( FORUM ) 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFARO- CONTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CORREIOS) 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva  1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

 
SEMAFORO- BA 522 / INSS 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 

02 

Manutenção Corretiva com reposição 

de peças = 1(até uma vez) o valor da 
manutenção preventiva 

 

1.600,00 

 

24 

 

38.400,00 
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SEMÁFARO- BA 522    

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFARO- RUA DA RODOVIARIA  

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFORO- AVENIDA COMERCIAL (SEMERGE) 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFORO- AVENIDA COMERCIAL (OTICA) 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
MENSAL 

R$ 

 
MESES 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFORO- RUA DO ALECRIM / EIXO CENTRAL URBANO 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
MENSAL 

R$ 

 
MESES 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 
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SEMÁFORO- EIXO CENTRAL URBANO (PASSARELA) 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFORO- RUA COSTA PINTO (MERCADO MUNICIPAL) 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFORO- RUA DUQUE DE CAXIAS ( PRAÇA ABRANTES ) 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFORO- AVENIDA RADIAL  B  X AVENIDA CONCENTRICA 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
MENSAL 

R$ 

 
MESES 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFORO- BA 522 /AVENIDA CONCENTRICA  

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
MENSAL 

R$ 

 
MESES 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 
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SEMÁFORO- RUA DUQUE DE CAXIAS  X  RUA ADELINA DE SÁ  

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

SEMÁFORO- AVENIDA RIO CAMACARI  X RUA JARDIM BRASILIA  

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

MESES 

VALOR 

TOTAL 
R$ 

01 Manutenção Preventiva 1.600,00 24 38.400,00 

 
02 

Manutenção Corretiva com reposição 
de peças = 1(até uma vez) o valor da 

manutenção preventiva 

 
1.600,00 

 
24 

 
38.400,00 

 

 
 

VALOR TOTAL PARA OS 17 CRUZAMENTOS 
 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
MENSAL 

R$ 

 
MESES 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 Manutenção Preventiva 27.200,00 24 652.800,00 

 

02 

Manutenção Corretiva com 

reposição de peças = 1(até uma 
vez) o valor da manutenção 
preventiva 

 

27.200,00 

 

24 

 

652.800,00 

  
TOTAL 

 
54.400,00 

 
24 

 
1.305.600,00 

 

TOTAL MENSAL R$ 54.400,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E 
QUATROCENTOS REAIS). 
 

TOTAL PARA 24 MESES R$ 1.305.600,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINCO 
MIL E SEISSENTOS REAIS). 
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ANEXO II 

 
MODELO DE CREDENCIAL 

 

 
 

 
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 
 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 
Ao 
Pregoeiro da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari/BA 

 
 
Sr. Pregoeiro, 

 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) ____________________________________ 

 
_____________________________________________________, portador(a) da  
 

Carteira de Identidade nº ______________________________, expedida pelo(a)  
 
___________________, CPF/MF nº___________________________, para nos  

 
representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº. 006/2017, 
podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando 

convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e 
apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões 
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 
Atenciosamente, 
 

Local e Data 
 

(Identificação e assinatura do outorgante) 
 
 

 
(Obs.: É necessário o reconhecimento da firma do outorgante). 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 
 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 
Ao 
Pregoeiro da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari/BA 

Sr. Pregoeiro, 
 
A ........................(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob 

nº............................, localizada à................................ DECLARA, para fins de 
participação na licitação Pregão Presencial nº. 006/2017, promovida pela 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI, e sob as 

penas da lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no 
referido Edital. 
 

Local e data, 
 
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL POR ASSINAR CONTRATO 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 
Ao 

Pregoeiro da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari/BA 
Sr. Pregoeiro, 
A ........................(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob 

nº............................, localizada à................................  DECLARA, para fins de 
participação na licitação Pregão Presencial nº. 006/2017, promovida pela 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI, e sob as 

penas da lei, que o Sr. 
....................................................................................(cargo ou função, 
número(s) do CPF e da Identidade com órgão emissor e endereço completo), 

assinará o contrato caso a nossa empresa seja a vencedora do certame licitatório 
referido. 
 

Local e data, 
 
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

À 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI 
Av. do Contorno, s/n. Centro Administrativo. Camaçari - Bahia. 

 
 
Prezados Senhores,  

 
 
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº. 006/2017, 

estamos apresentando proposta para a Contratação de empresa especializada 
para manutenção corretiva e preventiva da rede semafórica do Município 

de Camaçari, com substituição de peças necessária para realização dos 
serviços, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, parte 

integrante e indissociável deste Edital; objeto da licitação em referência, 

declarando expressamente, que: 

a) recebemos todos as informações e documentos necessários à elaboração da 
proposta; 
b) acompanha esta Proposta, Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, 

valor unitário e global do(s) item(ns), bem como o total geral por extenso; 
c) concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no 

Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder à prestação dos serviços, 
objeto desta licitação;  
d) o portador desta carta Sr. .............................(nome do representante da 

empresa na licitação), Carteira de Identidade nº __________, expedida pelo(a) 
_______________, CPF/MF nº ________________, está devidamente habilitado a 
prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e 

autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações 
relacionados com esta licitação; 
e) o prazo de execução dos serviços é de 24 (VINTE E QUATRO) meses 

contínuos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari; 
f) esta proposta tem um prazo de validade de -mínimo 60 (sessenta) dias- corridos, 

a contar da data da sua entrega.  
 
Local e data, 

 
_____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
À 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI 
Av. do Contorno, s/n. Centro Administrativo. Camaçari - Bahia. 
 

 
Prezados Senhores,  
 

 
Em cumprimento às determinações da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS, para 
fins de participação no Pregão Presencial nº. 006/2017 acima referido que:  

 
a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, 
direta e indireta;  

 
b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
 

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 
 

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
 
e). Estamos cientes da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências 

posteriores. 
 
 

Local e data, 
 

_____________________________________________________ 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 
(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.678.659/0001-03, com 

sede à Rua Lateral de Dentro, s/nº, Jardim Limoeiro, 
Camaçari - Bahia, neste ato representado por seu 
Superintendente, o Sr. ...., CPF nº (...), doravante 

denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa 
(...), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o no (...), estabelecida à Rua ____________, no ___, 

Edifício _______, ______, ______, no Município de 
_________, Estado_______, CEP:________, através de 
seu Sócio Administrador / Procurador Autorizado, 

_________________, portador de cédula de identidade 
no ______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, 
residente a (...) denominando-se a partir de agora, 

simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente 
Contrato, decorrente da homologação da licitação na 

modalidade de Pregão Presencial nº. 006/2017, 
Processo Administrativo nº. 159/2017, que se regerá 
pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, Lei 

8.987/95 e pela Lei Municipal 803/2007, os quais as partes 
se sujeitam a cumprir e às seguintes cláusulas contratuais 
abaixo descritas. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva da 
rede semafórica do Município de Camaçari, com substituição de peças necessárias 

para realização dos serviços, conforme especificações constantes no Anexo I do 
Edital, parte integrante e indissociável deste Edital; 
 

Parágrafo Único - O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como 
também a proposta da CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 006/2017, passam a fazer parte integrante deste instrumento 

contratual independente de transcrições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

 
O prazo do presente contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as 

disposições da Lei  
Federal nº. 8.666/93, art. 57, caput, incisos e parágrafos, no que couber, mediante 
Termo Aditivo. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS 

PARTES 
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O presente Contrato subordina-se ao regime de empreitada por preço unitário, 
sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 
 

I- da Contratada: 
 

I. prestar os serviços na forma ajustada; 

 
II. aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato;  
 

III. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 

IV. apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na presente licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 

V. reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em 

que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 
 

VI. responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que 
vierem a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita; 

 

VII. responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da 
legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação social, 
previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente 

contrato; 
 

VIII. permitir ao CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços e o livre 

acesso às dependências, bem como prestar, quando solicitada, as 
informações visando o bom andamento dos serviços. 

 

IX. comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer dificuldade eventual que 
inviabilize a execução do serviço, a fim de serem adotadas as providências 
cabíveis; 

 
X. não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste 

contrato a terceiros; 

 
XI. arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social e parafiscal e as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, vez que não haverá vínculo 

empregatício dos empregados da CONTRATADA com a CONTRATANTE; 
 

XII. arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidente de 

trabalho quando forem vítimas os seus empregados no desempenho das 
suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependências da CONTRATANTE; 

 

XIII. a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a 
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CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual 
à CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 
XIV. arcar com despesas decorrentes de qualquer infração desde que praticada 

por seus empregados nas dependências da CONTRATANTE; 

 
XV. atender, com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços 

técnicos executados, providenciando sua correção sem ônus para a 

CONTRATANTE; 
 

XVI. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da 

CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com esta; 
 

XVII. manter os seus empregados devidamente identificados por crachá quando 

em trabalho, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados 
inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE; 

 

XVIII. assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na 
execução deste contrato; 

 
XIX. comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer dificuldade eventual que 

inviabilize a execução do serviço, a fim de serem adotadas as providências 
cabíveis em tempo hábil; 

 

XX. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados; 
 

XXI. responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 
execução dos serviços, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente 

apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao 
CONTRATANTE no prazo máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência; 

 

XXII. executar os serviços, conforme as especificações e determinação expedidas 
pela Gerência de Operação e Fiscalização de Trânsito – GEOFI/DTT da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari; 

 
XXIII. imprimir os documentos necessários e entregá-los devidamente envelopados 

na sede da CONTRATANTE para que esta proceda ao necessário à sua 

emissão, no prazo e forma legalmente assinalados. 
 
 

II- do CONTRATANTE: 
 

1. efetuar o pagamento ajustado; 

 
2. fiscalizar a execução deste contrato; 
 

3. dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do 
contrato; e 
 

Parágrafo Único - É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste 
instrumento. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 
 

4.1.Tratando-se de objeto de prestação continuada e fornecimento parcial 
consistente na entrega das notificações e autos de infração, o objeto do presente 
contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do disposto no inciso II, do art. 

73, da Lei Federal nº. 8.666/93, que estatui: 
 
4.1.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação, pelos responsáveis das respectivas Secretarias, sendo 
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma 
do disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
4.1.2. definitivamente, após certificado de que os serviços foram prestados de 
acordo com o solicitado, em perfeitas condições, quando será lavrado Termo 

Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma 
do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

4.2. Ainda que o serviço seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da 
lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do 
objeto deste contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

 
5.1. O valor global deste Contrato é de R$ (XXXXXXXXXXX); 
 

5.1.1. Os serviços serão pagos à CONTRATADA após conferência, aceite e emissão 
de boletim de medição pela Gerência de Operação e Fiscalização de Trânsito – 
GEOFI/DTT da CONTRATANTE dos serviços efetivamente prestados, por meio de 

Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com as demais 
exigências administrativas em vigor; 

 
5.1.2.A Ordem Bancária será emitida em nome da CONTRATADA para o Banco 
__________,Agêncianº. ________, Conta Corrente nº. _________; 

 
5.1.3. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado 
junto aos órgãos fazendários, a regularidade relativa a Seguridade Social, através da 

Certidão Negativa de Débito, a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e a prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

mediante consulta online, cujos comprovantes serão anexado ao processo de 
pagamento; 
 

5.1.4. O valor deste Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as 
partes, a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base a variação do índice Geral de 
Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice 

que legalmente vier a lhe substituir. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da 
Lei Orçamentária da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, 

à conta da seguinte programação financeira, a ser executada no exercício de 2012:  
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PROJETO/ATIVIDADE:4063 / ELEMENTO DE DESPESA:33.90.39 / FONTE:100 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL 
 
7.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

 
I- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que 
não subsista condições para a continuidade do mesmo; 

 
II- pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o 
prosseguimento de sua execução. 

 
§ 1o. Poderá a CONTRATANTE, por meio de comunicação escrita e fundamentada da 
autoridade competente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir 

unilateralmente ou amigavelmente, este instrumento, desde que haja conveniência 
administrativa e relevante interesse público, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 

 
7.2. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do 
art. 65 da Lei 8666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
8.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas será aplicada a 
seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de 

sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório: 
 

8.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos quando: 
a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Não mantiver a proposta; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal. 
 
8.2. O CONTRATADO estarÁ sujeito à aplicação das seguintes penalidades, após 

regular apuração pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos 
assumidos: 
 

8.2.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 
8.2.2. Multa por atraso imotivado do fornecimento do produto, nos prazos abaixo 

definidos: 
 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do 

produto;  
 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da 

nota de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto; 
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c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto. 

 
8.2.3. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 
(quinze) dias; 
 

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da 
licitação, no âmbito da Administração Pública Municipal. 
 

8.2.4. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do CONTRATO de 
Preços, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 

a)   não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos na 
Ordem de Fornecimento: multa de 10% a 20%; 
 

b)   paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10% a 20%; 
 

c)   adulterar ou alterar as características: físicas, químicas ou biológicas do produto 
fornecido: multa de 20%; 

 
d)   entregar,  como em bom estado ou verdadeiro,  produto falsificado,  furtado,  
deteriorado  ou danificado: multa de 20%; 

 
e)   entregar produto que cause dano à Administração ou a terceiros, devidamente 
comprovada: multa de até 20%. 

 
8.3. A suspensão temporária do fornecedor com contrato em vigor com a STT,  
impedirá  o mesmo  de  participar  de  outras  licitações  e  contratações  no  âmbito  

do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
 
8.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Municipal, por até 5 (cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes 
nas suspensões elencadas no subitem 8.2.3 e 8.2.4  e enquanto  perdurarem  os  
motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

 
8.5.  As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 
05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente  ao  valor  do  

fornecimento,  após  prévio  processo  administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da STT. 
 

8.6. A multa  poderá ser aplicada cumulativamente  com as demais  penalidades,  a 
depender  do grau da infração cometida pelo CONTRATADO e dos prejuízos  
causados à Administração  Pública Municipal,  não impedindo que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato.  
 
8.7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à STT no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, após conclusão de processo administrativo,  garantida  a ampla  
defesa e o contraditório,  contado da notificação administrativa ao CONTRATADO. 
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CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
No curso da execução deste instrumento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de 
fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição 

qualitativa e quantitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização 
exercida pela CONTRATADA. 
 

§ 1o. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Gerência 
de Operações e Fiscalizaçãodo Trânsito – GEOFI/DTT da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari. 

 
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade 
sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem 

 
reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de 

culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da 

Comarca de Camaçari, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado 
conforme, as partes a seguir, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito, para que produza todos os efeitos legais e 

resultantes de direito. 
 

 

Camaçari, ____ de ___________ de 2017. 
 
 

__________________________                ___________________________            
CONTRATANTE                                                       CONTRATADA 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO 
ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 

  

 
[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº ..........................., por meio do seu 
representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO 

REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado LICITANTE, para fins do 
disposto no Edital de Pregão Presencial nº 006/2017 da Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público de Camaçari. 

 
- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a 
declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a 

vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios; 
 
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas; 

 
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar 
a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos; 

 
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de 

um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais 
iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis; 
 

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da 
Lei 8.666/93, se compromete a: 
 

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as 
pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, 
ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las 

integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari: 
 

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue 
em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, 
assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta 

ou indireta, a qualquer servidor da Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios; 
 

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em 
seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro 
vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com 

servidores da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari; 
 
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício 

estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro 
de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração 
Pública; 

 
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
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6. Apoiar e colaborar com a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou 
dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à 

legislação vigente; 
 
7. Não possuir administrador e/ou sócio dirigente, bem como pessoa que compõe 

seu quadro técnico que seja familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta 
ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) de: 
 

a. empregado detentor de cargo comissionado na Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari e que atue na área demandante da contratação ou 
na área que realiza a licitação; 

 
b. autoridade hierarquicamente superior às áreas mencionadas no subitem anterior. 
 

8. Não possuir empregado da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari que detenha participação societária e/ou integre o quadro profissional; 
 

9. Não possuir sócio ou integrante do quadro profissional que tenha sido exonerado 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari por justa causa. 
 

E, ainda, declara que: 
 

10. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e 
que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas; 
 

11. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir 
as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata 
pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais 

listas; 
 
12. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-lo. 
 
 

Local e data, 
 
 

---------------------------------------------------------- 
[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, 
COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA] 


