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PROCESSO Nº 05/2018 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 
 

O MUNICÍPIO DE LAGES / COORDENADORIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, por 
intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13:30 horas 
do dia 27 de fevereiro 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 destinado à Aquisição de Materiais e Equipamentos para 
Melhoria, Conservação e Manutenção da Sinalização de Trânsito Horizontal e Vertical em diversas 
Ruas do Município de Lages e, para atender as necessidades da Coordenação de Segurança e 
Trânsito – DIRETRAN. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Registro de Preços para Aquisição de Materiais e Equipamentos para Melhoria, Conservação e 
Manutenção da Sinalização de Trânsito Horizontal e Vertical em diversas Ruas do Município de 
Lages e, para atender as necessidades da Coordenação de Segurança e Trânsito – DIRETRAN, em 
conformidade com o prescrito 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 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, Operação 006, Agência 0420, Conta nº 
4-6, 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(três) dias antes da abertura do certame, com a remessa do original via registro postal; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3221-1169. 
 
4. DO(S) PRAZO(S): 
4.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
4.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de 
Preços; 
4.3 De Entrega(s) e Local(is): em até 20 (vinte) dias corridos, após confirmação de recebimento da 
nota de empenho e autorização de fornecimento (AF) à Contratada, a ser entregue(s) na Av. Dom 
Pedro II, 1555, piso superior  do Terminal Rodoviário de Lages, Bairro Universitário, CEP 88509-
001, das 8h as 18h, mediante agendamento pelo fone (49) 3222-8515 ou e-mail 
diretran@lages.sc.gov.br ;  
4.4 Do 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 de Preços: sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua 
assinatura. 
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5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 Será(ão) efetuado(s) em até 20 (vinte) dias entrega(s) do(s) produto(s), à vista da(s) nota(s) 
fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
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. 
 
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 serviço(s), 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 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: 
7.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
definida para abertura do certame. 
 
8. DO VALOR ESTIMADO: 
8.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos próprios, provisionados na conta: 
15.01.2324 – Trânsito, Segurança, Educação, Fiscalização e Sinalização; Códigos de Despesa n° 
162 para os Lotes 10 e 11, 161 para os demais Lotes, Elementos de Despesa nº 44905230 para o 
lote 10, 44905232 para o lote 11 e 33903044 para os demais lotes, ano base 2018; 
8.2 As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias próprias para 
atender as despesas da mesma natureza; 



 

Prefeitura do Município de Lages 
Estado de Santa Catarina 
Secretaria da Administração 

Setor de Licitações e Contratos 

 

3

8.3 Valor Estimado, Máximo: R$ 1.594.639,62 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil 
seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos). 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 Poderão participar da presente licitação Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do 
presente 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).  
 
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 mão. 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
11.1 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 13:30 horas do dia 27 de fevereiro 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; 



 

Prefeitura do Município de Lages 
Estado de Santa Catarina 
Secretaria da Administração 

Setor de Licitações e Contratos 

 

4

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° 01/2018. 
Abertura às 13:30 horas do dia 27 de fevereiro de 2018. 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Proposta 

 
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) deverá(ão) ser cotado(s) com marca 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) por item, em moeda nacional, cujo somatório coincida 
com o valor do lote, 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 Oferecer garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, dos produtos cotados; 
14.9 Estar acompanhada: 
14.9.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação 
do(s) preço(s) do(s) produtos(s) licitado(s); 
14.9.2 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; 
14.9.3 Da Declaração de que o(s) serviço(s) a ser entregue(s) ficará(ão) sob a sua inteira 
responsabilidade, até a entrega definitiva; 
14.9.4 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; 
14.9.5 Da Declaração de que se enquadram ou não na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 
123/2006 e Alterações Posteriores; 
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14.9.6 Da declaração de que, se vencedora, se compromete a entregar amostra do produto exigido, 
em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, na Secretaria Requisitante.  
 
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.  
 
15. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 01/2018 
Abertura às 13:30 horas do dia 27 de fevereiro 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. 
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16.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
16.4.1 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida há menos de 60 (sessenta) dias. 
 
16.5 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
16.5.1 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; 
- 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; 
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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 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, 
adjudicado a seu favor, o objeto licitado; 
17.10 Caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, dependendo da forma de 
julgamento, não seja de ME ou EPP, e havendo proposta(s) apresentada(s) por ME ou EPP com valor 
igual ou superior até 5% do menor preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
17.10.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, dispondo-a(s) pela 
ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no Inciso I 
do art. 45 da LC 123/2006; 
17.10.2 Para efeito do desempate de valor(es) cotado(s) com equivalência, se houver, utilizar-se-á o 
critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala de 
classificação para exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º do art. 45 da Lei 
8.666/93 e no Inciso III do art. 45 da LC 123/2006, respectivamente; 
17.10.3 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta 
deliberar pela apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, 
ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição; 
17.10.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 
deliberar pela não apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, 
cotado/negociado, convocar-se-á a 2ª ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a que 
satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o limite das classificadas; 
17.10.5 Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e/ou a que exercer, não 
atender as exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, será julgada a 
vencedora; 
17.11 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor 
preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado; 
17.12 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 
subsequente, 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); 
17.13 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; 
17.14 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; 
17.15 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o 
Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor; 
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17.16 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 do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do 
recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo; 
17.17 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como 
renúncia ao direito de recorrer; 
17.18 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; 
17.19 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os 
Licitantes presentes; 
17.20 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; 
17.21 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; 
17.22 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: 
18.1.2 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 constante da planilha do Termo de 
Referência, sendo que a inobservância dos critérios de aceitabilidade por preços unitários acarretará a 
desclassificação da proposta; 
18.1.3 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), é (são) IRRENUNCIÁVEL(IS) e o(s) preço(s) depois de 
negociado(s), IRRETRATÁVEL(IS); 
18.1.4 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; 
18.1.5 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; 
18.1.6 A adequação dos preços negociados 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 
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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; 
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, consideram-se intimados na sessão pública acima 
referida, terão 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); 
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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. 
 
22. DO REGISTRO DE PREÇOS 
22.1 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; 
22.2 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; 
22.3 Órgão Gerenciador é 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; 
22.4 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; 
22.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 
22.6 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. 
 
23. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
23.1 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;  
23.2.  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; 
23.3 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; 
23.4 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; 
23.5 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; 
23.6 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; 
23.7 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. 
 
24. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
24.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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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. 
24.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
24.3  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.  
 
25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
25.1 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, no prazo de 30 (trinta) dias, que após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 
25.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de 
Registro de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
25.3 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. 
25.4 A entrega dos serviços só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 
fornecimento pelo fornecedor; 
25.5 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; 
25.6 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.  DO DIREITO DE RESERVA: 
26.1 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; 
26.2 Receber o(s) produto(s) 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 
consequente aceitação; 
26.3 O(s) produto(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, com embasamento 
no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
27.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
27.1 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; 
27.2 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; 
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27.3. 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; 
27.4 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; 
27.5 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. 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
28.1 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; 
28.2 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. 
 
29. 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, 22 de janeiro 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 01/2018 

PROCESSO Nº 05/2018 
 
 
Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2018, O MUNICÍPIO DE LAGES / 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, através do Pregoeiro e da Equipe de 
Apoio, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão 01/2018 – 
PML/DIRETRAN, 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 Aquisição de Materiais e Equipamentos para Melhoria, Conservação e 
Manutenção da Sinalização de Trânsito Horizontal e Vertical em diversas Ruas do Município de 
Lages e, para atender as necessidades da Coordenação de Segurança e Trânsito – DIRETRAN, em 
conformidade com o prescrito no Anexo II – Termo de Referência, que passa a fazer parte 
integrante deste Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 
2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de 
Preços; 
2.3 De Entrega(s) e Local(is): em até 20 (vinte) dias corridos, após confirmação de recebimento da 
nota de empenho e autorização de fornecimento (AF) à Contratada, a ser entregue(s) na Av. Dom 
Pedro II, 1555, piso superior  do Terminal Rodoviário de Lages, Bairro Universitário, CEP 88509-
001, das 8h as 18h, mediante agendamento pelo fone (49) 3222-8515 ou e-mail 
diretran@lages.sc.gov.br ;  
2.4 Do 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 de Preços: 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 
01/2018. 
 

EMPRESA  
 

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

       
TOTAL GERAL  
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CLAÚSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 20 (vinte) dias entrega(s) do(s) produto(s), à vista da(s) nota(s) 
fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
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. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
5.1 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; 
5.2 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 serviço, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não 
incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado; 
5.6 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; 
5.7 Na hipótese reajuste de preços, o critério de atualização financeira será em conformidade com 
art. 40, XI da Lei 8.666/93. 
 
CLAÚSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
6.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seu(s) Anexo(s) e da presente Ata de 
Registro de Preço; 
6.2 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; 
6.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) 
Anexo(s); 
6.4 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. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 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, no prazo de 30 (trinta) dias, que após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 
7.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de 
Registro de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
7.3 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. 
7.4 A entrega dos serviço(s) só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 
fornecimento pelo fornecedor; 
7.5 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; 
7.6 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; 
7.7 A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um responsável, neste caso, o 
responsável pela Fiscalização e gestão do contrato é o Sr. Ivan Andrade Garcia, e-mail 
ivanandradegarcia5@gmail.com.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1 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.  
8.2  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; 
8.3 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; 
8.4 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; 
8.5 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; 
8.6 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; 
8.7 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 NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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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. 
9.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
9.3  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.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
10.1 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; 
10.2 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; 
10.3. 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; 
10.4 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; 
10.5 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 PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA 
11.1 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; 
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11.2 Receber o(s) produto(s) 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 
consequente aceitação; 
11.3 O(s) produto(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, com embasamento 
no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 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 2017

 
Prefeito  

 
 
 

Empresa Registrada/Contratada 
 
 
 

Visto da Progem 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
REF.:  Pregão Presencial nº 01/2018  
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA, 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGES E, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E 
TRÂNSITO – DIRETRAN. 

 

LOTE 
01 Especificação UNIDADE QTDA VLR MAX. 

UNIT 
VLR MÁX. 

TOTAL 

1.1 

Cone para sinalização de Tráfego. 
Apresentação: De borracha, com 75cm de altura. 
Características: Com faixas refletivas conforme 
Termo de Referência 1. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) no que couber. 

unid 200 R$ 95,79 R$                     
19.158,00 

1.2 

Cone para sinalização de Tráfego Tipo Tonel. 
Apresentação: Em Polietileno de baixa 
densidade, com medidas aproximadas (variação 
de até 10%) de 1m (A), 1m (L) e 90cm(P). 
Características: Com faixas refletivas conforme 
Termo de Referência 1. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) no que couber. 

unid 50 R$ 275,50 R$                     
13.775,00 

1.3 

Cavalete desmontável para sinalização de 
Tráfego. 
Apresentação: Em Polietileno de baixa 
densidade, com altura e largura igual ou superior, 
respectivamente, a 1,0m e 1,35m. 
Características: Com uma viga de  24cm de 
largura, com faixas refletivas conforme Termo 
de Referência 1. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) no que couber. 

unid 50 R$ 323,87 R$                     
16.193,50 

TOTAL lote 01 - R$ 49.126,50 

LOTE 
02 Especificação UNIDADE QTDA VLR MAX. 

UNIT 
VLR MÁX. 

TOTAL 

2.1 

Cavalete para sinalização de Tráfego. 
Apresentação: De madeira, com altura e largura 
igual ou superior a, respectivamente, a 1,10m. e 
90cm 
Características: Padrão CET. Com faixas 
refletivas conforme Termo de Referência 2. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) no que couber. 

unid 200 R$ 240,27 R$                     
48.054,00 
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TOTAL lote 02 - R$48.054,00 

LOTE 
03 Especificação UNIDADE QTDA VLR MAX. 

UNIT 
VLR MÁX. 

TOTAL 

3.1 

Grupo Focal Veicular Convencional.  
Apresentação: Em fibra de vidro ou 
policarbonato, no tamanho aproximado (variação 
de até 10%) de 1,60m (A) x 0,50m (L).  
Características: Em Led de alto brilho e baixo 
consumo, de 220vca de aproximadamente 20% 
ou 85/265vca. Frequência de rede de 60Hz de 
aproximadamente 5% e a temperatura de 
trabalho ambiente -10 a 55°C. Dotado de uma 
porta de inspeção na parte traseira com acesso 
aos componentes eletrônicos, disposta de forma 
horizontal. Com abraçadeiras para fixação do 
grupo ao braço de sustentação. Com quantidade 
de LEDs igual ou superior a 120 unidades, com 3 
focos de 200 mm (3x200mm). Em conformidade 
com o INMETRO e com as recomendações 
contidas nas normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) no que couber. 

unid 12 R$ 1.814,40 R$                     
21.772,80 

3.2 

Bolacha (Módulo) de LED - Verde. 
Características: Para semáforo de 200 mm na cor 
VERDE, com led’s de alto brilho. Bolacha 
(módulo). Com quantidade de LEDs igual ou 
superior a 120 unidades e no mínimo 7.000 mcd. 
Com encapsulamento incolor e vida útil média 
de 100.000 horas. Os módulos led’s deverão ser 
polarizados independentes, para não 
comprometimento de todo o sistema no caso de 
um Led queimar. Com potência ativa máxima de 
cada módulo veicular, para tensão nominal de 
220 Vca, de 15W e intensidade luminosa de 
400cd. Comprimento de onda de luz no verde 
490-520 mm. Fator de potência nominal da 
lâmpada a led não deverá ser inferior a 0,90. O 
dispositivo deverá operar normalmente com uma 
temperatura de trabalho de -10ºC a +40ºC, e com 
umidade relativa do ar de até 90%. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas na ABNT no que 
couber. 

unid 150 R$ 317,53 R$                     
47.629,50 

3.3 

Bolacha (Módulo) de LED - Amarelo. 
Características: Para semáforo de 200 mm na cor 
AMARELA, com led’s de alto brilho. Bolacha 
(módulo). Com quantidade de LEDs igual ou 
superior a 120 unidades e no mínimo 7.000 mcd. 
Com encapsulamento incolor e vida útil média 
de 100.000 horas. Os módulos led’s deverão ser 
polarizados independentes, para não 
comprometimento de todo o sistema no caso de 
um Led queimar. Com potência ativa máxima de 
cada módulo veicular, para tensão nominal de 

unid 60 R$ 313,78 R$                     
18.826,80 
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220 Vca, de 15W e intensidade luminosa de 
400cd. Comprimento de onda de luz no verde 
858-605 mm. Fator de potência nominal da 
lâmpada a led não deverá ser inferior a 0,90. O 
dispositivo deverá operar normalmente com uma 
temperatura de trabalho de -10ºC a +40ºC, e com 
umidade relativa do ar de até 90%. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas na ABNT no que 
couber. 

3.4 

Bolacha (Módulo) de LED - Vermelho. 
Características: Para semáforo de 200 mm na cor 
Vermelha, com led’s de alto brilho. Bolacha 
(módulo). Com quantidade de LEDs igual ou 
superior a 120 unidades e no mínimo 7.000 mcd. 
Com encapsulamento incolor e vida útil média 
de 100.000 horas. Os módulos led’s deverão ser 
polarizados independentes, para não 
comprometimento de todo o sistema no caso de 
um Led queimar. Com potência ativa máxima de 
cada módulo veicular, para tensão nominal de 
220 Vca, de 15W e intensidade luminosa de 
400cd. Comprimento de onda de luz no verde 
620-680 mm. Fator de potência nominal da 
lâmpada a led não deverá ser inferior a 0,90. O 
dispositivo deverá operar normalmente com uma 
temperatura de trabalho de -10ºC a +40ºC, e com 
umidade relativa do ar de até 90%. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas na ABNT no que 
couber. 

unid 150 R$ 313,78 R$                     
47.067,00 

TOTAL lote 03 - R$135.296,10 

LOTE 
04 Especificação Unidade Qtda 

Valor 
Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

4.1 

Coluna para placa tipo bandeira. 
Apresentação: Com 6,0mt de altura, diâmetro de 
123mm no topo e 187mm na base, fabricada com 
chapa de aço galv. SAE 1020 com parede 
mínima de 3,75mm. 
Caracterpisticas: Base em secção cônica 
constante com aletas antigiro, localizadas a 
100mm da base inferior e soldadas à coluna em 
ângulo de 180°. Com 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 aproximadamente 
(variação de 5%) 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. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

unid 15 R$ 1.789,40 R$                     
26.841,00 
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4.2 

Braço projetado para coluna de placa tipo 
bandeira. 
Apresentação: Em aço galvanizado SAE 1020, 
com 5mt. de comprimento e 123mm na base 
inferior junto à flange e 76mm no início da parte 
horizontal. 
Características: Com desenvolvimento cilíndrico 
constante, na parte horizontal do braço, de 76mm 
entre o ponto de concordância da curva e a ponta 
do braço. Em conformidade com as 
recomendações contidas na ABNT no que 
couber. 

unid 15 R$ 1.321,57 R$                     
19.823,55 

4.3 

Suporte para fixação de placa de sinalização. 
Apresentação: Coluna em tubo de aço 
galvanizado SAE 1010/1020. com suporte 
abraçadeira (com acessórios parafusos, porcas e 
arruelas necessárias) para a placa não girar de no 
máximo 23cm de comprimento para cada lado.  
Características: Espessura da parede do tubo 
igual ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 
2’’. Altura igual ou superior a 3,00m. Com 2 
aletas antigiro, localizadas na base inferior e 
soldadas à coluna em ângulo de 180 graus. Com 
tratamento superficial para proteção contra 
corrosão. Todas as peças do conjunto da coluna 
deverão ser revestidas de zinco por imersão a 
quente, após as operações de corte, dobra, 
furação e soldagem. A galvanização deverá ser 
executada nas partes internas e externas das 
peças, devendo as superfícies receber uma 
deposição mínima de zinco por metro quadrado 
nas extremidades e nas demais áreas de acordo 
com as normas da ABNT. A galvanização deverá 
ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. Com 
garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a 
partir da data de entrega, sobre suas 
características físicas – construtivas e de 
acabamento. Em conformidade com as 
recomendações contidas na ABNT no que 
couber. 

unid 1000 R$ 130,48 R$                   
130.480,00 

4.4 

Parafuso com cabeça francesa 5/16 x 3" com 
porcas e arruelas. 
Apresentação: Conjunto com no mínimo 100 
peças. 
Características: Sextavados, galvanizados a fogo. 

cjt 2500 R$ 0,65 R$                       
1.625,00 

TOTAL lote 04 - R$ 178.769,55 

LOTE 
05 Especificação UNIDADE QTDA VLR MAX. 

UNIT 
VLR MÁX. 

TOTAL 
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5.1 

Adesivo tipo Vinil na cor Marrom. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 61cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 200 R$ 41,21 R$                       
8.242,00 

5.2 

Adesivo tipo Vinil na cor Preto fosco. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 61cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 400 R$ 41,21 R$                     
16.484,00 

5.3 

Adesivo tipo Vinil na cor Azul ciano. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 61cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 400 R$ 41,21 R$                     
16.484,00 

5.4 

Adesivo tipo Vinil na cor Verde folha. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 61cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 200 R$ 41,21 R$                       
8.242,00 

5.5 

Adesivo tipo Vinil na cor Branca. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 61cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 400 R$ 41,21 R$                     
16.484,00 

5.6 

Adesivo tipo Vinil na cor Vermelha. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 61cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 400 R$ 41,21 R$                     
16.484,00 

5.7 

Adesivo tipo Vinil Refletivo na cor Azul ciano. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 120cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 200 R$ 129,72 R$                     
25.944,00 

5.8 

Adesivo tipo Vinil Refletivo na cor Verde folha. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 120cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 200 R$ 129,72 R$                     
25.944,00 

5.9 

Adesivo tipo Vinil Refletivo na cor Branco. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 120cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 200 R$ 119,09 R$                     
23.818,00 
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5.9 

Adesivo tipo Vinil Refletivo na cor Vermelho. 
Apresentação: Em metro linear, Grau técnico: 
para plotagem. com vida útil igual ou superior a 
05 anos e largura mínima de 120cm. Em 
conformidade com as recomendações contidas na 
ABNT no que couber. 

m 200 R$ 119,09 R$                     
23.818,00 

5.10 

Máscara de Transfêrencia Transparante. 
Apresentação: Em metro linear de médio 
contato, com largura mínima de 60cm. Com 
liner. 

m 100 R$ 16,45 R$                       
1.645,00 

TOTAL lote 05 - R$ 183.589,00 

LOTE 
06 Especificação Unidade Qtda 

Valor 
Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 

6.1 

Microesfera de Vidro Retrorrefletiva Tipo II 
(Drop On). 
Apresentação: Saco com 25 quilos. 
Características: De acordo com o Termo de 
Referência 4. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas 
nas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) no que couber. 

sc 50 R$ 183,30 R$                       
9.165,00 

6.2 

Solvente para diluição de tinta de demarcação 
viária.  
Apresentação: Lata de 18litros de solvente para 
tinta de resina acrílica. 
Características: Com especificação da data de 
fabricação e lote. O produto deverá ser entregue 
com no máximo 60 dias de sua data de 
fabricação. Em conformidade com o INMETRO 
e com as recomendações contidas nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) no que couber. 

lata 400 R$ 193,67 R$                     
77.468,00 

6.3 

Tinta para demarcação Viária na Cor Branca. 
Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina 
acrílica a base de solvente. 
Características: Conforme Termo de Referência 
3. O material deverá ser fornecido em baldes 
lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) no que couber. O produto deverá ser 
entregue com no mínimo 12 meses até sua 
validade. 

lata 1000 R$ 254,30 R$                   
254.300,00 

6.4 

Tinta para demarcação Viária na Cor Amarela. 
Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina 
acrílica a base de solvente. 
Características: Conforme Termo de Referência 
3. O material deverá ser fornecido em baldes 
lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da 

lata 700 R$ 261,50 R$                   
183.050,00 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) no que couber. O produto deverá ser 
entregue com no mínimo 12 meses até sua 
validade. 

6.5 

Tinta para demarcação Viária na Cor Azul. 
Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina 
acrílica a base de solvente. 
Características: Conforme Termo de Referência 
3. O material deverá ser fornecido em baldes 
lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) no que couber. O produto deverá ser 
entregue com no mínimo 12 meses até sua 
validade. 

lata 20 R$ 268,17 R$                       
5.363,40 

6.6 

Tinta para demarcação Viária na Cor Vermelha. 
Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina 
acrílica a base de solvente. 
Características: Conforme Termo de Referência 
3. O material deverá ser fornecido em baldes 
lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) no que couber. O produto deverá ser 
entregue com no mínimo 12 meses até sua 
validade. 

lata 10 R$ 282,00 R$                      
2.820,00 

6.7 

Tinta para demarcação Viária na Cor Preta. 
Apresentação: Lata de 18 litros de tinta de resina 
acrílica a base de solvente. 
Características: Conforme Termo de Referência 
3. O material deverá ser fornecido em baldes 
lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) no que couber. O produto deverá ser 
entregue com no mínimo 12 meses até sua 
validade. 

lata 15 R$ 261,13 R$                       
3.916,95 

TOTAL lote 06 - R$536.083,35 

LOTE 
07 Especificação UNIDADE QTDA VLR MAX. 

UNIT 
VLR MÁX. 

TOTAL 

7.1 

Tacha tipo olho de gato Bidirecional nas cores 
Branco/Verm. 
Apresentação: De formato quadrado e abaulada, 
sem quinas retas. Dimensões externas 
aproximadas (variação de 5%) de 97mm x 90mm 
x 19mm. 
Características: Com 01 pino de fixação de 

unid 1000 R$ 10,29 R$                     
10.290,00 
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diâmetro 1/2" = 12,7mm comprimento externo 
aproximado (variação 5%) de 43mm e 
comprimento total do pino de aproximadamente 
(variação 5%) 57mm.  Este pino deve estar 
embutido no corpo da peça e deve apresentar 
superfície rosqueada. Largura mínima do 
elemento refletivo de 9mm. Comprimento 
mínimo do elemento refletivo de 65mm. Corpo 
da peça de resina sintética‚ à base de poliéster, 
ou plástico acrílico tipo metilmetacrilato 
preenchido por composto de alta aderência. A 
cor deverá ser indelével, obedecendo ao Padrão 
Munsell. Bidirecional, com 2 elementos 
refletivos. O elemento refletivo deverá ser 
perfeitamente embutido na mesma, mantendo a 
reflexão durante o período de garantia da peça. O 
elemento retrorrefletor deverá resistir aos 
impactos pneumáticos e às condições ambientais 
(intempéries‚ poluição, etc.). Em conformidade 
com  a ABNT no que couber. 

7.2 

Tacha tipo olho de gato Monodirecional na cor 
Branco. 
Apresentação: De formato quadrado e abaulada, 
sem quinas retas. Dimensões externas 
aproximadas (variação de 5%) de 97mm x 90mm 
x 19mm. 
Características: Com 01 pino de fixação de 
diâmetro 1/2" = 12,7mm comprimento externo 
aproximado (variação 5%) de 43mm e 
comprimento total do pino de aproximadamente 
(variação 5%) 57mm.  Este pino deve estar 
embutido no corpo da peça e deve apresentar 
superfície rosqueada. Largura mínima do 
elemento refletivo de 9mm. Comprimento 
mínimo do elemento refletivo de 65mm. Corpo 
da peça de resina sintética‚ à base de poliéster, 
ou plástico acrílico tipo metilmetacrilato 
preenchido por composto de alta aderência. A 
cor deverá ser indelével, obedecendo ao Padrão 
Munsell. 
Branco N 9,5, obedecida a tolerância N 9,0. O 
elemento refletivo, composto por uma ou mais 
unidades óticas, deverá ser da mesma cor da 
peça, estando perfeitamente embutido na mesma, 
mantendo a reflexão durante o período de 
garantia da peça e deverá estar perfeitamente 
embutido no corpo do tacha; O elemento 
retrorrefletor deverá resistir aos impactos 
pneumáticos e às condições ambientais 
(intempéries‚ poluição, etc.). Em conformidade 
com a ABNT no que couber. 

unid 2000 R$ 9,55 R$                     
19.100,00 
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7.3 

Tacha tipo olho de gato Bidirecional na cor 
Amarela. 
Apresentação: De formato quadrado e abaulada, 
sem quinas retas. Dimensões externas 
aproximadas (variação de 5%) de 97mm x 90mm 
x 19mm. 
Características: Com 01 pino de fixação de 
diâmetro 1/2" = 12,7mm, comprimento externo 
aproximado (variação 5%) de 43mm e 
comprimento total do pino de aproximadamente 
(variação 5%) 57mm.  Este pino deve estar 
embutido no corpo da peça e deve apresentar 
superfície rosqueada. Largura mínima do 
elemento refletivo de 9mm. Comprimento 
mínimo do elemento refletivo de 65mm. Corpo 
da peça de resina sintética‚ à base de poliéster, 
ou plástico acrílico tipo metilmetacrilato 
preenchido por composto de alta aderência. A 
cor deverá ser indelével, obedecendo ao Padrão 
Munsell. Amarelo 10 YR 7,5/14, obedecida a 
tolerância YR 8/16. Bidirecional, com 2 
elementos refletivos. O elemento refletivo deverá 
ser perfeitamente embutido na mesma, mantendo 
a reflexão durante o período de garantia da peça. 
O elemento retrorrefletor deverá resistir aos 
impactos pneumáticos e às condições ambientais 
(intempéries‚ poluição, etc.). Em conformidade 
com  a ABNT no que couber. 

unid 4000 R$ 10,84 R$                     
43.360,00 

7.4 

Tachão tipo olho de gato Monodirecional na cor 
Branca. 
Apresentação: De formato quadrado e abaulada, 
sem quinas retas. Dimensões externas 
aproximadas (variação de 5%) de 240mm x 
155mm x 50mm. 
Características: Com 02 pinos de fixação de 
diâmetro 1/2", comprimento externo aproximado 
(variação 5%) de 70mm e comprimento total do 
pino de aproximadamente (variação 5%) 95mm. 
Espaçamento entre os pinos de aproximadamente 
(variação 5%) 140mm.  Estes pinos devem estar 
embutidos no corpo da peça e devem apresentar 
superfície rosqueada. Largura mínima do 
elemento refletivo de 14mm. Comprimento 
mínimo do elemento refletivo de 150mm. Corpo 
da peça de resina sintética‚ à base de poliéster, 
ou plástico acrílico tipo metilmetacrilato 
preenchido por composto de alta aderência. A 
cor deverá ser indelével, obedecendo ao Padrão 
Munsell. Branco N9,5, obedecida a tolerância 
N9,0. O elemento refletivo deverá ser 
perfeitamente embutido na mesma, mantendo a 
reflexão durante o período de garantia da peça. O 
elemento retrorrefletor deverá resistir aos 
impactos pneumáticos e às condições ambientais 
(intempéries‚ poluição, etc.). Em conformidade 
com  a ABNT no que couber. 

unid 2500 R$ 27,20 R$                     
68.000,00 
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7.5 

Tachão tipo olho de gato Bidirecional na cor 
Amarela. 
Apresentação: De formato quadrado e abaulada, 
sem quinas retas. Dimensões externas 
aproximadas (variação de 5%) de 240mm x 
155mm x 50mm.  
Características: Com 02 pinos de fixação de 
diâmetro 1/2", comprimento externo aproximado 
(variação 5%) de 70mm e comprimento total do 
pino de aproximadamente (variação 5%) 95mm. 
Espaçamento entre os pinos de aproximadamente 
(variação 5%) 140mm.  Estes pinos devem estar 
embutidos no corpo da peça e devem apresentar 
superfície rosqueada. Largura mínima do 
elemento refletivo de 14mm. Comprimento 
mínimo do elemento refletivo de 150mm. Corpo 
da peça de resina sintética‚ à base de poliéster, 
ou plástico acrílico tipo metilmetacrilato 
preenchido por composto de alta aderência. A 
cor deverá ser indelével, obedecendo ao Padrão 
Munsell. Amarelo YR 7,5/14, obedecida a 
tolerância YR 8/16. O elemento refletivo deverá 
ser perfeitamente embutido na mesma, mantendo 
a reflexão durante o período de garantia da peça. 
O elemento retrorrefletor deverá resistir aos 
impactos pneumáticos e às condições ambientais 
(intempéries‚ poluição, etc.). Em conformidade 
com  a ABNT no que couber. 

unid 2500 R$ 27,53 R$                     
68.825,00 

7.6 

Cola para fixação de Tachão. 
Apresentação: Lata de 01Kg, acompanhada de 
catalisador. 
Características: Em lata contendo informações 
do produto, marca do fabricante, data da 
fabricação e validade. Lata intacta, isenta de 
amassos, de matéria terrosa, de inchaços ou de 
detritos vegetais ou animais. Em conformidade 
com  a ABNT no que couber. 

lata 600 R$ 18,72 R$                     
11.232,00 

TOTAL lote 07 - R$ 220.807,00 

LOTE 
08 Especificação UNIDADE QTDA VLR MAX. 

UNIT 
VLR MÁX. 

TOTAL 

8.1 

Tinta Esmalte Sintético Premium - Branco 
brilho. 
Apresentação: Galão (3,6 litros). 
Cor de Referência: Branco Suvinil 
Características: A base de solvente, para 
utilização em alvenaria (interno e externo), 
madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve 
constar na lata a data de fabricação, lote e cor. 
Lata intacta, livre de amassos, inchaços e 
sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, 

gal 100 R$ 83,70 R$                       
8.370,00 
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sendo que o produto deve ser entregue com no 
mínimo 18 meses até sua validade. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

8.2 

Tinta Esmalte Sintético Premium - Amarelo 
brilho. 
Apresentação: Galão (3,6 litros). 
Cor de Referência: Canário da Terra Suvinil 
Características: A base de solvente, para 
utilização em alvenaria (interno e externo), 
madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve 
constar na lata a data de fabricação, lote e cor. 
Lata intacta, livre de amassos, inchaços e 
sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, 
sendo que o produto deve ser entregue com no 
mínimo 18 meses até sua validade. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

gal 100 R$ 90,05 R$                       
9.005,00 

8.3 

Tinta Esmalte Sintético Premium - Azul brilho. 
Apresentação: Galão (3,6 litros). 
Cor de Referência: Azul Royal Suvinil 
Características: A base de solvente, para 
utilização em alvenaria (interno e externo), 
madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve 
constar na lata a data de fabricação, lote e cor. 
Lata intacta, livre de amassos, inchaços e 
sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, 
sendo que o produto deve ser entregue com no 
mínimo 18 meses até sua validade. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

gal 100 R$ 90,05 R$                       
9.005,00 

8.4 

Tinta Esmalte Sintético Premium - Vermelho 
brilho. 
Apresentação: Galão (3,6 litros). 
Cor de Referência: Vermelho Amor Suvinil 
Características: A base de solvente, para 
utilização em alvenaria (interno e externo), 
madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve 
constar na lata a data de fabricação, lote e cor. 
Lata intacta, livre de amassos, inchaços e 
sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, 
sendo que o produto deve ser entregue com no 
mínimo 18 meses até sua validade. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

gal 100 R$ 90,05 R$                       
9.005,00 

8.5 

Tinta Esmalte Sintético Premium - Verde brilho. 
Apresentação: Galão (3,6 litros). 
Cor de Referência: Verde folha Suvinil 
Características: A base de solvente, para 
utilização em alvenaria (interno e externo), 
madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve 

gal 100 R$ 83,70 R$                       
8.370,00 
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constar na lata a data de fabricação, lote e cor. 
Lata intacta, livre de amassos, inchaços e 
sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, 
sendo que o produto deve ser entregue com no 
mínimo 18 meses até sua validade. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

8.6 

Tinta Esmalte Sintético Premium - Preto fosco. 
Apresentação: Galão (3,6 litros). 
Cor de Referência: Preto fosco Suvinil 
Características: A base de solvente, para 
utilização em alvenaria (interno e externo), 
madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve 
constar na lata a data de fabricação, lote e cor. 
Lata intacta, livre de amassos, inchaços e 
sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, 
sendo que o produto deve ser entregue com no 
mínimo 18 meses até sua validade. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

gal 150 R$ 96,15 R$                     
14.422,50 

8.7 

Solvente aguarrás. 
Apresentação: Lata igual ou superior a 900ml. 
Características: Densidade em 20ºC de 0,720 a 
0,795/cm³. Lata intacta, livre de amassos, 
inchaços e sujidades. Validade igual ou superior 
a 12 meses, sendo que o produto deve ser 
entregue com no mínimo 10 meses até sua 
validade. Em conformidade com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

lata 500 R$ 14,50 R$                       
7.250,00 

8.8 

Fundo para superfícies galvanizadas. 
Apresentação: Galão (3,6 litros). 
Características: Produto de referência: 
galvoprimer. Deve constar na lata a data de 
fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de 
amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou 
superior a 03 anos, sendo que o produto deve ser 
entregue com no mínimo 24 meses até sua 
validade. Em conformidade  com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT 
no que couber. 

gal 600 R$ 156,70 R$                     
94.020,00 

TOTAL lote 08 - R$159.447,50 

LOTE 
09 Especificação UNIDADE QTDA VLR MAX. 

UNIT 
VLR MÁX. 

TOTAL 

9.1 

Cabo PP 4x1mm 
Apresentação: Cabo em termoplástico 
polivinílico na cor preta em metro. 
Características: 04 vias numeradas ou 
diferenciadas por cores. Com isolação mínima de 
750v. Em conformidade  com as recomendações 

m 200 R$ 6,16 R$                       
1.232,00 
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contidas nas normas da ABNT no que couber. 

9.2 

Lâmina de 18mm para estilete.  
Apresentação: Tubo c/ 10 unidades. 
Características: Lâminas em Aço carbono. 
Comprimento igual ou superior a 110mm. 

tubo 200 R$ 2,98 R$                          
596,00 

9.3 

Espátula plástica para plotagem e 
envelopamento. 
Apresentação: Unidade com feltro somente um 
dos lados. 
Características: Medidas aproximadas (variação 
aceitável de 10%) 10cm (L) x 07cm (A). 

unid 15 R$ 29,29 R$                          
439,35 

9.4 

Arame Galvanizado nº 18(BWG). 
Apresentação: Em quilo. 
Características: Produto deverá ser entregue 
enrolado sobre si mesmo, livre de sujidades e 
deformações. 

kg 150 R$ 16,12 R$                       
2.418,00 

9.5 

Rolo de 09cm para pintura. 
Apresentação: Embalado individualmente, com 
cabo de plástico. 
Características: Em lã natural de carneiro.  
Anti gota. 

unid 1500 R$ 9,92 R$                     
14.880,00 

9.6 

Rolo de 23cm para pintura. 
Apresentação: Embalado individualmente, com 
cabo de plástico. 
Características: Em lã natural de carneiro. 
Anti gota. 

unid 400 R$ 57,89 R$                     
23.156,00 

9.7 

Fita Zebrada de 07cm de largura. 
Apresentação: Rolo de 200m. Espessura igual ou 
superior a 0,05mm. 
Características: Feita de filme de polietileno 
linear de baixa densidade, com impressão nas 
cores preto e amarelo. 

rl 60 R$ 14,06 R$                          
843,60 

9.8 
Chapa de aço nº22 
Apresentação: Na cor preta, com 1,20x3m 
Características: Galvanizada. 

unid 300 R$ 82,50 R$                     
24.750,00 

TOTAL lote 09 - R$68.314,95 

LOTE 
10 Especificação UNIDADE QTDA VLR MAX. 

UNIT 
VLR MÁX. 

TOTAL 

10.1 

Gerador de Energia Elétrica a Gasolina. 
Características: Com potência nominal de 
2,2Kw, Tensão de saída 220v e motor com 
potência 6,5 HP. Com regulador automático de 
tensão (AVR), ignição eletrônica, interruptor de 
sobrecorrente, sensor de falta de óleo e 
voltímetro. Para equipamentos sensíveis a 
variações de tensão. Indicador nível combustível. 

unid 1 R$ 1.882,67 R$                       
1.882,67 
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Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações da ABNT no que couber. 

TOTAL lote 10 - R$ 1.882,67 

LOTE 
11 Especificação UNIDADE QTDA VLR MAX. 

UNIT 
VLR MÁX. 

TOTAL 

11.1 

Plotter de Recorte de Adesivos. 
Apresentação: Dimensões aproximadas (variação 
10%) de 855mm (L) x 315mm (D) x 240mm (A). 
Peso máximo de 17 kg, acompanhada de Kit 
pedestal (suporte), Adaptador AC, cabo de força, 
2 suportes de lâmina para corte de vinil de 
sinalização em geral, suporte com ajustador de 
extensão da lâmina, fabricado em resina, 2 facas 
separadoras, 1 base do rolo, 1 pinça, material 
para teste, fita aplicativa, cabo USB, CD-ROM e 
manual do usuário em português. 
Características: De acordo com o Termo de 
Referência 5. Para plotagens com largura de 
recorte de 61 cm, método de condução servo 
motor de controle digital. De acordo com termo 
de referência. Com garantia de no mínimo 01 
ano. Em conformidade com o INMETRO e com 
as recomendações da ABNT no que couber. 

unid 1 R$ 13.269,00 R$                     
13.269,00 

TOTAL lote 11 - R$13.269,00 

TOTAL GERAL - R$ 1.594.639,62 

REFERÊNCIA MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO 
 

REFERÊNCIA 1 
 

1. CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO: 
a. Confeccionado em “borracha” (flexível), inquebrável, resistente às intempéries, altura de 

75cm e peso entre 3kg a 4kg; 
b. Deve ser constituído de uma única peça; 
c. Formato totalmente cilíndrico, empilhável; 
d. Deve possuir flexibilidade tal que, quando finalizada a aplicação de um esforço, volte à 

forma primitiva sem apresentar ruptura e deformações permanentes; 
e. A deformação elástica deve ser reversível e desaparecer quando a tensão for removida; 
f. Deve ser predominantemente laranja com no mínimo duas faixas retro-refletivas, auto-

adesivas, flexíveis, brancas com 10cm de largura cada. As faixas retro-refletivas devem ter 
alta refletividade; 

g. Logo abaixo da faixa refletiva superior, deve ter a gravação DIRETRAN em relevo (cor 
preta), de forma indelével sem falhas; 

h. Deve possuir fendas para inserção de fita zebrada e adaptável a placa pronta; 
i. As especificações dos materiais do cone devem atender às exigências contidas na NBR 

15071. 
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IMAGEM ILUSTRATIVA 

 
 

2. CONE TONEL SINALIZADOR PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO: 
a. Cone tipo tonel cor laranja escrito DIRETRAN em relevo (cor preta), de forma indelével 

sem falhas; fabricado em polietileno, com proteção UV (Ultra Violeta) também chamado de 
tonel sinalizador, delimitador de tráfego, canalizador de tráfego, para utilização em 
fechamento de pistas, sinalizações temporárias, bloqueios emergenciais e operações de 
trânsito. Deverá possui alça anatômica que facilite o transporte e a fixação de sinalizadores 
luminosos. Reservatório para areia ou água para maior peso do produto, possuir dois 
encaixes Dimensões aproximadas de: 1,10m altura X 58cm X 58cm Base Diâmetro (03 
faixas refletivas branca) - Vertical com peso aproximado de 8,0KG sem areia ou água. 

b. Deve ser predominantemente laranja com no mínimo três faixas retro-refletivas, auto-
adesivas, flexíveis, brancas com no mínimo12cm de largura cada. As faixas retro-refletivas 
devem ter alta refletividade; 

c. Logo abaixo da faixa refletiva superior, deve ter a gravação DIRETRAN em relevo (cor 
preta), de forma indelével sem falhas; 

d. Deve possuir fendas para inserção de fita zebrada e adaptável a placa pronta; 
e. As especificações dos materiais do cone devem atender às exigências contidas na NBR 

15071. 
 
 
 
 

IMAGEM ILUSTRATIVA 

 
 
 

3. CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL 
Cavalete plástico desmontável cor laranja, fabricado em polietileno semi-flexível, de baixa densidade, com 
proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com aprox. 1,00 m de altura X 1,35 m de 
comprimento X 56 cm de largura. Com 1 viga de aprox. 24 cm de largura, com refletivo adesivo branco, de 
alta visibilidade, e rebaixo para proteção das mesmas, dos dois lados da peça. Deve ter a gravação 
DIRETRAN em relevo (cor preta), de forma indelével sem falhas Peso aprox. sem enchimento de água ou 
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areia, 6,0 kg, e com enchimento de areia, 20 kg. Utilização em interdição de áreas e sinalização temporária 
de trânsito. 

Foto Ilustrativa 

 
Obs itens 1,2 e 3,: Refletividade mínima das faixas refletivas deverá ser de 70 cd/lux/m2 (ângulos de 
observação 0,2 graus e incidência -4 graus) de acordo com a Norma ABNT, NBR 14644. A empresa deverá 
apresentar junto com a amostra, relatórios de ensaio que comprovem que o produto atende a exposição ao 
intemperismo artificial 300 hs (método Astm g-153) e relatório de ensaio, comprovando o grau de 
refletividade exigido. 
 

4. DA GARANTIA DOS ITENS 1, 2 E 3 
Garantia de, no mínimo, 1 (um) ano contra eventuais defeitos de fabricação ou avarias durante o transporte, 
mesmo após sua aceitação, sendo de inteira responsabilidade da empresa vencedora os reparos que se 
fizerem necessários. 
No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos objetos fornecidos deverão ser prontamente 
corrigidos pela CONTRATADA, sendo substituídos por novos e originais, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, sem que isso implique em acréscimo no preço contratado. 
 
5. AMOSTRA 
5.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá entregar amostra do produto ofertado. 

5.1.1. A amostra deverá ser entregue no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
encerramento da etapa de lances, e serão analisadas no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento. 

5.1.2. A amostra deverá ser entregue na Coordenação de Segurança e Trânsito – DIRETRAN, 
localizada no endereço Av. Dom Pedro II, nº 1555, na parte superior do terminal rodoviário de Lages. CEP - 
88509-001 

5.1.3. A análise da amostra tem caráter eliminatório, tendo por medida os critérios seguintes: 
a) Os itens oferecidos para análise deve corresponder, com precisão, aos descritivos contidos na 

proposta da empresa; 
b) amostra que se apresentar em desacordo com as especificações não será apreciada, implicando na 

desclassificação da empresa; 
c) efetuado o recebimento definitivo, a Coordenação de Segurança e Trânsito, disponibilizará para 

retirada a amostra, no estado em que se encontrar, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 
Transcorrido esse prazo o produto poderá ser inutilizado e descartado; 
5.2. A análise da amostra poderá ser acompanhada por outros licitantes ou seus representantes legais, quando 
prévia e formalmente requerido pelo interessado. 
 

REFERÊNCIA 2 
Cavalete para sinalização em madeira leve e reforçado, fabricada em caibros, e tábuas de madeira (cedrinho 
ou similar). Articulado por parafusos no topo, pintados com tinta esmalte sintético na cor Laranja com 
aplicativos refletivos na cor branca, conforme modelo imagem abaixo padrão similar a CET SP e medidas 
110 x 90 cm, o cavalete deverá seguir a resolução 160/04 do CONTRAN.  
Obs.:As direções (inclinações) dos aplicativos branco refletivos será definido junto com a autorização de 
fornecimento. Deverá vir escrito no cavalete DIRETRAN em preto. 

 
IMAGEM ILUSTRATIVA 
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REFERÊNCIA 3 
 

FORNECIMENTO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Esta especificação fixa as condições exigidas da empresa contratada, quanto à tinta a base de resina acrílica 
para ser utilizada na demarcação viária no município de Lages Santa Catarina.  
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar as seguintes Normas da ABNT: NBR 11862, NBR-
15438, NBR-16184, NBR 7396. 
REQUISITOS PARA A TINTA ACRÍLICA, NBR 11862: A tinta deve ser fornecida para uso em superfície 
de pavimento de concreto, asfalto e /ou de blocos sextavados de concreto (blokret); 
A tinta, após a abertura do recipiente, não deverá apresentar sedimentos, natas ou grumos; 
A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada; 
A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 
- Temperatura entre 1°C e 40°C; 
- Umidade relativa do ar até 80%. 
A tinta deve estar em condições de ser aplicada por máquinas apropriadas ou rolo de pintura e ter a 
consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer. 
A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 a 0,9mm; 
A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e 
permitir a liberação do tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos; 
A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação no pavimento; 
A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao 
pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou 
descascamento durante o período de vida útil; 
A tinta para demarcação viária a base de resina acrílica deve atender aos Requisitos Quantitativos e 
Qualitativos conforme as tabelas da NBR 11862 da ABNT. 
Deve atender às disposições da NBR 15438/06. 
A TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA DEVE ATENDER DEVE 
ATENDER TAMBÉM, AOS SEGUINTES REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos quantitativos para tinta branca e amarela pela NBR 11.862: 
Requisitos – Tinta Acrílica Mínimo Máximo 

Consistência 80 95 
Estabilidade - 5 
Matéria não Volátil 62,8 - 
Pigmento 40 50 
Veículo não Volátíl 38 - 
Tempo de Secagem - 20 
Resistência a Abrasão 80 - 
Massa Específica 1,30 1,45 
Brilho - 20 



 

Prefeitura do Município de Lages 
Estado de Santa Catarina 
Secretaria da Administração 

Setor de Licitações e Contratações 

 

35

Requisitos quantitativos para tinta branca e amarela pela NBR 12 935 
Requisitos – Resina Livre Mínimo Máximo 

Consistência 75 95 
Estabilidade - 10 
Tempo de Secagem - 20 
Resistência a Abrasão 60 - 
Massa Específica 1,35 - 
Brilho - 20 
 
Requisitos qualitativos para tinta branca e amarela pela NBR 11 862 

Requisitos – Tinta Acrílica  
Resistência à Água Inalterada 
Sangramento Ausente 
Flexibilidade Inalterada 
Integridade Inalterada 
Resistência ao Calor Inalterada 

Identificação do veículo não Volátil 
O espectograma de infravermelho de apresentar bandas 

características predominante de resina acrílica e 
estireno. 

Resistência ao intemperismo – 400h 
- cor 
- integridade 

Leve alteração 
Inalterada 

 
Requisitos – Resina livre  

Cor (notação Munsell Branca 
Amarela 

Azul 
Preta 
Azul 

Vermelha 

N 9,5 (tolerância N 9,0) 
10 YR 7,5/14 (TOLERÂNCIA 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 

7,5/14 
N 0,5 

5 PB 2/8 (tolerância 2,5 PB 4/10 e 10 B 4/8) 
7,5 R 4/14 (tolerância 7,5 R 5/10 e 5,5 R 5/12) 

Resistência à luz (100 h) Cor levemente alterada 
Resistência à água Inalterada 

Sangramento Ausente 
Flexibilidade Inalterada 
Integridade Inalterada 

Resistência ao calor Inalterada 
 
 
EMBALAGEM  
A tinta deverá ser embalada em recipientes metálicos, cilíndricos lacrados; o lacre deve apresentar o número 
do laudo laboratorial e deverá ser conferido e retirado pela fiscalização de trânsito de Lages. As embalagens 
das tintas deverão trazer no seu corpo e de forma bem legível, as seguintes informações:  

a) Nome do produto: tinta para sinalização viária a base de resina acrílica; 
b) Nome comercial; 
c) Cor da tinta; 
d) Referência quanto à natureza química da resina; 
e) Data de fabricação; 
f) Prazo de validade; 
g) Número do lote de fabricação; 
h) Nome e endereço do fabricante; 
i) Quantidade contida no recipiente, em litros; 
j) Número desta Especificação; 
k) Número do pedido de compra ou da licitação. 
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CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL 
Caberá ao fornecedor ensaiar o lote de material a ser utilizado, às suas expensas. O departamento de trânsito 
da Prefeitura Municipal de Lages, poderá, ainda, selecionar um ou dois baldes de tinta de cada lote (branca/ 
amarela/vermelha/azul/preta) e encaminhar para ensaios e laudo técnico, como contraprova de laudo exigido 
da empresa vencedora, ficando a mesma (fornecedora) responsável pelos custos/encargos deste ensaio. 
Custos estes, incluso o transporte e desembarque do material dentro das dependências do departamento de 
trânsito (Divisão de Sinalização Horizontal). 
 
INSPEÇÃO: 
Será exigido da contratada, na entrega de acordo com a autorização de fornecimento, laudo emitido 
por laboratório credenciado e independente, atestando a qualidade da tinta. 
O laudo não poderá ter prazo de emissão superior a 180 dias e deverá conter o certificado completo das 
análises Quantitativas e Qualitativas da tinta, conforme exigido nesta especificação. 
 
ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
A Prefeitura de Lages, reserva-se no direto de recusar parte ou toda a tinta à base de resina acrílica que 
estiver em desacordo com esta especificação ou que apresente qualquer anormalidade, durante sua aplicação, 
como por exemplo: apresentar impurezas, sedimentos, danos de transporte, violação do lacre ou dos dados 
contidos na etiqueta de identificação. 
 
GARANTIA 
O fabricante da tinta deve fornecer uma garantia de 12 meses contados a partir da data de aplicação do 
material contra falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração na integridade ou 
qualidade do filme da tinta. 
Neste caso todo a sinalização executada deverá ser refeita dentro do prazo fixado pelo departamento de 
trânsito de Lages, sem qualquer ônus. 
 

REFERÊNCIA 4 
 

ESPECIFICAÇÃO MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA 

 
A especificação fixa as condições exigíveis para as microesferas de vidro retrorrefletivas, utilizadas em 
produtos destinados à demarcação viária. 
A especificação das microesferas a serem fornecidas são: 
- Microesfera de Vidro, retrorefletivas tipo DROP-ON, saco de 25 kg. 
As microesferas fornecidas deverão apresentar as seguintes CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
a) Resistência ao Cloreto de Sódio - as microesferas quando ensaiadas de acordo com a NBR 15199:2005 
não devem apresentar superfície embaçada. 
b) Resistência ao Ácido Clorídrico - As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 15199:2005 não 
devem apresentar superfície embaçada. 
c) Resistência à Água - As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 15199:2005 não devem 
apresentar superfície embaçada e não devem gastar mais de 4,5ml de HCI 0,10 N para neutralização da 
solução. 
d) Resistência à Solução de Sulfeto de Sódio - As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 
15199:2005 não devem apresentar superfície embaçada. 
e) Teor da Sílica - As microesferas de vidros retrorrefletivas, devem ser fabricadas com vidro de alta 
qualidade do tipo soda - cal e não devem ter teor de sílica menor do que 65% quando verificadas conforme 
NBR 15199:2005. As microesferas não devem conter chumbo, exceto como impureza e, neste caso, no 
máximo 0,01% da massa total. 
Aparência e Defeitos 
As microesferas devem ser limpas, claras, incolores, e isentas de matérias estranhas. No máximo 3% (três 
por cento) podem ser conter partículas de vidro não fundido e elementos estranhos. 
A verificação dos defeitos deve ser segundo a NBR 15199:2005. 
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Índice de Refração 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 15199:2005 não devem ter índice de refração inferior a 
1,50. 
Massa Específica 
As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 15199:2005, devem ter massa específica entre 2,4 g/cm3 
e 2,6 g/cm3. 
Granulometria 
As microesferas, conforme sua classificação deve apresentar as faixas granulométricas de acordo com a 
Tabela abaixo, quando ensaiadas conforme NBR 15199:2005. 
A amostragem das microesferas de vidro, deve ser realizada de acordo com a NBR15199:2005. 
 
MARCAÇÃO E EMBALAGEM 
Embalagem 
A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25 kg e os sacos de papel ou juta 
devem ter internamente um saco de polietileno. 
Identificação 
Os lotes de fabricação das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos identificados 
externamente, com as informações a seguir: 
a) Microesferas de vidro tipo (classificação); 
b) Nome e endereço do fabricante; 
c) Identificação do lote de fabricação; 
d) Data da fabricação; 
e) Massa das microesferas contidas, em quilogramas; 
f) No caso de revestimento químico, caracterizá-lo. 
 
CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL 
Caberá ao fornecedor ensaiar o lote de material a ser utilizado, às suas expensas. 
 

REFERÊNCIA 5 
 

Plotter de Recorte de Adesivos para plotagens com método de condução servo motor de controle digital; 
Método do corte movimento do material; Largura do material carregado de 50 a 700 mm; Área máxima de 
corte largura: 584 mm; Comprimento: 25000 mm; Possuir sensor laser que reconhece marcas de corte 
produzidas por impressoras; Ferramentas compatíveis Lâmina de outras marcas diferentes da marca ofertada; 
Velocidade do corte de 10 À 500 mm/s (em todas as direções); Força da lâmina entre 30 a 250 gf; Resolução 
mecânica maior que 0,0124 mm/passo; Resolução do software maior que 0,025 mm/passo; Precisão da 
distância com Erro aceitável menor que +/- 0,2 % da distância percorrida, ou +/- 0,1 mm, o que for maior; 
Precisão da repetição +/- 0.1 mm ou menor; Precisão do alinhamento para impressão e corte quando 
carregando material impresso +/- 1 mm ou menor para distância do movimento de 210 mm ou menor na 
direção e movimento da alimentação do material de 170 mm ou menor na direção da largura, 
(Desconsiderando efeitos de impressão e/ou material); Conexão VIA USB (compatível com Universal Serial 
Bus), Serial (RS-232C); Alimentação Adaptador AC dedicado, Entrada: AC 100 a 240 V 10 % 50/60 Hz 1.7 
A, Saída: DC 24 V, 2.8 A; Equipamento com consumo de energia menor que 35 W (incluindo adaptador 
AC); Nível de ruído durante a operação menor que 71 dB (A) ou menor (de acordo com o ISO 7779); com o 
equipamento ligado em modo de espera menor que 42 dB (A) ou menor (de acordo com o ISO 7779); 
Dimensões próximas à 855 (L) x 315 (D) x 240 (A) mm; Peso máximo da Plotter 17 kg; Deverá estar incluso 
no equipamento: Kit pedestal (SUPORTE DA PLOTTER), Adaptador AC, cabo de força, 2 suportes de 
lâmina para corte de vinil de sinalização em geral. Suporte com ajustador de extensão da lâmina, fabricado 
em resina, 2 faca separadora, 1 base do rolo, 1 pinça, material para teste, fita aplicativa, cabo USB, CD-
ROM, manual do usuário EM PORTUGUÊS. Lâminas: Para corte de vinil reflexivo e fluorescente, assim 
como para vinil de sinalização em geral, valor de compensação de 0,25 mm, 2 por embalagem; Para corte de 
estêncis jateados para alimentação por atrito, espessura máxima de 1,0 mm, valor de compensação de 0,25 
mm, 5 por embalagem; Para corte de vinil de sinalização em geral mais corte de letras pequenas ou projetos 
complexos, valor de compensação de 0,175 mm, 3 por embalagem. 
Instalação do equipamento com software e treinamento básico de manuseio para 2 técnicos de no mínimo 3 
horas. 
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Obs.: O equipamento a ser fornecido deverá ser compatível para impressão diretamente com o Software 
CorelDRAW 

 
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA DESCONSIDERAR MARCA 

 
 
 

Justificativa 
Para o item 9.8 – Chapa de aço nº 22, foi encaminhado apenas um orçamento, devido os outros dois 

encaminhados pelas empresas estarem muito acima do valor de mercado, o restante dos itens estão com os 
três orçamentos. 

A opção pela licitação de registro de preço por lote é pela padronização de alguns itens de 
qualidade homogênea dos fabricantes podendo afetar os trabalhos como exemplo: 

 Lotes 01 e 03: Foi definido em lote para padronizar a tonalidade da cor, tipo de material e o 
fornecedor; 

 Lote 04: Foi definido em lote para evitar transtornos futuros em caso de marcas diferentes o 
encaixe e furações das peças não fecharem mesmo seguindo as normas da ABNT. 

 Lote 05: Películas de marcas diferentes pode afetar no ajuste para cada marca em cada 
recorte da plotter, podendo gerar retrabalho e/ou desperdício; 

 Lote 06: Todos os grandes fabricantes produzem os itens desse lote, isso evita recebermos 
material de baixa qualidade como ocorreu nos anos anteriores. A exigência da 
apresentação do laudo de laboratório não nos dá garantia de material de boa qualidade. 
Microesferas, solvente e tintas de má qualidade faz com que a durabilidade da demarcação 
seja bem inferior as marcas tradicionais. 

 Lote 07: O pedido em lote é apenas para padronizar o fornecedor de tachas e cola que 
aderem melhor o material da mesma marca. 

 Lote 08: As tintas esmalte são extremamente importante para a durabilidade das placas de 
sinalização de trânsito, o pedido de lote é para padronizar a marcas que geralmente tem o 
mesmo tempo de secagem. 

 Lote 09: Apenas para recebermos esses itens diversos por um único só fornecedor. 

 Tipos de materiais, tonalidades, varias marcas, pode variar dependendo do tipo de trabalho 
a ser executados, justificando a necessidade de padronização por lotes da forma que estão 
em planilha. 

 
 

 
 

 


