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PROCESSO Nº 51/2018 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018 

 
O MUNICÍPIO DE LAGES – PML – CST DIRETRAN, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 16 de maio de 2018, licitação na modalidade 
PREGÃO para Registro de Preços, Pelo Menor Preço por Lote, regida pela Lei nº 10.520/02, pela Lei 
Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores, pelo Decreto 7.892/2013 e por este Edital, com aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, nesta 
cidade, destinado à Registro de Preços para a Execução de Serviços de Engenharia de Tráfego, 
compreendendo aplicação de materiais para a demarcação viária das Faixas de Pedestres, Setas, Dizeres e 
Zebrados, além de fornecimento de materiais com instalação de sinalização vertical para instalações novas, 
para a Coordenação de Segurança e Trânsito - DIRETRAN. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Registro de Preços para a Execução de Serviços de Engenharia de Tráfego, compreendendo aplicação de 
materiais para a demarcação viária das Faixas de Pedestres, Setas, Dizeres e Zebrados, com fornecimento de 
materiais e com instalação de sinalização vertical para instalações novas, em conformidade com as 
especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações e 
Contratos, à Rua Benjamin Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 10,00, mediante a entrega de 
comprovante de depósito em conta, efetuado na Caixa Econômica Federal, Agência 0420, Conta nº 4-6, 
Operação n° 006, em nome da Prefeitura ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão 
ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração aos cuidados do 
Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de agilização, ser 
transmitidos via e-mail licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 03 dias antes da abertura do certame; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3221-1169. 
 
4. DO(S) PRAZO(S): 
4.1 De Início: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
4.2 De Execução: em até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 
4.3 De Entrega(s): em até 20 (vinte) dias, a contar da solicitação emitida pelo DIRETRAN; 
4.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em consequência a 
aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 
4.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 Será(ão) efetuado(s) em até 20 (vinte) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is), decorrente(s), 
nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de 
Preços e demais Documentos inerentes ao Processo; 
5.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 
financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
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6. DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 
6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize a 
entrega do produto e, a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o 
pedido já formalizado e empenhado; 
6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos. 
Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no 
prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
6.7 Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade com art. 40, 
XI da Lei 8.666/93. 
 
7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data definida para 
abertura do certame. 
 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1 Os produtos objetos desta licitação serão contratos com recursos PRÓPRIOS, provisionados na conta Nº 
1501.2324 – Trânsito, Segurança, Educação, Fiscalização e Sinalização; Código de Despesa n° 161, 
Elemento de Despesa nº 33903924. As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações 
orçamentárias próprias para atender as despesas da mesma natureza, anos base 2018/2019; 
8.2 Valor Estimado Máximo, total: R$ 1.249.055,40 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, cinqüenta e 
cinco reais e quarenta centavos). 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 Poderão participar da presente licitação Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
consoante art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, legalmente constituídas no ramo de atividade do 
objeto, que satisfaçam as condições do presente Edital, com observância ao disposto no subitem 1.2 do 
Edital; 
9.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, ou concordata ou em regime de 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas ou declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido 
publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 
9.3 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em 
seu(s) anexo(s).  
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9.4 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura do 
Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais impedimentos constantes 
do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
9.5 Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 
 
10. DO CREDENCIAMENTO: 
10.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
10.2 O titular, se investido de poderes, se fará representar, apresentando cópias autenticadas do Ato 
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido 
legalmente, que o identifique; 
10.3 O Licitante, se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através 
de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias 
autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes 
para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 
10.4 A pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante, desde que não concorram entre si 
no mesmo item/lote; 
10.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura não enseja a 
INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 
10.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de 
competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, 
decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso; 
10.7 Far-se-á o credenciamento antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação 
pertinente ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em mãos. 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles com 
identificação clara do proponente referente à licitação, como segue: 

 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 

 ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
12.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
12.1 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentação de Habilitação poderão ser entregues no Setor 
de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC, até as 09:00 
horas do dia 16 de maio de 2018; 
12.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 
intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravio ou atraso; 
12.3 Podem ainda ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de Apoio, até a 
hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário 
estabelecido para o início do certame. 
 
13. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 22/2018. 
Abertura às 09:00 horas do dia 16 de maio de 2018. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Proposta 
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14. DA PROPOSTA: 
14.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, constando o 
nome, endereço completo e carimbado com a Razão Social; 
14.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
14.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação 
do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
14.3.1 Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do licitante devidamente 
identificado; 
14.3.2 Na hipótese prevista no subitem anterior, estando presente o representante legal na sala onde estão 
sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de 
procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura poderá ser sanada no 
ato da constatação de tal fato; 
14.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora; 
14.5 Ter validade de no mínimo 60 dias; 
14.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 
(sessenta) dias; 
14.6 O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser cotado(s) e descrito(s) com as especificações necessárias para 
facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital; 
14.7 O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s) separadamente, cujo somatório dos valores unitários deverá 
coincidir com o valor do lote a que se referir, em moeda nacional, com duas casas decimais depois da vírgula e 
nele(s), deverá(ão) estar incluído(s) toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos 
ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, 
ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital; 
 
14.8 Estar acompanhada: 
14.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) 
preço(s) do(s) produto(s) licitado(s); 
14.8.2 Da Declaração de que aceitam as condições impostas por este edital e que se submetem ao disposto 
pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
14.8.3 Da Declaração de que o(s) produto(s) a ser entregue(s) ficará(ão) sob a sua inteira responsabilidade, 
até a entrega definitiva; 
14.8.4 Da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos 
termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 
14.8.5 Da Declaração de que se enquadram na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006 e 
Alterações Posteriores; 
 
NOTAS: 
- Para se servir da segurança que o procedimento oferece, e em conseqüência a agilizar o 
cadastramento das propostas com a eficiência que o expediente requer, postula-se para que a proposta 
seja enviada por meio do arquivo BETHA AUTO-COTAÇÃO, o qual encontra-se disponibilizado no 
site do Município, juntamente com o Edital; 
- O pendrive/CD com os dados gravados deverá estar inserido juntamente com a proposta no Envelope nº 01, 
ou entregue em mãos juntamente com os envelopes; 
- No caso de dificuldade de leitura do meio magnético utilizado, será facultado o prazo de 10 minutos à 
empresa para adequar o meio utilizado ou encaminhar a proposta e planilha por e-mail. 
 
OBS: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço, número de telefone 
da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG e o cargo do titular que a representará no contrato decorrente, se 
vencedora.  
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15. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 
Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 22/2018. 
Abertura às 09:00 horas do dia 16 de maio de 2018. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Documentação de Habilitação 

 
16. DA HABILITAÇÃO:  
16.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
16.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e das 
alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma Individual, o 
Registro Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da 
Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
16.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 
Simplificada atualizada (no máximo 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação) expedida pelo 
Registro competente, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações 
Posteriores. 
 
16.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
16.2.1 Cópia do CNPJ; 
16.2.2 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 
16.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do Licitante; 
16.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
16.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional; 
16.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
16.2.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452/43. 
 
16.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
- PARA AS EMPRESAS QUE COTAREM O LOTE 01: 
16.3.1 Prova de registro e regularidade da Empresa e do(s) seu(s) respectivo(s) Responsável(is) Técnico(s) 
no CREA e/ou CAU e/ou CRQ , com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em 
vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes, pertinentes ao certame;  
16.3.2  Se for fabricante de material termoplástico por aspersão (itens 01 e 02), apresentar Laudos 
conclusivos, com data de emissão com no máximo 120 (cento e vinte) dias corridos anteriores a data da 
abertura desta licitação, conforme normas da ABNT, emitido por laboratório credenciado ao ABIPT; 
16.3.3 Se não for fabricante, apresentar a carta de garantia do fabricante de que efetuará o fornecimento em 
qualidade e quantidades compatíveis com o objeto; 
16.3.4 Declaração de que correrá por sua conta, sem custos para o município, as despesas com serviços de 
limpeza após os trabalhos efetuados, e que se compromete a refazer os serviços, por solicitação do 
DIRETRAN, em que ocasiões de poluição visual por mal-acabamento e/ou avarias por vícios de 
equipamentos;    
 
- PARA AS EMPRESAS QUE COTAREM OS LOTES 02 E 03: 
16.3.5 Laudos conclusivos dos itens 2.1 e 3.2, com data de emissão com no máximo 120 (cento e vinte) dias 
corridos anteriores a data da abertura desta licitação, conforme normas da ABNT, emitido por laboratório 
credenciado ao ABIPT; 
16.3.6 Atestado de Fornecimento em nome da empresa, de características semelhantes às do objeto do lote;  



 
 
 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3221.1000|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

                                                            MUNICÍPIO DE LAGES 
                                                       ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                         SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                      SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

16.3.7 Laudo de tubos galvanizados e conclusivos em atendimento a ABNT NBR 8221/2010 e 14890/20111, 
em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios credenciados a ABPTI; 
16.3.8 Declaração do fabricante e/ou de fornecedor referenciando no laudo de que possuirá disponibilidade 
para fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidade compatível. 
 
16.4 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL PARA AS EMPRESAS QUE COTAREM O LOTE 01: 
16.4.1 Comprovar, mediante Atestado de Capacidade Técnica, passada por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, a execução de serviços compatíveis em características, quantidade e prazo com os do objeto. 
 
16.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA AS EMPRESAS QUE COTAREM O 
LOTE 01: 
16.5.1 Comprovar, mediante Atestado de Capacidade Técnica, passada por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, a execução de serviços considerados de maior relevância técnica, descritos no lote 01, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s). Certidão de Acervo Técnico referente a: 

(i) Aplicação de termoplástico, com fornecimento de material, processo de aspersão; 
(ii) Aplicação de termoplástico, com fornecimento de material, processo de extrusão; 

16.5.2 Comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da Empresa, 
mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. (Delegacia Regional 
do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, 
constando a admissão do responsável técnico até a data da entrega da proposta, ou contrato específico de 
prestação de serviços e/ou no caso do profissional ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social; 
16.5.2.1 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro de 
pessoal da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a contratá-lo(s) até a data da 
assinatura do contrato, se vencedora. 
 
16.6 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
16.6.1 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida há menos de 60 (sessenta) dias. 
 
16.7 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
16.7.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em seu 
quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em 
qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
16.7.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si 
declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes 
públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 
97 da referida Lei. 
 
  NOTAS:  
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 (sessenta) dias, contados 
da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet e a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 
Comercial do Estado; 
- Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox apresentada 
sem autenticação, fica facultado ao Pregoeiro, consultar sua regularidade via site, bem como, proceder a 
autenticação mediante apresentação da via original, durante a sessão; 
- Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 
- A prestação de serviços de autenticação de documentos, internamente, fica restringida até o dia anterior 
ao da abertura da Sessão, exceção feita aos documentos pertinentes a credenciamento, que poderão ser 
realizados em até 20 minutos antes da data fatal definida para a entrega dos envelopes; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferentemente dispostos 
ordenadamente, numerados sequencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e rubricados pelo 
Licitante; 
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- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar 
em nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e 
filiais, serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da inscrição do CNPJ do 
Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 16.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento do 
Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 02. 
 
17. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
17.1 Será(ão) aberto(s), preliminarmente, o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preço(s), que 
deverá(ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a 
proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10%, 
relativamente à de menor preço; 
17.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos; 
17.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, serão 
convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 
17.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação 
da ordem de oferta dos lances; 
17.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao Licitante, na 
ordem decrescente dos preços; 
17.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 
17.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do 
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo Licitante, para efeito 
de ordenação das propostas; 
17.8 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o 
licitante para que seja obtido melhor preço; 
17.9 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o 
Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, na 
ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da habilitação, e assim 
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o 
respectivo Licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele 
será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 
17.10 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro 
procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 
condições de habilitação; 
17.11 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor; 
17.12 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o 
Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor; 
17.13 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 
por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões 
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do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, 
vista imediata do processo; 
17.14 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como 
renúncia ao direito de recorrer; 
17.15 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, 
da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade 
com as disposições do item acima; 
17.16 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os 
Licitantes presentes; 
17.17 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes; 
17.18 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, 
em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se 
fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver 
em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail, com a remessa da original via Correio; 
17.19 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas classificadas com seus respectivos Representantes 
presentes, convocar-se-á o(s) autor(es) da(s) proposta(s) com melhor(es) preço(s), até completar o número 
previsto de 03 (três), para oferecer lance(s), qualquer que seja(m) seu(s) valor(es), para caracterizar o 
princípio da competitividade. 
 
18. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
18.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios abaixo 
relacionados: 
18.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as 
especificações do edital e ofertar o Menor Preço por Lote, considerando, concomitantemente para esse 
efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item, constantes da planilha orçamentária; 
18.3 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), é (são) IRRENUNCIÁVEL(IS) e o(s) preço(s) depois de 
negociado(s), IRRETRATÁVEL(IS); 
18.4 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado e, outro(s) que, 
não desfigure(m) a validade jurídica, eventualmente configurado(s) na(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) 
Licitante(s), poderá(ao) ser devidamente corrigido(s), não se constituindo, de forma alguma, motivo para a 
desclassificação da Proposta; 
18.5 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada ao Pregoeiro, se julgado 
conveniente, a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações; 
18.6 A adequação dos preços negociados, se necessário, será processada automaticamente pelo Sistema, 
considerando somente duas casas decimais depois da vírgula, com observância do arredondamento da fração 
dos decimais, para menos ou para mais. 
 
19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
19.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) exigido(s) ou se 
estiver(em) ilegalmente formalizado(s); 
19.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 
19.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao Pregoeiro, convocar a ME/EPP 
remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 
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19.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de habilitação; 
19.5 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado ao Pregoeiro a aplicação das disposições do 
art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
20. DO DIREITO AO RECURSO: 
20.1 Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com o prazo 
de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 
20.2 Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, considerar-se-ão intimados na sessão pública acima 
referida, tendo o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente; 
20.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso são pressupostos de admissibilidade 
do recurso; 
20.4 O recurso será endereçado à Secretaria Municipal de Administração, inexoravelmente via Setor de 
Protocolo, aos cuidados do Pregoeiro, acompanhado de xerox autenticada do Ato Constitutivo do 
Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, o qual será 
encaminhado à Autoridade Competente, para apreciação e decisão; 
20.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, posteriormente a 
recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de poderes conferidos ao 
signatário e da xerox do documento de identidade do Outorgado; 
20.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos 
cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada de xerox autenticada do Ato 
Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, 
nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
20.7 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas; 
20.8 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo legal e/ou 
subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
licitante. 
 
21.  DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
21.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de Registro de 
Preços, decorrente; 
21.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data 
do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
21.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) 
Anexo(s); 
21.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
21.5 O(s) produto(s)/serviço(s) ofertado(s) deverá(ão) contar com as mesmas características configuradas no 
Termo de Referência, visualizando e descrevendo a sua configuração; 
21.6 Fornecer produtos com validade igual ou superior ao prazo de vigência da Ata, decorrente; 
21.7 Apresentar, junto com  a nota fiscal, relatório impresso ou digital da execução dos serviços com: fotos 
coloridas, locais de execução, memória de cálculo dos serviços executados e ART; 
- Para o lote 01: 
21.8 Apresentar, como condição para o início dos trabalhos, um Gestor ou Preposto para a execução dos 
serviços objetos do contrato, indicando à Fiscalização os nomes e registros profissionais de toda a equipe 
técnica, à qual compete:  
     I –  Coordenar as relações entre a empresa e o gestor do contrato; 
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     II –  Gerenciar os serviços e as obras (necessariamente um Engenheiro Responsável); 
     III – Receber as notificações do gestor do contrato ou dos órgãos diretivos da contratante.  
21.9 Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da ação, omissão, 
negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores.  
21.10 Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e/ou 
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.  
21.11 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços objeto deste 
edital, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do Contrato.  
21.12 Executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as condições estabelecidas no Termo 
de Referência, com a observância dos prazos determinados pela Prefeitura Municipal de Lages;  
21.13 Manter os profissionais que executarão os serviços devidamente uniformizados e identificados 
mediante a utilização de crachás, garantindo a eles o fornecimento dos Equipamentos de Segurança 
Individuais (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados e compatíveis com o tipo de 
exposição ao risco; 
21.14 As licenças para execução dos serviços, dependentes de quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou 
municipais, correrão por conta e risco da Contratada; 
21.15 Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, 
tais como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, e outras que porventura 
venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva;  
21.16 Responder perante a Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho dos seus 
empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e danos, porventura 
resultantes da execução dos serviços contratados;  
21.17 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela Fiscalização, bem como 
pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
21.18 Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços contratados, inclusive os 
maus executados, quando requerido pela Fiscalização ou previsto no instrumento contratual;  
21.19 Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo planejamento, normas e 
especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela Fiscalização da Prefeitura.  Deverão ser 
cumpridas todas as normas regulamentadoras sobre saúde, medicina e segurança no trabalho; 
21.20 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente 
dos trabalhos;  
21.21 Comunicar à Fiscalização qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 
julgados necessários; 
21.22 Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade, todas as condições, 
o escopo e as informações recebidas em razão dos serviços e durante a execução dos trabalhos, as quais 
constarão exclusivamente dos arquivos e dos relatórios que vierem a ser emitidos; 
21.23 Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e acordadas;  
21.24 Instalar sinalização de segurança quando da execução de serviços, de fornecimento da contratada 
(cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes); 
21.25 Sempre que um serviço não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado, por 
ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a contratada deverá comunicar o fato imediatamente 
à fiscalização e retornar ao local tantas vezes quanto necessário para sua conclusão; 
21.26 Arcar com as despesas de inspeção, análise ou teste de qualidade, quando solicitado pelo setor de 
engenharia da Coordenação de Trânsito, em laboratórios ou órgãos indicados pela mesma Coordenação, a 
fim de verificar a qualidade dos materiais, de acordo com o Termo de Referência, normas ABNT e 
INMETRO, a qualquer momento durante a vigência do contrato; 
 
22. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
22.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
22.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados da 
data da sua emissão; 
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22.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
22.4 Realizar a gestão/fiscalização do Contrato através do servidor: Ivan Andrade Garcia – e-mail 
ivanandradegarcia5@gmail.com, tendo como substituto o servidor Ari de Assis Muniz Moraes – e-mail 
arimoraes1212@gmail.com  
 
23. DO REGISTRO DE PREÇOS 
23.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras; 
23.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de 
compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos 
participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas 
aduzidas; 
23.3 Órgão Gerenciador é o órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de 
Registro de Preços; 
23.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente 
licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços; 
23.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 
23.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Município a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
24. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
24.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 
24.2  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão; 
24.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes; 
24.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
24.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
24.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
24.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
25. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
25.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
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c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
25.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
25.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público;  
b) A pedido do fornecedor.  
 
26. DA CONTRATAÇÃO: 
26.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro 
de Preços, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas; 
26.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro de 
Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
26.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 
26.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de fornecimento 
pelo fornecedor; 
26.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo 
que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
26.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
26.7 Realizar a gestão/fiscalização do contrato através do servidor Ivan Andrade Garcia, email: 
ivanandradegarcia5@gmail.com; 
 
27.  DO DIREITO DE RESERVA: 
27.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 
Licitações; 
27.2 O(s) produtos(s)/serviços(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, 
as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à 
disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, consoante no disposto no 
Art. 76 da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 
 
28.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
28.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de 
Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
28.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas 
as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% 
do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
28.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do 
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais cominações legais; 
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28.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar documentos 
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de 
multa de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o 
Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação, hipótese em 
que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
28.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, 
poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, 
isolada ou cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por 
prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que 
o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 
 
29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
29.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou 
indenização, poderá(ão) ser: 
a) Adiada a abertura da licitação; 
b) Alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
c) Filmadas e/ou gravadas as sessões e este meio ser utilizado como prova; 
29.2 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos 
Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e no site da Prefeitura www.lages.sc.gov.br. 
 
30. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 
 
 

Lages, 18 de abril de 2018. 
 

 
 
 

Reno Rogério de Camargo 
Pregoeiro 

 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração 
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ANEXO I 
 

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018 

PROCESSO Nº 51/2018 
 
Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2018, O MUNICÍPIO DE LAGES – PML – CST - DIRETRAN, 
através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao 
Pregão 21/2018 - SMS, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados 
na licitação, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento 
vinculativo e obrigacional às partes, à luz das regras inseridas na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 e 
Alterações Posteriores, no Decreto 7.892/2013 e pelo Edital, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e 
Diplomas Complementares. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Registro de Preços para a Execução de Serviços de Engenharia de Tráfego, compreendendo aplicação de 
materiais para a demarcação viária das Faixas de Pedestres, Setas, Dizeres e Zebrados, além de fornecimento de 
materiais com instalação de sinalização vertical para instalações novas, para a Coordenação de Segurança e 
Trânsito - DIRETRAN. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 
2.1 De Início: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
2.2 De Execução: em até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 
2.3 De Entrega(s): em até 20 (vinte) dias, a contar da solicitação emitida pelo DIRETRAN; 
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para 
ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) 
especificado(s) na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 22/2018. 
 

EMPRESA  
 

CNPJ  

ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÕES MARCA P.UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

       

TOTAL GERAL  
 
CLAÚSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 20 (vinte) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos 
termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação 
de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de Preços e demais 
documentos inerentes ao Processo. 
4.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira 
será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
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CLAÚSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
5.1 Os produtos objetos desta licitação serão contratos com recursos PRÓPRIOS, provisionados na conta Nº 
1501.2324 – Trânsito, Segurança, Educação, Fiscalização e Sinalização; Código de Despesa n° 161, Elemento de 
Despesa nº 33903924. As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias próprias 
para atender as despesas da mesma natureza, anos base 2018/2019.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores; 
6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
6.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize a 
entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já 
formalizado e empenhado; 
6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos. 
Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no prazo 
ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
6.7 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira 
será o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
CLAÚSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seu(s) Anexo(s) e da presente Ata de Registro de Preços, 
decorrente; 
7.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades legalmente 
estabelecidas; 
7.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 
7.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
7.5 O(s) produto(s)/serviço(s) ofertado(s) deverá(ão) contar com as mesmas características configuradas no Termo 
de Referência, visualizando e descrevendo a sua configuração; 
7.6 Fornecer produtos com validade igual ou superior ao prazo de vigência da Ata, decorrente; 
7.7 Apresentar, junto com  a nota fiscal, relatório impresso ou digital da execução dos serviços com: fotos 
coloridas, locais de execução, memória de cálculo dos serviços executados e ART; 
- Para o lote 01: 
7.8 Apresentar, como condição para o início dos trabalhos, um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços 
objetos do contrato, indicando à Fiscalização os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica, à qual 
compete:  
     I –  Coordenar as relações entre a empresa e o gestor do contrato; 
     II –  Gerenciar os serviços e as obras (necessariamente um Engenheiro Responsável); 
     III – Receber as notificações do gestor do contrato ou dos órgãos diretivos da contratante.  
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7.9 Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da ação, omissão, 
negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores.  
7.10 Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e/ou 
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.  
7.11 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços objeto deste edital, no 
prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do Contrato.  
7.12 Executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as condições estabelecidas no Termo de 
Referência, com a observância dos prazos determinados pela Prefeitura Municipal de Lages;  
7.13 Manter os profissionais que executarão os serviços devidamente uniformizados e identificados mediante a 
utilização de crachás, garantindo a eles o fornecimento dos Equipamentos de Segurança Individuais (EPIs) e 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco; 
7.14 As licenças para execução dos serviços, dependentes de quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou 
municipais, correrão por conta e risco da Contratada; 
7.15 Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais 
como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, e outras que porventura venham a 
ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva;  
7.16 Responder perante a Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho dos seus 
empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e danos, porventura 
resultantes da execução dos serviços contratados;  
7.17 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela Fiscalização, bem como pelos 
atrasos acarretados por esta rejeição; 
7.18 Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços contratados, inclusive os maus 
executados, quando requerido pela Fiscalização ou previsto no instrumento contratual;  
7.19 Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo planejamento, normas e 
especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela Fiscalização da Prefeitura.  Deverão ser 
cumpridas todas as normas regulamentadoras sobre saúde, medicina e segurança no trabalho; 
7.20 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a 
prestar assessoria técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;  
7.21 Comunicar à Fiscalização qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 
7.22 Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade, todas as condições, o 
escopo e as informações recebidas em razão dos serviços e durante a execução dos trabalhos, as quais constarão 
exclusivamente dos arquivos e dos relatórios que vierem a ser emitidos; 
7.23 Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e acordadas;  
7.24 Instalar sinalização de segurança quando da execução de serviços, de fornecimento da contratada (cones, 
cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes); 
7.25 Sempre que um serviço não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado, por ocorrência 
de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a contratada deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização e 
retornar ao local tantas vezes quanto necessário para sua conclusão; 
7.26 Arcar com as despesas de inspeção, análise ou teste de qualidade, quando solicitado pelo setor de engenharia 
da Coordenação de Trânsito, em laboratórios ou órgãos indicados pela mesma Coordenação, a fim de verificar a 
qualidade dos materiais, de acordo com o Termo de Referência, normas ABNT e INMETRO, a qualquer 
momento durante a vigência do contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO CONTRATANTE: 
8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
8.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados da data 
da sua emissão; 
8.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 
8.4 Realizar a gestão/fiscalização do Contrato através do servidor: Adroaldo Tadeu Gonzatto – e-mail 
garagempml@lages.sc.gov.br, tendo como substituta a servidora Claudia Regina Porto Velho – e-mail 
garagempml@lages.sc.gov.br  
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CLÁUSULA NONA – DA CONTRATAÇÃO 
9.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas; 
9.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro de Preços e 
emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
9.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
9.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de fornecimento pelo 
fornecedor; 
9.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo que as 
entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
9.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador.  
10.2  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão; 
10.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
10.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes; 
10.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
10.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
10.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
11.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
11.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público;  
b) a pedido do fornecedor.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
12.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços 
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
12.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% do 
fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
12.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 
legais; 
12.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar documentos 
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa 
de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se 
reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação, hipótese em que a pregoeira 
poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
12.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, 
resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou 
cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida  
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DIREITO DE RESERVA 
13.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 
Licitações; 
13.2 O(s) produtos(s)/serviços(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as 
especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) 
fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, consoante no disposto no Art. 76 da Lei 8666/93 
e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram da presente Ata de Registro de Preço, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante, para 
dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável 
pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Os casos omissos serão 
resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, alterada, e demais normas aplicáveis. E, por 
estarem assim justos e acordados, assinam  as  partes  o  presente instrumento, em três vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 
 

LAGES, SC, em ...... de .......... de 2018. 
 

Prefeito 
 

Empresa Registrada/Contratada 
 

Visto da Progem 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

REF.:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018  
 
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COMPREENDENDO 

APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA A DEMARCAÇÃO VIÁRIA DAS FAIXAS DE 
PEDESTRES, SETAS, DIZERES E ZEBRADOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
COM INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA INSTALAÇÕES NOVAS, PARA A 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - DIRETRAN. 

 

Nº ITEM UND QTD 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO MÁXIMO 
VALOR ESTIMADO  

TOTAL MÁXIMO 
LOTE 01 

1.1 

Serviço de Sinalização Rodoviária Horizontal. 
Características: Com material termoplástico, 
aplicado pelo processo de extrusão padrão NBR 
6831 e NBR 13132 da ABNT, nas cores branco e 
amarelo. Na espessura de 3,0 mm para faixas de 
pedestres, setas, símbolos, letras e algarismos. 
Contendo no Mínimo as Especificações Técnicas 
do Termo de Referência. 

M² 2000  R$               87,57   R$          175.140,00  

1.2 

Serviço de Sinalização Rodoviária Horizontal Hot 
Spray. 
Características: Com material termoplástico, 
aplicado pelo processo de aspersão (hot spray) 
padrão NBR 6831 e NBR 13159 da ABNT, nas 
cores branco e amarelo, na espessura de 1,5 mm 
para faixas  Contendo no Mínimo as 
Especificações Técnicas do Termo de Referência. 

M² 7000  R$               45,03   R$          315.210,00  

1.3 

Fornecimento e Colocação de tacha refletiva 
bidirecional. 
Características: Código DNIT 4 S 06 121 01. 
Atendendo as normas da ABNT. 

Und. 3600  R$               14,45   R$            52.020,00  

1.4 

Fornecimento e Colocação de tachão refletivo 
bidirecional. 
Características: Código DNIT 4 S 06 121 11. 
Atendendo as normas da ABNT. 

Und. 500  R$               34,50   R$            17.250,00  

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01  R$             559.620,00  
LOTE 02 

2.1 

Chapa de aço #18 
Apresentação: Em metro quadrado, revestida com 
película refletiva e legenda com impressão digital 
sobre a película refletiva  
Características: Conforme Termo de Referência. 

m² 500  R$             424,33   R$          212.165,00  

2.2 

Suporte 2" de diâmetro externo. 
Apresentação: Unidade de 2,65mm x 3m de 
comprimento. Com acessórios. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 1200  R$             144,63   R$          173.556,00  

2.3 

Suporte 2" de diâmetro externo. 
Apresentação: Unidade de 2,65mm x 3,5m de 
comprimento. Com acessórios. 
Características: Conforme Termo de Referência. 

Und. 200  R$             169,57   R$            33.914,00  

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02  R$         419.635,00  
LOTE 03 
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3.1 

Fornecimento e Implantação de Bandeira Cônica. 
Características: Tipo I, Composta de Coluna 6,0m 
com diâmetro de 123mm no topo e 187mm na 
base em secção cônica constante, com aletas 
antigiro, localizadas a 100mm da base inferior e 
soldadas à coluna em ângulo de 180°. Fabricada 
com chapa de aço galv. SAE 1020 com parede 
mínima de 3,75mm. Deverá estar incluso uma 
caixa quadrada de fixação (que encaixe no braço 
projetado item 9) de chapa de aço soldada à 
estrutura da coluna localizada no topo superior, 
medindo ± 150mm de lado, provida de 4 furos 
rosqueados com seus respectivos parafusos ½” , 13 
furos por polegada, para fixação de no mínimo 
dois braços projetados. Braço projetado aço galv. 
SAE 1020, com 5 m de comprimento e 123mm na 
base inferior junto à flange e 76mm no início da 
parte horizontal, que garanta um desenvolvimento 
cilíndrico constante. A parte horizontal do braço 
deverá ter um desenvolvimento cilíndrico 
constante de 76mm entre o ponto de concordância 
da curva e a ponta do braço, Para placas 
sustentação de placas com tamanhos de 
1,20mx2,00m. Contendo no Mínimo as 
Especificações Técnicas do Termo de Referência. 

Und. 50  R$          4.330,00   R$          216.500,00  

3.2 

Fornecimento e Implantação de Placa de aço 
galvanizado 18#. 
Características: Moduladas, tamanho de 1,20m x 
2,00m, totalmente revestidas com películas tipo III 
(Alta Intensidade Prismática-AIP). ABNT-NBR 
14644:2013, devidamente implantada em 
Bandeira Tipo I, incluindo serviços de Muck e 
Sinalização de Segurança. Contendo no Mínimo 
as Especificações Técnicas do Termo de 
Referência. 

m² 120  R$             444,17   R$                53.300,40  

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03  R$            269.800,40  
VALOR TOTAL ESTIMADO, MÁXIMO  R$    1.249.055,40  

 
 

ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE 
LAGES - SC 

1 OBJETO 
O presente Termo de Referência refere-se à execução de Serviços de Engenharia de Tráfego compreendendo, 

aplicação de materiais para a demarcação viária das Faixas de Pedestres, Setas, Dizeres e Zebrados da área central da 
Cidade de Lages, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e demais normas. 
 
2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um 
projeto desenvolvido para propiciar condições de segurança e de conforto ao usuário da rodovia, ajudando a ordenar e 
canalizar o fluxo de veículos e melhorar a segurança dos pedestres. 
Faixa de travessia de pedestres: As faixas de travessia de pedestres são marcas dispostas transversalmente ao eixo da 
via, para definir a área destinada à travessia de pedestres e regulamentar a prioridade de passagem dos pedestres em 
relação aos veículos. É composta por linhas contínuas de cor branca, paralelas entre si e ao eixo da via, com largura e 
espaçamento entre elas de 40 centímetros, e comprimento de 4 metros, distando, pelo menos, 1,20 metro das Linhas de 
Retenção e se estendendo pelo acostamento, quando este for pavimentado. 
Faixa de travessia para pedestres  
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a) Lombadas - (Número de faixas) x comprimento x largura, cor amarelo. 
b) Marcas de canalização: As marcas de canalização são constituídas por zebrado de preenchimento de área de 

pavimento não utilizável e linhas contínuas de canalização, e são usadas para direcionar os fluxos veiculares 
em situações que provoquem alterações na trajetória natural, como nas interseções, nas mudanças de 
alinhamento da via e nos acessos. O zebrado de preenchimento é composto por linhas diagonais posicionadas 
em função do sentido do fluxo, de tal forma a sempre conduzir o veículo para a pista trafegável, e formando 
um ângulo, igual ou próximo de 45°, com a linha de canalização que lhe é adjacente. Quando a área a ser 
demarcada possuir forma irregular e atender a mais de um fluxo adjacente, devem-se estabelecer eixos 
auxiliares, a partir dos quais serão distribuídas as linhas diagonais. Nesse caso, as linhas diagonais do zebrado 
devem formar, sempre que possível, um ângulo próximo de 45° com estes eixos. 

c) Ilha triangular com linhas diagonais em direção única:Estabelece uma direção predominante para as linhas 
diagonais, de maneira a acomodar, ao mesmo tempo, fluxos com direções diferentes, não sendo então 
recomendável a adoção de eixos auxiliares, por implicarem em configuração excessivamente complexa. 

 
 

TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICADO PELO PROCESSO DE EXTRUSÃO 
– PADRÃO ABNT-NBR13132 

 
1. Objetivo 
 Esta Norma fixa as condições exigíveis para implantação de materiais termoplásticos retrorrefletorizados 
empregados na sinalização horizontal viária, aplicados pelo processo de extrusão. 
 
2. Documentos complementares 
Na aplicação desta Norma é necessário consultar ainda: 
NBR 6831- Microesferas de vidro retrorrefletivas- Especificação. 
NBR 7396- Material para sinalização horizontal- Terminologia. 
NBR 13076- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do teor de ligante- Método de 
ensaio. 
NBR 13090- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do dióxido de titânio pelo 
método de redução do alumínio- Método de ensaio. 
NBR 13077- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de cromato de chumbo- 
Método de ensaio. 
NBR 13078- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de sulfeto de cádmio- Método 
de ensaio. 
NBR 13091- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de microesferas de vidro- 
Método de ensaio. 
NBR 13079- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da densidade de massa 
(massa específica) - Método de ensaio. 
NBR 13092- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da temperatura de 
amolecimento (ponto de amolecimento) - Método de ensaio. 
NBR 13080- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do deslizamento- Método de 
ensaio. 
NBR 13081- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da resistência à abrasão- 
Método de ensaio. 
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NBR 13093- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da estabilidade ao calor- 
Método de ensaio. 
NBR 13082- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da resistência à luz- Método 
de ensaio. 
NBR 13094- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da cor- Método de ensaio. 
NBR 13132- Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de extrusão. 
 
3. Definições 
Os termos técnicos utilizados nesta Norma são definidos na NBR 7396. 
 
4. Condições gerais 
4.1 O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 80° C, sem sofrer 
deformações. 
4.2 O termoplástico deve ser inerte a intempéries. 
4.3 O termoplástico deve produzir faixas que se agreguem firmemente ao pavimento, não se destacando deste, em 
consequência de esforços provenientes do tráfego. 
4.4 O termoplástico deve ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos significativos ao pavimento. 
4.5 O termoplástico não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
4.6 O termoplástico aplicado sobre o pavimento de concreto deve ser procedido de uma pintura de ligação com 
material apropriado. 
4.7 O termoplástico depois de aplicado deve permitir a liberação do tráfego, em no máximo 10 (dez) minutos. 
4.8 O termoplástico deve manter integralmente a sua coesão e cor, após a sua aplicação no pavimento. 
4.9 O termoplástico quando aquecido à temperatura exigida para a sua aplicação não deve desprender fumos ou 
gases tóxicos que possam causar danos a pessoas ou propriedades. 
4.10 Os materiais utilizados na fabricação do termoplástico estão descritos em 4.10.1 a 4.10.4 
4.10.1 O material termoplástico se constitui em mistura em proporções convenientes de ligantes; partículas granulares 
como elementos inertes; pigmentos e seus agentes dispersores; microesferas de vidro e outros componentes que 
propiciem ao material qualidades que venham a atender a finalidade a que se destina. 
4.10.2 O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo, como agente plastificante. 
4.10.3 As partículas granulares devem ser constituídas de talco, dolomita, calcita, quartzo e outros materiais similares 
e de microesfera de vidro do tipo IA, conforme NBR 6831. 
4.10.4 No termoplástico de cor branca, o pigmento deve ser o dióxido de titânio rutilo e no de cor amarela deve ser o 
cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos empregados devem assegurar uma qualidade e resistência à luz 
e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permaneça inalterada. 
4.11 O termoplástico deve ser acondicionado em sacos multifolhados, de papel ou plástico, bem como em 
embalagens padronizadas, nas quais deve constar visivelmente o seguinte: 
a) cor do material; 
b) máxima temperatura de aquecimento; 
c) nome do fabricante; 
d) nome do produto; 
e) número do lote de fabricação; 
f) prazo de validade; 
g) quantidade, em kg; 
h) data de fabricação. 
 
5. Condições específicas 
5.1 Requisitos quantitativos 
Requisitos quantitativos Min. Máx. 
Ligante, % em massa na mistura 18 24 
Para o termoplástico branco 
-TIO2' % em massa na mistura 08  

Para o termoplástico amarelo: 
-PbCrO 4'% em massa na mistura 02  

-CdS, % em massa na mistura 01  
Microesferas, % em massa na mistura 20 40 
Ponto de amolecimento, C 90  
Deslizamento  05 
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Resistência à abrasão, g   0,4 
Densidade da massa específica, g/cm3 1,85 2,25 
 
5.2 Requisitos qualitativos 
Cor Munsell 
- Termoplástico branco 

N 9,5 tolerância N 9,0 

Cor Munsell 
- Termoplástico amarelo 

10 YR-7,5/14 com tolerância 10YR-6,5/14 e 8,5 
YR 7,5/14 

Estabilidade ao calor satisfatória 
Resistência à luz satisfatória 
 
6 Inspeção 
6.1 Teor de ligante 
 Determinar o teor de ligante, porcentagem em massa na mistura conforme NBR 13076. 
6.2 Dióxido de titânio 
 Determinar o dióxido de titânio conforme NBR 13090 
6.3 Cromato de chumbo 
 Determinar o cromato de chumbo conforme NBR 13077. 
6.4 Sulfeto de cádmio 
 Determinar o sulfeto de cádmio conforme NBR 13078. 
6.5 Teor de microesfera 
 Determinar o teor de microesferas conforme NBR 13091. 
6.6  Densidade de massa (massa específica) 
 Determinar a densidade de massa conforme NBR 13079. 
6.7 Temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento) 
 Determinar a temperatura de amolecimento conforme NBR 13092. 
6.8 Deslizamento 
 Determinar o deslizamento conforme NBR 13079. 
6.9 Resistência à abrasão 
 Determinar a resistência à abrasão conforme NBR 13081. 
6.10 Estabilidade ao calor 
 Determinar a estabilidade ao calor conforme NBR 13093. 
6.11 Resistência à luz 
 Determinar a resistência à luz conforme NBR 13082. 
6.12 Cor 
 Determinar a cor conforme NBR 13094. 
 
7 Aceitação e rejeição 
7.1 As partidas que satisfizerem às condições de 4.11 devem ser aceitas. 
7.2 A exclusivo critério do órgão comprador pode ser dispensado um ou mais ensaios para o recebimento do material. 
 
8 Análise do Termoplástico 
Para fim de controle de qualidade. 
8.1 O fornecedor deverá realizar as suas expensas, em laboratório bem conceituado, de idoneidade reconhecida, os 
ensaios para obtenção dos resultados para que o produto satisfaça as exigências contidas nesta especificação, quando 
solicitado pela fiscalização. 
8.2 As amostras devem ser retiradas pelo instituto, em campo, no instante da aplicação, com 03 (três) amostras para 
cada lote a ser aplicado. 
 
9 Observações 
 A aplicação do material termoplástico e das microesferas, será feita por meios mecânicos adequados, precedida 
de uma rigorosa inspeção das superfícies a serem sinalizadas. 
 A temperatura de aplicação não deverá ser inferior a 180ºC e não poderá exceder o limite de 220ºC para não 
alterar as propriedades físicas e químicas do material, inclusive a cor na sua totalidade exigida. 
 A quantidade total para as microesferas espalhadas (tipo dropon) não deverá ser inferior a 500gr./m² da faixa 
extrudada. 
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 O termoplástico deve ser aplicado na espessura de 3,00 mm, e deverá fornecer uma vida útil na pista de 
rolamento de 3 (três) anos de duração, sendo este valor relativo ao estudo das características do tráfego e base na qual o 
material é aplicado. 

Caso seja realizada aplicação de material em desacordo com o projeto ou esteja algum local com a pintura 
antiga muito visível, a contratada deverá retira-lo através de métodos a livre escolha sujeitos à aprovação da 
fiscalização, e sem ônus a contratante. 
 
NOTA:Poderá ser utilizado maçarico a gás para a execução do serviço de retirada da sinalização horizontal, desde que 
todos os cuidados sejam tomados. 
 
TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICADO PELO PROCESSO DE ASPERSÃO 

(HOT SPRAY) 
 
1. Objetivo 

Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de Sinalização Horizontal com material 
termoplástico pelo processo de aspersão (hot spray). 

O material termoplástico deverá ser aplicado pelo processo de aspersão, através de equipamentos adequados, 
conforme o tipo de pintura a ser executada. 
 
2. Documentos complementares 
Na aplicação desta Norma é necessário consultar: 
NBR 6831- Microesferas de vidros retrorrefletivas- Especificação 
NBR 7396- Material para sinalização horizontal- Terminologia 
NBR 13076- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do teor de ligante- Método de 
ensaio 
NBR 13077- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de cromato de chumbo- 
Método de ensaio. 
NBR 13078- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de sulfeto de cádmio- Método 
de ensaio. 
NBR 13079- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de densidade de massa 
(massa específica) - Método de ensaio. 
NBR 13080- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação do deslizamento- Método de 
ensaio. 
NBR 13081- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da resistência à abrasão- 
Método de ensaio. 
NBR 13082- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de resistência à luz- Método 
de ensaio. 
NBR 13090- Termoplástico retrorrefletorizado par sinalização horizontal - Determinação do dióxido de titânio pelo 
método de redução do alumínio- Método de ensaio. 
NBR 13091-Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação de microesferas de vidro - 
Método de ensaio. 
NBR 13092- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação para sinalização horizontal - 
Determinação da temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento)- Método de ensaio. 
NBR 13093- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da estabilidade ao calor- 
Método de ensaio. 
NBR 13094- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- Determinação da cor- Método de ensaio. 
NBR 13159- Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de aspersão. 
 
3. Definições 
Os termos técnicos utilizados nesta Norma são definidos na NBR 7396. 
 
4. Requisitos Específicos 
4.1 Materiais 
Os Materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal, deverão atender as Especificações Técnicas da 
ABNT. 
4.2 Espessura 
A espessura de termoplástico a ser aplicado é de no mínimo 1,5 mm, salvo determinação em contrário em projeto ou 
ordem de serviço. 



MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                             SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3221.1000|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

4.3 Retrorrefletorização 
A retrorrefletorização inicial mínima após 48 horas da sinalização deverá ser de 250 mcd/lux.m² para o branco e 200 
mcd/lux.m² para o amarelo. 
 
4.4 Equipamentos de Limpeza 
A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície a ser demarcada, 
como: escovas, vassouras, compressores, ventiladores, etc. 
4.5 Equipamentos de Aplicação 
Devem incluir um aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada, e tantos apetrechos auxiliares para 
demarcação manual quantos forem necessários a execução satisfatória do serviço. Os equipamentos mínimos 
necessários, por equipe, para aplicação de material termoplástico pelo processo de aspersão são: 

a) Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão do material (branco e 
amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variável. 

b)  Veículo auto-propulsor contendo recipiente com capacidade variável e aquecimento indireto (câmera para 
óleo térmico). Para os equipamentos de projeção pneumática o recipiente precisa ser pressurizado para 
conduzir o material até a pistola, e nos equipamentos de projeção mecânica o material deve ser conduzido 
através de bomba até a pistola. 

c) Termômetros em perfeito estado de funcionamento na câmera de óleo e no recipiente para a fusão do material 
termoplástico. 

d) Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas próprias para termoplástico e semeador de microesferas de 
vidro. 

e) Aquecimento indireto (com óleo térmico), para todo conjunto aplicador, ou seja: mangueira condutora do 
material termoplástico e pistola. 

f) Compressor com tanque pulmão de ar destinado a: 
- pressurização do recipiente de termoplástico (nos equipamentos de projeção pneumática), tanque de 

microesferas. 
-Limpeza do pavimento e para atomização do material. 
-Acionamento das pistolas para termoplásticos e microesferas. 

 
4.6 Aplicações 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados pela fiscalização e pelo 
projeto. 
4.6.1 Condições Ambientais 
O termoplásticos devem ser aplicados nas seguintes condições: 
a) temperatura entre 10° C e 40° C 
b) umidade relativa do ar até 80% 
4.6.2 Preparação do Pavimento 
a)A superfície a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (óleos, graxas, 
etc.), que possa prejudicar a aderência do material ao pavimento. 
b) Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento 
deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido. 
c) Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da pintura deve se fazer uma pintura de 
ligação, cuja função é atuar como meio ligante entre o pavimento e o termoplástico. 
4.6.3 Pré-marcação 
Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré-
marcação antes da aplicação do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões fornecidas em 
projeto. 
4.6.3 Aplicação do Material 
a) Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir maracás com bordas claras e nítidas e uma película de 

cor e largura uniformes. 
b) O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir a espessura 

especificada. 
c) Na aplicação do material termoplástico, a temperatura deverá ser de: 
a. Termoplástico branco: 200° C 
b. Termoplástico amarelo: 180° C 
d) Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser corrigido. 
e) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma tolerância de mais ou 

menos 5%. 
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f) As sinalizações existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando qualquer marca ou falha que 
possa prejudicar a nova sinalização. 

g) As microesferas de vidro tipo II, devem ser aplicadas por aspersão concomitantemente com a aplicação do 
material à razão de 400 g/m². 
 

4.6.4 Proteção 
O termoplástico aplicado deverá ser protegido, até o seu endurecimento, de todo tráfego de veículos bem como de 
pedestre. O aplicador será diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 
 
4.6.5 Correção de alguns pontos 
Caso seja realizada aplicação de material em desacordo com o projeto ou esteja algum local com a pintura antiga muito 
visível, a contratada deverá retira-lo através de métodos a livre escolha sujeitos à aprovação da fiscalização, e sem ônus 
a contratante. 
NOTA:Poderá ser utilizado maçarico a gás para a execução do serviço de retirada da sinalização horizontal, desde que 
todos os cuidados sejam tomados. 
 
4.6.6 Medição 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada tomando-se por base as áreas 
efetivamente pintadas. 
 
4.6.7 Garantia 
A durabilidade da sinalização aplicada (material e aplicação ou somente aplicação), sobre pavimentos asfálticos, 
suportando tráfego de até 30.000 (trinta mil) veículos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias deverá ser 
de: 
- 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 
- 24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 
- 36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço. 
 
5. Espessura da Película 
5.1 O controle da espessura da película poderá ser realizado através da coleta de amostras por empresa contratada. O 
material deverá ser colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres (500x200x0,25mm), sem adição de 
microesfera do tipo II. Deverão ser realizadas, no mínimo, 10 medidas em cada chapa, e o resultado expresso pela 
média aritmética das medidas. 
  

 
Especificações Técnicas exigíveis para fornecimento, implantação e remoção de tachões e tachas destinados a 

Sinalização Vertical na cidade de Lages-SC, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e demais 
normas. 

 
1. OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento, implantação de tachões e tachas‚ com pinos 
utilizados na sinalização viária horizontal de pavimentos. 
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar: 
NBR 15576/2008 Sinalização horizontal viária - Tachões refletivos viários – Requisitos e métodos de ensaios; 
NBR 14636/2013 Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias – Requisitos; 
3.CONDIÇÕES GERAIS 
3.1. Materiais 
De acordo com o número de elementos refletivos, os tachões e tachas‚ dever ser classificados em: 
Bidirecionais: com 2 (dois) elementos refletivos. 
Tachões de formato retangular deverão ser abaulados, sem quinas retas;Tachas de formato quadrado deverão ser 
abaulados, sem quinas retas; 
3.1.1. Elementos de fixação 
Os tachões retangulares apresentarão dois pinos de fixação e as tachas apresentarão apenas um pino de fixação. 
Este(s) pino(s) deve(m) estar embutido(s) no corpo da peça e deve(m) apresentar superfície rosqueada, de forma a 
permitir melhor aderência do pino no material de fixação e no pavimento. 
3.1.2. Estrutura Interna 
O dimensionamento e tipo de material necessário à estrutura interna das peças ficarão a critério do fabricante. 
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3.1.3. Elementos Refletivos 
a) O elemento refletivo, composto por uma ou mais unidades óticas, deverá ser da mesma cor da peça, estando 
perfeitamente embutido na mesma; 
b) O elemento refletivo deverá manter a reflexão durante o período de garantia da peça e deverá estar perfeitamente 
embutido no corpo do tachão ou tacha; 
c) O elemento retrorrefletor deverá resistir aos impactos pneumáticos e às condições ambientais (intempéries‚ poluição, 
etc.). 
3.1.4. Cola 
A cola a ser utilizada no assentamento e fixação das peças deverá ser sintética com 2 (dois) componentes, pré-acelerada, 
à base de resina de poliéster, com as seguintes propriedades: 
a) Não sofra retração após a cura, para não permitir; 
b) Vazios entre as peças e o pavimento; 
c) Movimentos do pino de fixação; 
d) Tempo máximo de cura de 60 minutos; 
e) Alta aderência em pavimentos asfálticos. 
3.2. Limpeza do Pavimento 
A Contratada deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície a ser instalada a 
peça, como escovas, vassouras e retirar todo resíduo ou manchas de óleo, antes da furação. 
 
4. IMPLANTAÇÃO 
4.1. Furação 
A marcação dos locais a perfurar deverá ser efetuada com auxilio de gabaritos. A furação propriamente dita deverá ser 
feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou corrente elétrica, ou outro equipamento a 
critério da DIRETRAN. O furo deverá ter a profundidade suficiente para abrigar o pino de fixação com folga. 
4.2. Limpeza dos furos 
Deverá ser feita a limpeza dos furos bem como do local de assentamento utilizando-se o ar comprimido para que não 
fiquem resíduos que prejudiquem a aderência do material de fixação ao pavimento. 
4.3. Fixação 
4.3.1. O assentamento e a fixação da peça deverão ser executados com quantidades de material suficientes para que as 
peças não se desprendam do pavimento posteriormente. 
4.3.2. As peças instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixação, para uma perfeita 
aderência sobre o pavimento. 
4.3.3. Após a instalação da peça, a Contratada deverá recolher todo entulho ou sobra de materiais resultantes da 
execução dos mesmos. Não serão aceitas as peças cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola após a 
implantação. 
4.4. Notas 
4.4.1. A instalação das peças será executada no período noturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados, salvo 
orientação em contrário da DIRETRAN, obedecendo-se rigorosamente osprazos definidos em cada Ordem de Serviço. 
4.4.2. No caso de qualquer anormalidade observada pela Contratada com relação à geometria do local ou qualidade do 
piso, esta deverá comunicar imediatamente à fiscalização para as providências necessárias. 
4.4.3. Sempre que uma Ordem de Serviço não seja cumprida integralmente dentro do prazo programado por ocorrência 
de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a Contratada deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização. 
4.4.4. Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados após a instalação da 
sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes), devidamente vistoriada e aprovada pela 
DIRETRAN. 
4.5. CONTROLE DE QUALIDADE 
Para garantia da qualidade dos serviços serão exigidos os Certificados de Análise com respectiva aprovação das peças a 
serem utilizadas, emitidos por laboratório credenciado para tal. 
4.6. MÉTODOS DE ENSAIO 
As peças deverão ser submetidas a ensaios de resistência, à compressão e retrorrefletância, atendendo aos seguintes 
valores: 
4.6.1. Resistência à Compressão 
4.6.1.1 Aparelhagem: a máquina para ensaio poderá ser de qualquer tipo, de capacidade suficiente e que possibilite a 
aplicação de carga contínua e sem choques. 
4.6.1.2. As peças deverão suportar uma carga mínima de 5000 kgf (para tachas e calotas) e 10.000 kgf para tachões. 
4.6.2. Retrorrefletância 
Valores mínimos CIL (Coeficiente de Intensidade Luminosa). 
4.6.3. Cor 
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As tachas e tachões deverão seguir o Padrão Munsell e deverão ser comparadas visualmente com a tonalidade de 
correspondente. 
4.7. DURABILIDADE 
Independentemente dos ensaios e inspeções, a durabilidade das peças fornecidas e/ou implantadas, deverá ser de 3 (três) 
anos, no que diz respeito a deslocamento, quebra, soltura do pavimento, bem como do retrorrefletor, excetuando casos 
que comprovadamente não forem responsabilidade da Contratada.  
 

 
Especificações Técnicas exigíveis para o fornecimento de materiais, destinados a Sinalização Vertical na cidade 

de Lages-SC, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e demais normas. 
 

1- SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO) 
ITEM: Placas de aço com a face principal em impressão digital sobre película refletiva tipo I, conforme norma: NBR 
14644:2013. 
Placas de sinalização vertical constituídas de chapas metálicas com furos para fixação de parafusos. 
1. Dimensões: 
As placas deverão ser cotadas em m² (metro quadrado) 
1.1. Placas de Regulamentação, Advertência, indicativa e educativa: terãoa face principal em impressão digital 
sobre película refletiva tipo I, conforme norma: NBR 14644:2013. 
1.2. As medidas serão definidas posteriormente, quando da solicitação; 
As chapas, depois de cortadas nas dimensões finais e livre de rebarbas ou bordas cortantes, terão os cantos 
arredondados. 
2. Material: 
As placas serão confeccionadas em aço galvanizado à quente número 18, espessura nominal de 1,25mm, segundo a 
norma NBR 11904. Deve ser usado material específico para eliminar resíduos que possam afetar a aplicação do 
acabamento. Após este tratamento as placas deverão apresentar o seguinte acabamento: 
No verso da placa deverá receber acabamento em pintura com tinta a pó poliéster, na cor preto fosco, com espessura 
mínima de 50 Micras que passará por um processo de secagem em estufa a 200°C. Ainda nesta face deverá ser 
impressa, pelo processo serigráfico em letras brancas com no máximo 4,0cm de altura, os dizeres: Nome do contratante, 
a identificação do fornecedor, mês e ano de fabricação. 
A face principal que receberá a película refletiva deverá sofrer apenas a operação de limpeza, desengrachamento e 
secagem para evitar qualquer tipo de resíduo. 
3. Material de acabamento: 
3.1- Placas de aço com a face principal em impressão digital sobre película refletiva tipo I, conforme norma: NBR 
14644:2013. 
 
PELÍCULA REFLETIVA TIPO I (ABNT NBR 14644) 

Ângulo de 

obs. 

Ângulo de 

Ent. 
Branca Amarela Verde Azul Vermelha 

0,2 -4 70 50 9,0 4 14 

0,2 +30 30 22 3,5 1,7 6 

0,5 -4 30 25 4,5 2 7,5 

0,5 +30 15 13 2,2 0,8 3 

Coeficientes Mínimos de Retroreflexão (Candelas/lux. m²) 

4. Durabilidade 
A durabilidade das placas deve ser garantida contra defeitos de fabricação por período não inferior a 07 anos. 
5. Empacotamento 
As placas devem ser empacotadas com material isolante entre elas em volumes de no máximo 02 unidades. 
Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e recebimento. 

 

SUPORTE 2” ou 2.1/2” (DIÂMETRO EXTERNO) X 2,65MM X 3,50MDE COMPRIMENTO 
Suporte simples completo confeccionado com as seguintes características: tubular com diâmetro externo de 2” ou 
2.1/2”, espessura mínima de 2,65 mm, com comprimento de 3500 mm, em aço galvanizado a fogo internamente e 
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externamente, extremidade de apoio para enterramento com 2 (duas) aletas retangulares anti-giro também galvanizada a 
fogo, soldadas em forma de cruz a 300 mm da extremidade inferior e topo fechado com tampa em aço. 
A licitante deverá fornecer ainda, juntamente com os suportes de aço todos os acessórios para fixação das placas, tais 
como: Parafusos inox sextavados de 5/16”x3”, porcas e arruelas, contraventamentos com parafusos 5/16”x1.1/4” ou 
conforme especificados pela contratante, com cabeça francesa. 
Todos os postes deverão ser fornecidos com furações correspondentes ao tamanho das placas, especificados em ordem 
de serviços pela Coordenação de Segurança e Trânsito. 
Os materiais estão sujeitos à inspeção para aprovação no momento do recebimento. 
 
SINALIZAÇÃO VERTICAL AÉREA COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (PLACAS MODULADAS 

EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO) 
 

5.1 SEMIPORTICO TIPO BANDEIRA CÔNICA TIPO I (COLUNA E BRAÇO) 
ABNT NBR 14.429/13 

5.1.1 COMPOSIÇÃO 
a. Confeccionado por colunas em aço SAE 1020, galvanizado a fogo interna e externamente, 

altura/comprimento da coluna 6,00m, com diâmetro na parte superior do tubo de 123mm e na base 
inferior 187mm, com braços projetados nas mesmas especificações, porém com projeção de 5,50m, 
diâmetro de 123mm na base inferior junto a flange e 76mm no início da parte horizontal, garantindo 
um desenvolvimento cônico constante; 

b. A estrutura deverá suportar a implantação de placa de aço, tamanho 2,00 x 1,00m, galvanizada a fogo, 
fixada ao semipórtico por três contraventamento com abraçadeira na dimensão de 1.1/2” x ¼” x 
900mm, e seis parafusos sextavados de 3/8” x 1.1/2” e seis parafusos sextavados de ¼” x 5/16” com 
porcas e arruelas; 

c. O conjunto deve está calculado para suportar ventos com até 110km/h 
 
PLACAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
5.2.1 Material 

As placas serão confeccionadas em chapas aço galvanizado a fogo número 18, espessura nominal de 1,25 mm, 
segundo a norma NBR 11904. Deve ser usado material específico para eliminar resíduos que possam afetar a aplicação 
do acabamento. 
 
5.2.2 Características 

a) Dimensões das placas em aço galvanizado conforme projeto. 
b) Deverá constar no verso das placas uma impressão, pelo processo serigráfico, na cor branca, o 

contratante, nome ou logomarca do fornecedor, mês e ano de fabricação. 
c) As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 
d) As chapas deverão passar por processo de limpeza e desengraxamento, de modo a garantir a perfeita 

aderência das tintas e películas refletivas. Poderão ser empregados quaisquer métodos adequados. 
5.2.3 Acabamento 

a) As chapas, depois de cortadas nas dimensões finais e livre de rebarbas ou bordas cortantes, terão os cantos 
arredondados. 

b) O verso da placa deverá receber acabamento em pintura com tinta a pó poliéster, na cor preta fosca, com 
espessura mínima de 50 Micras, que passará por um processo de secagem em estufa na temperatura de 
200°C; 

c) A face principal, que receberá a película refletiva, deverá sofrer apenas a operação de limpeza, 
desengrachamento e secagem para evitar que qualquer tipo de resíduo prejudique o procedimento. 

5.2.4 Película refletiva 
1.1 Placas de Regulamentação, Advertência, Serviços Auxiliares e Indicativas, de solo, e com até 2,40m² de 

área devem ser totalmente refletivas, película refletiva com películas tipo III, conhecida comercialmente 
como Alta Intensidade Prismática – AIP (ABNT: NBR 14.644: 2013); 

Nota: Os serviços de diagramação e fabricação de placas deverão ser acompanhados por responsável técnico, 
com aptidão comprovada pelas Certidões de Pessoa Jurídica e Física do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

5.2.5 Embalagem 
As placas devem ser embaladas com material isolante entre elas e em pequenos volumes. 
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