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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

REPUBLICADO 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2021 

EDITAL RERRATIFICADO Nº 033/2021 

DATA DA REALIZAÇÃO: 24 DE MAIO DE 2021 ÀS 08:00 HORAS 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

SEMAFÓRICOS.  

INTERESSADA: DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO. 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1 – O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Dr. FABIANO DE MELLO 

BELENTANI, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de autoridade competente, 

torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 

sob o nº 009/2021, objeto do Processo Licitatório nº 058/2021, do tipo menor preço, 

execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, em conformidade com a 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, que 

regulamenta a modalidade Pregão, Decreto 5.450/2005, Lei Federal nº. 10.097 de 19 de 

dezembro de 2000, Decreto Federal nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005, Decreto Municipal 

nº. 4.122 de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº 5.894 de 11 de julho de 2016, Decreto 

Municipal nº 6.342/18 de 09 de maio de 2018, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 

de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 

2014.e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO (CADASTRAMENTO, ABERTURA E 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS). 

 

Esta licitação atende à Requisição de Aquisição datado de 18 de março de 2021, proveniente da 

Diretoria Municipal de Trânsito, autora e responsável pelo descritivo do objeto ora licitado, pelo 

Termo de Referência e Cotação de Preços, através do SR. CLAUDIO BELLINTANE JUNIOR – 

Coordenador Chefe da Unidade Gestora de Trânsito, conforme assinaturas constantes na 

mencionada Requisição de Aquisição, Termo de Referência e Planilha de Preços, integrantes do 

presente processo licitatório. 

 

1.2 – A sessão pública de processamento do Pregão será realizada exclusivamente por meio 

eletrônico/Internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas 

as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br e será conduzida pelo Pregoeiro com 

o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo licitatório em epígrafe, conforme 

datas e horários definidos abaixo:  

RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
 
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 29 DE ABRIL DE 2021 ÀS 08h00. 
 
ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: DIA 24 DE MAIO DE 2021 DÀS 08h00 ÀS 14h00. 

 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 24 DE MAIO DE 2021 ÀS 14h01. 
 
TEMPO DE DISPUTA: 10 MINUTOS. 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

 e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 Fax: (17) 3543-9015 

 Fone: (17) 3543-9028 
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O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou www.novohorizonte.sp.gov.br, “acesso no link - licitações”,  

 

1.2.1 – Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.2.2 –  Os interessados deverão observar as datas e os horários limites previstos no presente 

edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem 

como as condições e prazos de cadastramento, envio e abertura da proposta e início da disputa.  

1.3 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema 

de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

1.3.1 – O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado 

digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileiras – ICP Brasil. 

1.4 – O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

(www.novohorizonte.sp.gov.br) no link licitações, bem como no endereço eletrônico da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br), sendo que quaisquer esclarecimentos 

a respeito da presente licitação poderão ser registrados e obtidos diretamente na plataforma da 

Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

 

2 – OBJETO 

2.1 – Contratação de empresa especializada para REGISTRO DE PREÇOS de 

EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, com eventual aquisição a serem utilizados pela Diretoria 

Municipal de Transito, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme quantitativos e especificações 

constantes do Anexo I. 

3 – RESERVA DE RECURSOS 

3.1 – O valor orçado pela Prefeitura de Novo Horizonte encontra-se com vista franqueada aos 

interessados em participarem do certame nos autos do presente processo. 

 

3.2 - As despesas decorrentes da aquisição serão reconhecidas contabilmente com dotação(ões) 

orçamentária(s)a ser(em) indicada(s) na AF – Autorização de Fornecimento, na ocasião da 

solicitação de entrega da mercadoria, e onerará futuramente os recursos orçamentários e 

financeiros correspondentes: 

 
Conta 2021/0213/04.122.0019.2137.0000-4.4.90.52 – DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

 

4 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 

do licitante, até o limite de horário previsto no Edital no Sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias 

e no sítio eletrônico:  www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

4.2 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de login de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e 

regulamento do sistema. 

4.3 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo a Bolsa 

Brasileira de Mercadorias ou a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.3.1 – Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso de senha. 

http://www.ourinhos.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.ourinhos.sp.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 4.4 – O licitante deverá estar credenciado, diretamente ou através da corretora de 

mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por ele indicada, junto à respectiva 

CRO - Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no 

edital para apresentação da proposta e início do pregão. 

4.5 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da licitante, que pagará 

a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o equivalente aos custos 

pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 

entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

4.5.1 – A licitante arcará integralmente com todos os custos de participação no presente certame, 

independente do resultado do procedimento licitatório. 

4.6 – Somente poderão participar deste pregão eletrônico empresas que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação e que atendam aos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital. 

4.7 – Não poderão participar deste Pregão: 

a) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

b) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) empresário impedido e suspenso de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 

da lei 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

d) empresário impedido de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei Federal nº 9.605/98; 

e) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 

nº 8.429/92; 

f) empresário declarado inidôneo pelo Poder Público e não reabilitado; 

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

h) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

h.1) entende-se por “participação indireta” a que alude o artigo 9º da Lei nº 8.666/93 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 

dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 

objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA 

BRASILEIRA DE MERCADORIAS 

5.1 –  As licitantes interessadas poderão optar pelas seguintes formas de credenciamento para 

participação:  

a) Utilizar a intermediação de uma corretora vinculada à Bolsa, nomeando através do Termo de 

Credenciamento com firma reconhecida, operador devidamente habilitado em qualquer 

corretora de mercadorias, de sua livre opção, associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias, 

atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no 

site: www.bbmnetlicitacoes.com.br,  

b) participar diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

5.2 – A participação da licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio 

do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas 

no edital. 

5.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa; 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 
CEP: 14960-000 - e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 5.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas 

em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 

por iniciativa da Bolsa Brasileira de Mercadorias; 

5.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.7 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 

do licitante junto a plataforma bbmnet. 

5.7.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão 

ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

5.7.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, 

disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

6 – PARTICIPAÇÃO 

6.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite 

estabelecidos; 

6.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 

6.3 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para 

o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa.  

6.4 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas, a 

adjudicação do objeto e a homologação do processo deve ser acompanhado pelos participantes 

por meio do portal da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que veiculará avisos, convocações, 

desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

  

7 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

7.1 – A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço exigidos neste Edital, que se refere 

ao Anexo V – Ficha Técnica Descritiva do Objeto, até a data e horário marcados para 

abertura da sessão pública. 

7.1.1 – Na etapa de apresentação da proposta não haverá ordem de classificação das propostas, 

o que ocorrerá somente após os procedimentos de negociação e julgamento da(s) proposta(s). 

7.2 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento 

e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O Licitante será responsável por 

todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.3 – A licitante deverá consignar, na forma expressa e em campo próprio do Sistema eletrônico 

as informações abaixo: 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 a) Preços unitários dos itens e GLOBAL, expressos em moeda corrente 

nacional, escritos em algarismo, com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas 

as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como 

todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da 

presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

b) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão deste 

Pregão Eletrônico; 

 

c) A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar 

em campo próprio do Sistema a condição da empresa para fazer jus aos benefícios previstos 

na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações. 

c.1) Para efeitos desta licitação, considera-se microempresas e empresas de pequeno porte, 

respectivamente, as empresas que se enquadram nas definições dos incisos I e II do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido, para nenhum 

efeito legal, a pessoa jurídica incluída nas vedações estabelecidas no § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06; 

c.2) A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte 

para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06 incorrerá no 

crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no artigo 299 do Código Penal, 

sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 

7.3.1 – No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no 

campo próprio a marca do(s) produto(s) ofertado(s). 

7.3.1.1 – A não inserção de informações contendo a marca do(s) produto(s) implicará na 

desclassificação da licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação da 

proposta; 

7.4 – A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico, devendo, 

obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha técnica descritiva do objeto, conforme o 

modelo do Anexo V, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema. 

7.4.1 – Condições e prazo de entrega: conforme descrição do Termo de Referência – 

Anexo I.  

7.4.2 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão 

deste Pregão Eletrônico; 

7.4.3 – Deverá constar ainda na ficha técnica descritiva a Marca do produto ofertado. 

7.4.4 – Por ocasião da verificação da aceitabilidade da(s) proposta(s) classificada(s) 

provisoriamente em primeiro lugar, o pregoeiro submeterá os documentos apresentados para 

análise da equipe técnica competente designada que realizará a avaliação e subsidiará o 

julgamento. 

7.5 – A inclusão de qualquer documento, diferente do solicitado neste Edital, acarretará na 

desclassificação do licitante. 

7.6 – A declaração falsa relativa à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.  

7.7 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  

7.8 NA FICHA TÉCNICA É VEDADA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

7.9 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada.  
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 7.10 – O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando 

constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 

10.024/2019, perdurará por mais de um dia.  

7.9.1 – Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes 

informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.  

7.10 – O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I – Termo 

de Referência deste Edital. 

7.11 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste 

edital.  

7.12 – Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os lotes, podendo o licitante 
apresentar proposta somente para o(s) lote (s) de seu interesse; 

7.13 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1 – A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.  

8.1.1 – Ao término do prazo definido para credenciamento e recebimento das propostas, encerra-

se, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

8.2 – Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens (chat), em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema, o Pregoeiro verificará as propostas 

apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste Edital.  

8.4 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  

 

8.5 - Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO poderá 

decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das regras 

editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o 

próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, 

condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 

 

9 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. O licitante somente poderá encaminhar lance por 

meio do sistema eletrônico, que registrará imediatamente o horário e o valor do mesmo. 

9.1.1 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.2 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável 

inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá 

sobre o preço global do lote. 

9.2.1 – Na hipótese da empresa licitante não conseguir ofertar o menor preço, conforme redução 

mínima prevista no item 9.2, a mesma poderá apresentar lances intermediários para deixar 

registrado na ata para fins de classificação e para eventual convocação ocasionada por inabilitação 
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 das empresas classificadas provisoriamente em melhores colocações ou se ocorrer 

liberação do fornecimento. 

9.2.2 - Considera-se lance intermediário, aqueles superiores ao menor já ofertado, porém 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. 

9.2.3 - Cada licitante poderá encaminhar lances intermediários com valor superior ao menor preço 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado 

para o lote, observada a redução mínima entre os lances exigida no item 9.2 deste Edital. 

9.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.  

9.4 – Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo em caso de empate o lance recebido 

e registrado primeiro. 

9.5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

9.6 – Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível.  

9.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados; 

9.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) ou e- mail, divulgando 

data e hora da reabertura da sessão; 

9.9 - Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto:  

9.9.1 – A etapa de lances da sessão pública terá a duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esta 

etapa, a duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, por mais 2 

(dois) minutos, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos, o sistema prorrogará automaticamente por mais 2 (dois) minutos, e assim 

sucessivamente, até que não sejam registrados quaisquer lances. Não havendo novos lances 

ofertados nas condições estabelecidas, a duração da prorrogação encerrar-se-á, 

automaticamente, quando finalizado o segundo minuto contado a partir do registro no sistema, do 

último lance que ensejar prorrogação; 

9.9.2 - O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação 

automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o 

término da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) 

e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na 

hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, 

nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará 

automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do 

último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, 

sucessivamente. 

 

9.9.3 -  O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, 

conforme explanado acima. 

9.9.4 - Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de 

negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma 

Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 
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 9.9.5 - Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, 

conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação 

automática do desempate em favor da empresa declarada ME/EPP/MEI. 

9.9.5.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada; 

9.9.5.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 

situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 

convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.5.1 o 

sistema realizará sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

exercer a preferência a apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 

9.9.5.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.9.5.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-

se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quando disposto 

no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência 

na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas 

propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.5.1; 

9.9.6 – Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta aquela 

proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

9.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 

penalidades legais cabíveis. 

9.11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 

9.12 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

9.13 – O pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 

da etapa de lances.  

9.14 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do 

início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.  

9.15 – Para o julgamento da(s) proposta(s) será adotado o critério de menor preço global, 

podendo o pregoeiro encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante 

que tenha apresentado o lance mais vantajoso e decidir sobre sua aceitação, observados os 

prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 

qualidade e demais condições definidas neste edital. 
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 9.15.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelas demais licitantes.  

9.16 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.16.1 – Para os casos em que a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total 

estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para 

alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, preço da proposta vencedora e 

posterior averiguação dos documentos de habilitação. 

9.17 – Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas neste 

edital, o pregoeiro passará para a etapa habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

9.18 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender 

às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda o edital. 

9.18.1– No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. 

9.18.1.1 – Na hipótese de suspensão da sessão pública para realização de diligências, para os 

casos mencionados no subitem anterior, a sessão pública somente será reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

9.19 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao 

autor da proposta ou lance de menor preço. 

9.20 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

10 – HABILITAÇÃO  

10.1 – A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico os 

documentos de habilitação exigidos neste Edital, concomitantemente com a proposta de 

preços – Ficha Técnica Descritiva do Objeto – Anexo V, até a data e horário marcados para 

abertura da sessão pública. 

10.2 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir os documentos de 

habilitação anteriormente encaminhada.  

10.3 – Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

10.3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

 

Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela 

Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta 

Comercial, devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os 

representantes legais e a composição acionária da empresa. 
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 Para ME/EPP, apresentar junto com o ato constitutivo, um dos seguintes documentos: 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 
b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área 

que não a comercial; 
c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições – Simples Nacional. 
 

10.3.2 - PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão 
Negativa de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto 
n°. 5.512 de 15 de agosto de 2005; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa expedida 
pela Diretoria da Fazenda do Estado em que estiver situada a sede do licitante, dos tributos 
relativos a atividade da empresa, ou declaração de isenção ou de não incidência assinada 
pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

e) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através 
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da Lei 
Federal nº. 12.440/11." 

 

10.3.3 - PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 
90 (noventa) dias da data de sua emissão. 

 

10.3.4 - PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.3.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação, através de atestado fornecido por pessoas jurídicas do direito público ou 

privado. 

 

10.4 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

10.4.1. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, 

empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, 

inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo III. 

 

10.4.2 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 

do § 2º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo III. 

           

          10.4.3 Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser 

optante. (Ver modelo Anexo IV, caso seja optante). 

 
10.5 - PARA AS EMPRESAS CADASTRADAS na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), válido na data limite fixada para apresentação 
dos documentos neste Pregão; 

b) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão 
Negativa de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto 
n°. 5.512 de 15 de agosto de 2005; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através 
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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 d) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII 
do art. 7.º da Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo III). 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação na forma do § 2.º 
do artigo 32 da Lei 8.666/03 (Ver modelo conforme Anexo III) 

f) Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser optante. (Ver 
modelo Anexo IV, caso seja optante). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da Lei 
Federal nº. 12.440/11." 

 

10.6. - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em 

órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a 

critério do pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação 

de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, ou em fotocópia autenticada por Cartório de 

Tabelionato Oficial. 

 

10.7. - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 

atendimento. 

 

10.8. - A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em 

desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação da licitante. 

 

10.9. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.11. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos 

estabelecimentos disposto neste item 10 do edital. 

 

10.12. - Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 

206 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1.966). 

 

10.13. - Todas as certidões e documentos deverão ser apresentados na forma da Lei dentro do 

prazo de validade fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar 

da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de validade. 

 

10.14. - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for homologado o certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 

com efeito, de certidão negativa. 

 

10.15. - A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à Contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

ESCRITAS 

11.1. Os documentos relativos à habilitação, acompanhados da proposta escrita de preços – Ficha 

Técnica Descritiva do Objeto – Anexo V, dos licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura 

da sessão pública, conforme previsto neste edital, contados da convocação do Pregoeiro, por 

meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o 

limite de 06 (seis) Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela 

plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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11.2 – Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

11.3 – Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, será aberto 

o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

11.4 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta escrita dentro 

do prazo estabelecido, ou seja, até a abertura da sessão, acarretará na desclassificação e/ou 

inabilitação da licitante, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

11.5 –  Finalizada a sessão pública será concedido prazo para apresentação de documentos 

originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma 

constante do item 11.1, bem como a proposta escrita atualizada, devendo ser relacionados e 

apresentados na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, localizada na Praça Dr. 

Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro – CEP: 14.960-000, das 07h30min às 17h00min, em 

até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do 

respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

11.5.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados 

dos originais para que sejam autenticados por servidor da Divisão de Licitações e Contratos desta 

Prefeitura. 

11.5.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto 

de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, 

dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

11.6. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e 

veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

11.7 – A critério do Pregoeiro, desde que devidamente justificado, o prazo poderá ser prorrogado. 

11.8 – Objetivando a segurança e a integridade dos documentos apresentados, recomenda-se que 

sejam numerados e rubricados em todas as folhas. 

11.9 – A proposta escrita deverá ser enviada em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a 

última assinada pelo representante Legal da Empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem 

cotações alternativas, devidamente datada. 

11.10 – Deverão estar consignados na proposta escrita atualizada, conforme modelo constante do 

ANEXO V - A: 

11.10.1 – Dados do licitante; dados bancários para pagamento e dados do representante legal da 

empresa para assinatura da ata de registro de preços; 

11.10.2 – Preços unitários dos itens e total do lote, expressos em moeda corrente nacional, 

escritos em algarismo, com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas 

resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas 

diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.10.3 –Condições e prazo de entrega: Conforme descrição do Termo de Referência – Anexo I. 

11.10.4 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão deste 

Pregão Eletrônico; 

11.10.5 – Deverá constar ainda na proposta escrita a MARCA do produto ofertado. 
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 11.10.6 – Os documentos a que se referem as alíneas acima, somente deverão ser 

encaminhados para os lotes da qual a licitante consagrou-se vencedora. 

11.11 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações 

na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

11.12 – O preço ofertado é fixo e irreajustável durante a vigência da ata de registro de 

preços. 

11.13 – A planilha de cotação dos deverá obedecer à ordem do Anexo I. 

12 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

12.1 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão, devendo a petição ser feita através do endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, em campo próprio do sistema. 

12.2 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data 

de recebimento do pedido.  

12.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 

nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas.  

12.4 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado neste Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

12.5 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 

interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 

propostas. 

13– RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) 

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, manifestar sua 

intenção de recurso. 

13.1.1 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-

a, em campo próprio do sistema.  

13.2 – Dos atos do Pregoeiro, cabe recurso, devendo haver manifestação da licitante no prazo 

estabelecido, em campo próprio do sistema, com o devido registro dos memoriais  contendo as 

razões da motivação, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir 

do dia em que houver expediente nesta Prefeitura, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na Divisão de 

Licitação e Contratos desta Prefeitura, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro 

– Novo Horizonte – Estado de São Paulo – CEP 14.960-000, no horário das 07:30 às 17:00 horas.  

13.2.1 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentado à autoridade competente; 

13.2.2 -  O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

13.2.3 – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio 

eletrônico e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 efetuada mediante protocolo, na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, 

sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro – Novo Horizonte – Estado de São 

Paulo – CEP 14.960-000, no horário das 07:30 às 17:00 horas, nos dias úteis, observados os 

prazos estabelecidos no subitem 13.2. 

13.2.4 – No decorrer do prazo de recurso será aberta vista dos autos às licitantes que a solicitarem, 

independentemente de requerimento, na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, sito à 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, de onde os autos do processo não poderão 

ser retirados. 

13.2.5 – Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá 

obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias 

requisitadas. 

13.3 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o 

objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

13.4 – A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará 

na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e 

no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

13.5 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 

classificados e desclassificados. 

13.6 – A adjudicação será feita pelo menor valor global. 

 

14 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES 

14.1 – A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto 

Municipal nº 4.117 de 15 de fevereiro de 2006, no que couber, e será subscrita pela autoridade 

competente. 

14.2 – A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es), com 

observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão observadas nas 

futuras contratações. 

14.3 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de sua assinatura. 

14.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 

do Decreto Municipal nº 4.117 de 15 de fevereiro de 2006. 

14.5 – A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, podendo ser prorrogado, mediante solicitação do 

interessado, uma única vez por igual período a critério da Administração. O proponente que deixar 

de fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

14.5.1 – Colhidas as assinaturas, esta Prefeitura providenciará a imediata publicação da Ata e, se 

for o caso, do ato que promover a sua exclusão. 

14.6 – A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação 

em igualdade de condições. 

14.7 – Assegurados o contraditório e a ampla defesa, a empresa Detentora terá seu Registro de 

Preços cancelado quando: 

14.7.1 – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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 14.7.2 – Recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido por 

esta Prefeitura, sem justificativa aceitável; 

14.7.3 – Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

14.7.4 – For impedida e suspensa de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da 

lei 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

14.7.5 – For impedida de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 

14.7.6 – For proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.429/92; 

14.7.7 – For declarada inidônea pelo Poder Público e não reabilitada. 

14.8 – A(s) Detentora(s) incluída(s) na Ata de Registro de Preços estará(ão) obrigada(s) a fornecer 

nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata. 

14.9 – Os pedidos de fornecimentos ocorrerão de acordo com as necessidades desta Prefeitura e 

por meio da emissão de Autorização de Fornecimento e a respectiva Nota de Empenho, com 

observância das disposições do item 16 deste Edital. 

14.9.1 – Se, por ocasião da emissão da Autorização de Fornecimento, as Certidões de 

Regularidade de Débito Fiscal e Trabalhista da Detentora, estiverem com os prazos de validade 

vencidos, esta Prefeitura verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando 

nos autos do processo licitatório a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção 

por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

14.9.2 – Se não for possível atualizá-la por meio eletrônico hábil de informações, a Detentora será 

notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de 

que trata o subitem 14.12.1 mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazo de 

validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

14.10 – A Detentora que, notificada, recusar-se injustificadamente em receber a Autorização de 

Fornecimento, terá seu Registro de Preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

15 – DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO 

PROCESSO 

15.1 – Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública 

do pregão com vistas à celebração da contratação, através da própria plataforma eletrônica 

bbmnet, quando a adjudicatária: 

15.1.1 – Se recusar a assinar a ata de registro de preços ou quando convocada à assinatura, 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal 

e/ou trabalhista, ou não atender a todas as condições para a celebração da contratação; 

15.1.2 – No caso de microempresa(s) e/ou empresa(s) de pequeno porte declarada(s) 

vencedora(s) com irregularidade fiscal e/ou trabalhista nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, deixar(em) de apresentar a documentação de regularidade fiscal e/ou trabalhista para 

fins de assinatura do contrato. 

15.2 – A nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso. 

15.3 – A divulgação do aviso ocorrerá diretamente pela Plataforma Eletrônica BBMNET, por 

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Novo Horizonte, ofício encaminhado aos 

interessados e divulgação no endereço eletrônico www.Novo Horizonte.sp.gov.br.  

http://www.ourinhos.sp.gov.br/
http://www.ourinhos.sp.gov.br/
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 15.4 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à 

fase de negociação. 

16 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

16.1 – O objeto desta licitação deverá ser executado nos prazos, local e atender as condições 

estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital. 

17 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

17.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da Detentora, bem 

como somente após serem conferidas, aceitas e atestadas pelo responsável pela fiscalização do 

recebimento do objeto deste Edital. 

17.1.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os 

contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações 

destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

17.1.2 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

17.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 

necessários à contratação contenham incorreções. 

17.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 

encerramento em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte. 

17.3 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 

solicitada à Detentora, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 

deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

17.3.1 – Caso a Detentora não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

17.4 – A Detentora terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es) 

da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela Prefeitura Municipal, com base 

na variação do IPCA-E do IBGE. 

17.5 – A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pode deduzir, do montante a pagar, os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Detentora, nos termos deste edital. 

18 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o 

termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da proposta. A recusa 

se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente 

assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou empresa de pequeno porte 

que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da 

Lei Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a 

regularidade tempestiva da situação fiscal. 
 

18.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada 

sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo 

o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da 

CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem 

prejuízo do processo de advertência, até o limite de 10 dias. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 
CEP: 14960-000 - e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

  

18.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em 

decorrência de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 

18.2., sem prejuízo do processo de advertência. 
 

18.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 

etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de 

impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 

4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato 

cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção 

de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 

hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, do art. 78, da Lei Federal nº 

8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 

18.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 

comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 

Lei 8.666/93.  
 

18.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 

no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 

obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de 

Novo Horizonte revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato 

escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 

licitação. O Município de Novo Horizonte poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 

19.2 – Os quantitativos expressos no Edital são estimativos e poderão sofrer decréscimos ou 

supressão, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

19.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou 

do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

 

19.4 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

 

19.5 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

 

19.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta; 

 

19.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação; 

 

19.8 - Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações 

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de 

entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 

realizada; 

 

19.9 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 
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 19.10 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

19.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 

publicação no site: www.novohorizonte.sp.gov.br; 

 

19.12 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente; 

 

19.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o de Novo Horizonte-SP, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro; 

 

19.14 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário das 07h30m 

às 12h00 e das 13h30m às 17h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão de 

Licitações e Contratos, no andar térreo do Paço Municipal, ou pelo telefone: (17) 3543-9015, para 

melhores esclarecimentos. 

 

19.15 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a 

qualquer indenização. 

 

Novo Horizonte, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

DR. FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Prefeito Municipal 

  

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

 

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos semafóricos, bem como mão de obra 

especializada para prestação de serviços, através do Sistema de Registro de Preços, 

com entregas de acordo com as necessidades surgidas durantes os 12 (doze) meses 

de contrato.  

 

Definição: A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária que se 

compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de 

sistema elétrico/eletrônico.  

 

Julgamento: Menor preço global. 

 

Objetivo: Transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando 

o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias. 

 

Justificativa da aquisição: A sinalização semafórica tem por finalidade transmitir aos 

usuários a informação sobre o direito de passagem em interseções e/ou seções de via 

onde o espaço viário é disputado por dois ou mais movimentos conflitantes, ou advertir 

sobre a presença de situações na via que possam comprometer a segurança dos 

usuários, assim sendo, é extremamente imprescindível a aquisição dos itens 

discriminados neste termo de referência, considerando a necessidade de novas 

implantações, bem como as manutenções dos existentes.  
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ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS PARA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

1 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 

1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1.1 Fases: Controle de no mínimo 2 fases semafóricas independentes, expansível até 8 fases, 

podendo estas serem programadas como veiculares ou pedestres; 

1.1.2. Estágio: Programação de no mínimo 08 estágios ou 30 intervalos independentes; 

1.1.3. Planos: Programação de no mínimo 16 planos de tráfego completos e independentes; 

1.1.4. Trocas de Plano: Trocas de modo e planos, de no mínimo 32 entradas programáveis por 

dia da semana, hora, minuto e segundo, podendo ativar e desativar cada Troca sem perder a 

programação; 

1.1.5. Painel do Controlador: Possuir os seguintes recursos operacionais: 

a) Disjuntor para desligamento dos focos, sem desligar os circuitos lógicos e mostradores do 

painel, inclusive dos módulos de potência, fonte e comunicação; 

b) Chave para solicitação do modo amarelo intermitente; 

c) Entrada para dispositivo de comando manual com pino P10 ou 

chave do tipo pulsante para o comando manual embutida; 

d) Tomada auxiliar para alimentação elétrica de no mínimo 10A protegido por fusível; 

1.1.6. Detectores: Possuir no mínimo 4 entradas opto-isoladas ou no mínimo 4 entradas 

próprias para o acionamento de botoeiras de pedestres ou laço;  

1.1.7. Acionamento das luzes: Possibilitar o acionamento de lâmpadas halógenas, 

incandescentes e LED´s através de componentes de estado sólido (TRIACs) com capacidade 

de no mínimo 3A por fase. Possuir proteção independente por fase, através de fusíveis na 

saída do Módulo de Potência. O disparo para acionamento deverá ser realizado no “zero volt 

da senóide”, aumentando a vida útil da lâmpada; 
1.1.8. Sequência de Cores: Permitir as seguintes sequencias de cores: 

 

 

1.1.9. Sequência de Partida: Sempre que o controlador for energizado ou sair do modo amarelo 

intermitente, os grupos focais veiculares deverão permanecer 5 segundos em amarelo 

intermitente (focos pedestre devem ficar apagados) e em seguida todos os focos devem 

permanecer 3 segundos em vermelho total para então iniciar a execução do plano 

programado; 

1.1.10. Relógio: Possuir a referência do tempo para troca de planos, a partir de um 

relógio de tempo real baseado num cristal de quartzo ou via GPS. Quando houver interrupção 

de energia, o relógio deverá permanecer em funcionamento, alimentado por uma bateria 

interna; 

1.1.11. Comunicação: Permitir a interligação em rede tipo Mestre-Escravo para garantia do 

sincronismo entre os cruzamentos, podendo ainda, permitir conexão a uma Central de 

Tráfego. A rede deverá utilizar o padrão RS-485 ou RS-232 e permitir a interligação de no 

mínimo 60 controladores a uma distância de 1.500 metros, podendo utilizar 

repetidores para distâncias maiores; 

1.1.12. Falhas: Possuir autodiagnostico de falhas com informação através do display ou 

através de leitura da programação e acionamento do modo intermitente para falhas graves; 
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1.1.13. Verdes Conflitantes: Possuir monitoramento contínuo nos focos verdes das fases 

veiculares e pedestres. A constatação da presença de verdes conflitantes, deverá 

induzir o controlador a operar em modo amarelo intermitente, em no máximo 2s; 

1.1.14. Retorno de Vermelho: Na ausência do vermelho em uma fase, o controlador deverá ser 

induzido a operar no modo amarelo intermitente, se programado para tal ação; 

1.1.15. Modos de Operação: Amarelo Intermitente, Manual, Fixo, Sincronizado, Atuado e 

Centralizado; 

1.1.16. Modularidade: Possuir módulos de engate rápido, permitindo sua retirada de 

forma rápida e segura sem necessidade de desconectar cabos de conexão dos grupos focais; 

1.1.17. Borneiras: Possuir bornes para conexão das fases, alimentação e aterramento do 

tipo engate rápido com mola, sem a presença de parafusos; 

1.1.18. Gabinete: Possuir gabinete em chapa de alumínio ou aço inoxidável de no mínimo 

2,5mm, com pintura epóxi anticorrosão, porta provida de duas fechaduras para evitar 

arrombamento, braçadeiras para colunas de 4.1/2" e calha para saída dos cabos; O gabinete 

deverá abrigar todos os componentes do controlador e ter grau de proteção IP 55 no mínimo, 

a prova de chuvas e poeira; 

1.1.19. Alimentação: 101,6 a 264 volts através de seleção automática. Deverá ser protegido 

totalmente contra sobretensões ou correntes excessivas por disjuntores termomagnéticos, 

fusíveis. O equipamento deverá dispor de ponto de conexão para aterramento, na cor padrão 

verde. 

 

2. LÂMPADAS LED 

 

2.1.    DEFINIÇÃO 

 

2.1.1. Conjunto formado por circuito eletrônico dotado de LEDs (Diodo Emissor de Luz) de alta 

intensidade, proteções mecânicas e elétricas contra curto circuito, choques elétricos, transientes e 

surtos de tensão, terminais de conexão e demais componentes, que formam um módulo único. 

 

2.2.    ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

2.2.1. PROTEÇÃO MECÂNICA 

 

2.2.1.1. Caixa de proteção em Polipropileno preto, com guarnição de borracha para vedação; 

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

2.2.1.3. Lente confeccionada em policarbonato plano de 1,0mm, com proteção UVA, formando uma 

superfície externa lisa e polida para evitar o acúmulo de poeira. 

 

2.2.2. FIXAÇÃO 

 

2.2.2.1. Fixação pelo lado interno, facilitando a implantação, substituição ou manuseio do modulo 

LED, livre de procedimentos especiais ou desmontagem do grupo focal; 

2.2.2.2. Presilha de fixação, confeccionada em alumínio (2 mm de espessura), com pressão 

suficiente para fixação da lâmpada na tampa do foco semafórico ou presilha de fixação, 

confeccionada de forma a unir de forma adequada o modulo LED ao grupo focal não permitindo 

entrada de poeira ou água.  

 

2.2.3. TECNOLOGIA DOS LEDS 

 

2.2.3.1. Utilização de tecnologia AIInGaP (Alumínio, Índio, Gálio e Fósforo) para as cores amarelo 

e vermelho e tecnologia InGaN (Índio, Gálio e Nitrogênio) para a cor verde. Encapsulamento do 

diodo LED com proteção UVA incolor não tingido. 
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2.2.4. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E ÓPTICAS 

 

2.2.4.1. A Lâmpada LED poderá funcionar com tensão 101,6 a 264 volts; 

2.2.4.2. A Lâmpada LED deverá ser protegida contra sobre correntes através de fusistor ou fusível; 

2.2.4.3. Chicote para conexão em cabo PP 2 vias 1,5mm². O tento interno do cabo PP deverá ser 

da cor da Lâmpada LED acesa para facilitar a identificação e manutenção das Lâmpadas LED; 

2.2.4.4. Qualquer anomalia de um LED não deve afetar mais que 8% dos LEDs, que deverão 

obrigatoriamente ser ligados em séries de no mínimo 5 LEDs. Cada Lâmpada LED deve conter no 

mínimo 122 LEDs acionados em grupos de forma a obter melhor eficiência energética; 

2.2.4.5. A lâmpada a LED deve operar na temperatura ambiente de –5ºC a 60ºC a umidade relativa 

do ar de até 90% (não condensado) sem prejuízo para seus componentes; 

2.2.4.6. A potência ativa de cada módulo veicular, para tensão nominal, não poderá ser superior a 

10 watts para as Lâmpadas LED 200m Veicular e Pedestre; 

2.2.4.7. Todas as lâmpadas LED que compõe outros equipamentos deste fornecimento deverão 

ser fornecidas conforme as especificações deste item e idênticas entre si, inclusive marca e 

modelo. 

 

3. GRUPO FOCAL TIPO I 3x200MM REPETIDOR 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

3.1.1. O Grupo Focal semafórico Tipo I 200x200x200mm deve ser montado com caixas de alumínio 

com portinhola fabricada com o mesmo material, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços 

necessários para fixação das pestanas e da Lâmpada LED; 

3.1.2. Devem ser instaladas Lâmpadas LED: 1 Vermelha, 1 Amarela e 1 Verde no grupo focal, 

conforme Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica. As Lâmpadas LED utilizadas devem 

atender as especificações já expostas em item específico;  

 

3.1.3. O fechamento das caixas deve ser feito com fecho simples sem a necessidade de uso de 

ferramentas para abertura e os componentes utilizados devem ser galvanizados ou de aço 

inoxidável; A caixa de foco deve ser vedada, protegendo o Lâmpada LED contra intempéries; 

3.1.4. A fixação deverá ser feita com 2 (dois) suportes simples em alumínio fundido pintado na 

mesma cor que o grupo focal; 

3.1.5. O Grupo Focal deve atender às especificações da norma ABNT NBR 7995:2013 – 

Sinalização semafórica – Grupo focal semafórico em alumínio. 

 

 

4. TEMPORIZADOR SEMAFÓRICO VEICULAR COM GRUPO FOCAL TIPO I 3x200MM  

 

4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

4.1.1. O Contador Semafórico Veicular não deve necessitar de comunicação por software com o 

controlador, portanto a leitura do tempo programado deverá ser feita no primeiro ciclo e mostrado 

nos seguintes. A leitura do tempo deve ser precisa e feita impreterivelmente no primeiro ciclo para 

ser mostrada a partir do segundo. Durante o primeiro ciclo, enquanto o contador está verificando o 

tempo, o contador não deve indicar nenhum número durante este processo; 

4.1.2. A contagem deverá ser regressiva e sincronizada com o grupo focal e iniciar no tempo 

máximo definido em programação para cada cor de acordo com a programação estabelecida no 

sistema de controle e finalizar com o número “01” para em seguida mudar de intervalor de cor. Sua 

contagem deverá também ser exatamente sincronizada com o sistema de controle. A contagem 

deve ser feita nas cores verde e vermelho, acompanhando a cor do grupo focal. Durante o ajuste 

do tempo, o Contador Semafórico deverá indicar um duplo traço ( "- -" ) evitando confusões; 

4.1.3. A instalação do CONTADOR SEMAFÓRICO VEICULAR deverá ser simples, sendo 

necessária apenas a ligação dos quatros fios destinado ao grupo focal comum, ou seja, fase Verde, 
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 Amarela, Vermelha e Comum, ou seja, apenas com o uso do cabo de 4 vias utilizado 

em qualquer grupo focal. Não deve ser necessária nenhuma ligação adicional para alimentar 

o contador; 

4.1.4. Visando a simplificação da instalação do Contador e atendendo ao princípio da 

economicidade, não será aceito que se instale ligação independente para alimentação do Contador 

Veicular evitando-se a necessidade de compra de cabos adicionais e majoração no valor da mão 

de obra de instalação e futuras manutenções; 

4.1.5. O CONTADOR SEMAFÓRICO VEICULAR deverá ter dois dígitos de sete segmentos com 

um total, mínimo, de 448 LEDs de alta intensidade, com software embarcado e apto a trabalhar 

com qualquer controlador existente no mercado, sem a necessidade de comunicação com a CPU 

do controlador. A alimentação deverá ser de 101,6 a 264 volts automático ou seleção manual. 

Cada dígito deve ter, aproximadamente, 390mm x 220mm e a caixa onde os dígitos do contador 

são alojados devem ter, no mínimo, 470mm x 590mm x 140mm e ser envolvida junto com o grupo 

focal por um anteparo com medidas externas de aproximadamente 1150mm x 960mm. A caixa do 

contador e o anteparo deve ser confeccionado em chapa de alumínio naval de 1,5mm ou fibra de 

vidro (anteparo embutido) ou similar com as emendas internas e soldadas, e com pintura 

eletrostática a pó, a 220°C, na cor preto fosco; 

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

de poeira e água (chuva); 

4.1.7. O Contador Semafórico Veicular deve utilizar um Grupo Focal Tipo I 3x2000mm do lado 

direito da indicação de tempo e os dois devem sem montados em um anteparo ou em fibra de 

vidro, formando um conjunto único; 

4.1.8. O Grupo Focal Tipo I 3x2000mm deve ser montado com caixas de alumínio injetado ou 

policarbonato ou fibra de vidro e portinhola fabricada com o mesmo material, contendo orifícios, 

guias, ressaltos e reforços necessários para fixação das pestanas e do módulo LED. O fechamento 

das caixas é feito com fecho simples sem a necessidade de uso de ferramentas para abertura e 

os componentes utilizados são galvanizados ou de aço inoxidável. O Grupo Focal deve atender as 

especificações da norma ABNT NBR 7995:2007 – Sinalização semafórica – Grupo focal semafórico 

em alumínio ou deve atender as especificações da norma ABNT NBR 15889:2019 – sinalização 

semafórica – Módulo semafórico à LED. 

 

5. GRUPO FOCAL PEDESTRE 

 

5.1. CARACTERISTICAS GERAIS 

 

5.1.1. O Grupo Focal Semafórico para Pedestre com Temporizador deve ser montado com caixas 

de alumínio injetado e portinhola QUADRADA fabricada com o mesmo material, contendo orifícios, 

guias, ressaltos e reforços necessários para fixação das pestanas e da Lâmpada LED Quadrada 

específica para Pedestre; 

 

5.1.2. O Grupo Focal Semafórico para Pedestre com Temporizador deverá ter dois dígitos de sete 

segmentos com software embarcado e apto a trabalhar com qualquer controlador existente no 

mercado, sem a necessidade de comunicação com o Controlador de Tráfego; 

 

5.1.3. A contagem deverá ser regressiva e iniciando no tempo máximo definido em programação 

para a cor VERDE e finalizar com o número “01”, mostrando no foco superior a contagem 

regressiva e no inferior o "Boneco Andando". Ao terminar a contagem o foco deverá mostrar em 

VERMELHO o "Boneco Parado" no foco superior; 

 

5.1.4. A instalação do Grupo Focal Semafórico para Pedestre com Temporizador deverá ser 

simples, sendo necessária a ligação de apenas 3 (três) fios destinado ao grupo focal pedestre 

comum, ou seja, fase verde, vermelha e comum. Não deve ser necessária nenhuma ligação 

adicional para alimentar o Grupo Focal e/ou o Contador; 

 

5.1.5. A alimentação deverá ser provida pela fonte do Controlador Semafórico, inclusive quando o 

semáforo estiver operando com baterias; 
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5.1.6. O fechamento das caixas deve ser feito com fecho simples sem a necessidade de uso de 

ferramentas para abertura e os componentes utilizados devem ser galvanizados ou de aço 

inoxidável e a caixa de foco deve ser vedada, protegendo a Lâmpada LED contra intempéries; 

 

5.1.7. A fixação deverá ser feita com 2 (dois) suportes simples em alumínio fundido pintado na 

mesma cor que o grupo focal; 

 

5.1.8. O Grupo Focal deve atender às especificações da norma ABNT NBR 7995:2013 – 

Sinalização semafórica – Grupo focal semafórico em alumínio. 

 

5.1.9. As Lâmpadas LED devem atender, onde couber, a norma ABNT 15889:2019 – Sinalização 

Semafórica – Foco semafórico com base em diodos emissores de luz (LED); 

 

5.1.10. Todas as Caixas de Foco Pedestre fornecidas, mesmo aquelas que compõem outros 

equipamentos, devem ser da mesma marca e modelo, de forma a atenderem ao princípio da 

padronização. 

 

6. COLUNA Ø200MM x 6M E BRAÇO PROJETADO DE TRANSPASSE 

 

6.1.   CARACTERISTICAS GERAIS 

 

6.1.1. Coluna composta, com braço projetado para sustentação Grupo Focal Veicular Principal e 

Repetidor, também utilizada como material de apoio de placas de transito em geral; 

 

6.1.2. Construída em chapa de aço SAE 1020, com base tipo flange, dotada de furos em oblongos, 

e conjunto de chumbadores para fixação em bloco de concreto; 

 

6.1.3. A coluna deverá ter formato cilíndrico e dimensões, conforme especificação do desenho 

técnico, deverá ainda estar provida de furações específicas para transpasse do braço projetado 

bem como janelas e furos de inspeção para passagem dos cabos de controle. Não serão aceitas 

colunas com emendas, com rebarbas, empenadas, ou com falhas na galvanização; 

 

6.1.4. Braço: Projetado deverá ser construído em chapa de aço SAE 1020, de formato cilíndrico, 

dimensões conforme desenho; 

 

6.1.5. A instalação do braço projetado deverá ser transpassado na coluna, através das furações 

previstas na coluna, formando conexão justa do conjunto coluna e braço projeto. O travamento do 

braço junto a coluna deverá ser por meio de parafusos de 1/2” x 2”, galvanizados a fogo, e com 

dispositivo anti-giro. O sistema de fixação do braço deverá também permitir ajustes de altura e 

alongamento da projeção do braço. Os braços deverão ser removíveis. Não serão aceitos braços 

soldados na junção com a coluna, bem como não serão aceitos braços com emendas, rebarbas, 

empenados, ou com falhas na galvanização. Informações detalhadas no desenho em Anexo. 
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7. COLUNA Ø114MM x 6M P/ UM BRAÇO PROJETADO 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

7.1.1. Deve ser construído com tubo costurado de aço de com 114mm (4 e ½”) de diâmetro e 

parede de 3,75mm com comprimento de 6m galvanizado a fogo; 

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

7.1.3. A fixação do braço projetado na coluna deve ser feita inserindo 0,50m do braço na coluna e 

apertado com 8 parafusos de ½” x 2 ½” galvanizados; 

7.1.4. A coluna deve ter furos para passagem de cabos para instalação de botoeiras, controladora 

semafórica e/ou repetidor veicular (adquiridos separadamente); 

7.1.5. A coluna deve ser galvanizada a fogo, por dentro e por fora, após todos os serviços de corte, 

solda e dobra. 

 

8. COLUNA SIMPLES Ø101MM x 6M 

 

8.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

8.1.1. Deve ser construído com tubo costurado de aço de com 101mm (4”) de diâmetro e parede 

de 3,25mm com comprimento de 6m galvanizado a fogo; 

8.1.2. A coluna deve contar com 1 antigiros soldados a 0,40m da base que será chumbada no solo; 

8.1.3. A coluna deve ter furos para passagem de cabos para instalação de botoeiras, controladora 

semafórica e/ou repetidor veicular (adquiridos separadamente); 

8.1.4. A coluna deve ser galvanizada a fogo, por dentro e por fora, após todos os serviços de corte, 

solda e dobra. 
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9. COLUNA EXTENSORA Ø88,9MM x 2M 

 

9.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

9.1.1. Deve ser construído com tubo costurado de aço de com 101mm (4”) de diâmetro e parede 

de 3,25mm com comprimento de 6m galvanizado a fogo; 

9.1.2. A coluna deve ter furo para passagem de cabos para instalação; 

9.1.3. A coluna deve ser galvanizada a fogo, por dentro e por fora, após todos os serviços de corte, 

solda e dobra. 

  

10. BRAÇO PROJETADO Ø101MM COM PROJEÇÃO DE 4,7M 

 

10.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

10.1.1. Deve ser construído com tubo costurado de aço de com 101mm (4") de diâmetro e parede 

de 3,25mm e dobrado de forma a permitir uma projeção máxima de 4,70m; 

10.1.2. A fixação do braço projetado na coluna deve ser feita inserindo 0,50m do braço (até a 

arruela de parada) na coluna e apertado com 8 parafusos de ½” x 2 ½” galvanizados; 

10.1.3. O braço projetado deve ter furo para passagem de cabos para instalação do Grupo Focal 

principal e/ou Contador Digital (adquiridos separadamente); 

10.1.4. O braço projetado deve ser galvanizado a fogo, por dentro e por fora, após todos os serviços 

de corte, solda e dobra. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. A CONTRATADA deverá assegurar o perfeito funcionamento de todos os equipamentos 

entregues contra defeitos de fabricação, materiais e mão de obra por um período mínimo de 12 

(doze) meses a partir da data da sua instalação, salvo se o defeito decorrer de manuseio incorreto, 

instalação incorreta ou em tensão diferente da especificada; 

11.2. Deverá ser apresentado junto com a proposta, Laudo das Lâmpadas LED emitido por 

laboratório associado ao ABIPT ou INMETRO. O Laudo deverá conter no mínimo, os seguintes 

ensaios: Burn-In, Intensidade Luminosa, Potência Nominal, Cromaticidade, Grau de Proteção IP 

55 e Tensão Aplicada ao Dielétrico. O Laudo deve resultar como aprovado para Norma NBR 

15889:2019 para todos os ensaios solicitados; 

11.3. A CONTRATADA deverá, durante o período de garantia, repor todos os equipamentos que 

apresentarem defeitos provenientes de falha na fabricação e/ou projeto do produto em até 72 

horas; 

11.4. Tais falhas serão informadas pela Unidade Gestora de Trânsito, via notificação formal, e ficam 

a cargo da CONTRATADA a sua retirada, transporte e pronta substituição dos equipamentos nos 

endereços indicados na notificação; 

11.5. Todas as despesas referentes à manutenção dos equipamentos deverão ser por conta da 

CONTRATADA, incluindo mão de obra técnica e especializada, equipamentos, hospedagem, 

transporte, ferramentas, veículos, etc. sem nenhum ônus para a CONTRATANTE; 

11.6. A implantação das colunas no solo deve obedecer a melhor técnica e garantir o acabamento 

do piso semelhante ao utilizado no passeio público (ex. calçada portuguesa); 

11.7. Será exigido do licitante, a apresentação ao órgão, declaração de fornecimento em contrato 

da mesma natureza e porte deste edital, emitido pelo poder público e/ou privado que comprovem 

a capacidade técnica do licitante, com indicações da quantidade fornecida; 

11.8. A Unidade Gestora de Trânsito de Novo Horizonte/SP não é obrigada a executar as 

contratações que poderão advir do sistema de registro de preços, podendo contratar 

totalmente ou parcialmente, de acordo com as suas necessidades. 

 

12. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
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12.1. Os critérios de aceitação dos materiais são os previstos nas normas técnicas 

correspondentes; 

 

12.2. Cabe a Unidade Gestora de Trânsito aceitar total ou parcialmente o recebimento dos 

produtos, em vista dos resultados de inspeção visual, o qual, no entanto, não elimina a 

possibilidade de uma avaliação mais criteriosa dos mesmos que só se terá após sua implantação 

na via pública, podendo nessa ocasião, se for verificada qualquer irregularidade no equipamento 

apresentado em relação ao Edital; 

 

12.3. A Unidade Gestora de Trânsito se reserva o direito de submeter os materiais a ensaios 

laboratoriais, em laboratório devidamente credenciado pelo INMETRO ou ABIPT, através de 

certificado de acreditação, sendo que as despesas com as análises correrão por conta da empresa 

contratada. 

 

 

13.     LOCAL DE ENTREGAS DOS MATERIAIS  

 

13.1. Os materiais serão entregues na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – Centro – CEP: 

14.960-000 – Novo Horizonte/SP, conforme especificação técnica detalhada neste Termo de 

Referência. A nota fiscal será devidamente atestada pelo servidor responsável pelo Almoxarifado 

ou por servidor da Unidade de Trânsito. 

 

 

14.      DOS PRAZOS DE ENTREGA 

 

14.1. Os materiais constantes da presente ata de registro de preços, somente serão entregues, 

de acordo com as necessidades do Órgão de Trânsito, no período de um ano, conforme 

solicitações expedidas pela Unidade de Trânsito, respeitando sempre o prazo de entrega de 30 

dias. 

 

15.      ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL 

 

15.1. O preço dos produtos discriminados neste Termo de Referência foi baseado na média dos 

orçamentos apresentados a esta Unidade de Trânsito. 

 

16. GESTOR DO CONTRATO 

 

16.1 – Cláudio Bellintane Júnior – Coordenador Chefe da Unid. Gest. de Trânsito. 

 

 

17 – FISCAL DO CONTRATO 

 

17.1 – José Carlos da Silva Moreira – Agente de Serviços Público. 

 

Novo Horizonte/SP, 18 de março de 2021. 

 

 

ASSINADO 

CLAUDIO BELLINTANE JUNIOR 

Coordenador Chefe da Unid. Gestora de Trânsito. 
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ANEXO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

 

ITEM MATERIAL UNID QTD V. UNIT V. TOTAL 

1 
Lâmpada LED 200mm VERMELHA com no mínimo, 
121 LEDs de alto brilho. Consumo até 15 watts, Grau 
de Proteção IP 55, Alimentação 101 a 264 volts, 60Hz. 

UNID 15   

2 
Lâmpada LED 200mm AMARELA no mínimo, 121 LEDs 
de alto brilho. Consumo até 15 watts, Grau de 
Proteção IP 55, Alimentação 101 a 264 volts, 60Hz. 

UNID 15   

3 
Lâmpada LED 200mm VERDE com, no mínimo, 121 
LEDs de alto brilho. Consumo até 15 watts, Grau de 
Proteção IP 55, Alimentação 101 a 264 volts, 60Hz. 

UNID 10   

4 

Grupo Focal Semafórico REPETIDOR Veicular, Tipo I 
3x200mm, com Lâmpadas LED Vermelho, Amarelo e 
Verde com, no mínimo, 121 LEDs cada. Montado em 
caixas porta foco de alumínio injetado. As Lâmpadas 
LED devem tem consumo máximo de 15 watts e 
tensão de alimentação 101,6 a 264 volts, em corrente 
alternada. 

UNID 04   

5 

Grupo Focal Semafórico PEDESTRE, com Lâmpadas 
LED Vermelho "Boneco Parado" com Contagem 
Digital Regressiva de dois dígitos durante o tempo 
verde do pedestre e Verde "Boneco Parado". 
Montado em caixas de alumínio injetado, com tampa 
quadrada, com 2 (dois) suportes em alumínio. As 
Lâmpadas LED devem tem consumo máximo de 15 
watts e tensão de alimentação 101,6 a 264 volts, em 
corrente alternada. 

UNID 08   

6 

TEMPORIZADOR SEMAFÓRICO VEICULAR deve ser 
regressivo digital e microprocessado e realiza 
contagem Verde/Vermelho com dois dígitos de sete 
segmentos com aproximadamente 224 LEDs. O 
equipamento deve verificar o tempo programado 
durante o primeiro ciclo e iniciar a contagem 
regressiva a partir do ciclo seguinte. O tempo 
mostrado deve ser preciso, iniciando no tempo 
programado e mostrar regressivamente a contagem 
precisamente a cada 1 segundo. O sistema deve ser 
conectado apenas por 4 (quatro) fios, ou seja, apenas 
conectado no Vermelho, Amarelo, Verde e Comum do 
Grupo Focal. Não sendo aceito, em nenhuma 
hipótese, alimentação independente, evitando a 
instalação de cabos adicionais. As Lâmpadas LED e o 
Temporizador Semafórico devem ser alimentados por 
85 a 264 volts, em corrente alternada. O Grupo Focal 
Semafórico Veicular, Tipo I 3x200mm, com Lâmpadas 
LED Vermelho, Amarelo e Verde com, no mínimo, 121 
LEDs (para manutenção do padrão dos equipamentos 
existentes no município). Poderá ser montado na 
vertical ou horizontal (conforme pedido da 
Administração) em caixas de alumínio injetado de 
acordo com a norma aBNT NBR 7995:2013) 

UNID 04   

7 

Controlador de Tráfego Micro processado para 02 
Fases expansível até 08 fases com Sistema Modular 
de encaixe rápido para facilitar a manutenção, e 
módulos com proteção mecânica que impeça o 
contato com os componentes quando o equipamento 
estiver ligado. O Equipamento deve permitir no 
mínimo, 8 Estágios, 16 Planos e 64 Trocas por dia, 
ajuste de data e hora e plano para Amarelo 
Intermitente e registro de falhas nos focos. Toda a 

UNID 01   
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programação deverá ser feita diretamente no 
controlador através de teclas e display LCD ou por 
programador externo, como notebook, tablete ou 
similar. Deverão estar inclusos, no mínimo, Modulo 
CPU, Módulos de Potência com no máximo de 2 fases 
em cada módulo, Modulo Fonte e Modulo de 
Comunicação RS485 ou RS232, além disjuntores 
termomagnéticos para desligamento dos focos do 
semáforo sem desligar os circuitos lógicos. O 
Controlador deverá, por segurança, obrigatoriamente 
estar em Amarelo Intermitente, selecionado através 
de uma chave no painel frontal do controlador, para 
realizar alterações nas Tabelas Estagio x Fase, Fases 
Pedestre e Verdes Conflitantes. O Controlador deverá 
ser protegido por sistema de proteção contra surtos, 
DPS, disjuntores termomagnéticos, ponto de 
aterramento e fusíveis em todas as fases (Módulos de 
Potência) e na fonte de alimentação (Modulo Fonte). 
Os fusíveis devem estar na parte frontal do painel, 
protegido contra contatos acidentais, mas de fácil 
substituição.  O Modulo Fonte deverá ser do tipo 
Fonte Chaveada, com entrada automática de 
aproximadamente 101,6 a 264 volts, sem a 
necessidade de nenhum tipo de seletor manual. 
Modulo DPS: Dispositivo de Proteção Contra Surtos 
na rede elétrica, evita que o equipamento seja 
danificado por descargas atmosféricas na rede 
elétrica. 

8 

Controlador de Tráfego Micro processado de 05 
Fases, com Fonte Chaveada, duas Entradas para 
Botoeiras, entrada para Rede de Comunicação, 
entrada para GPS e programador com teclas e display 
LCD integrados onde toda a programação deverá ser 
realizada, ou programador externo, como notebook, 
tablete ou similar. O Equipamento deve permitir no 
mínimo, 8 Estágios, 16 Planos e 32 Trocas por dia, 
ajuste de data e hora e plano para Amarelo 
Intermitente e registro de falhas nos focos. O 
Controlador deverá ser protegido por disjuntores 
termomagnéticos, ponto de aterramento e fusíveis 
em todas as fases e na fonte de alimentação. O 
Modulo Fonte deverá ser do tipo Fonte Chaveada, 
com entrada automática de 85 a 264 volts, sem a 
necessidade de nenhum tipo de seletor manual. 

UNID 02   

09 

Modulo GPS Microprocessado para Controlador 
Semafórico. Por uma questão de praticidade, o 
modulo GPS tem obrigatoriamente que ser 
compatível com os 2 modelos deste fornecimento. 

UNID 02   

10 
Modulo CPU plugin para Controlador Semafórico, 
deve ser compatível com o controlador fornecido. 

UNID 05   

11 
Modulo de Potência plugin de 2 fases para 
Controlador Semafórico, deve ser compatível com o 
controlador fornecido. 

UNID 06   

12 
Modulo Fonte Chaveada plugin para Controlador 
Semafórico,  deve ser compatível com o controlador 
fornecido. 

UNID 05   

13 

Coluna Semafórica com Ø101mm de diâmetro, 6m de 
comprimento, parede 3,75mm, em aço 1010, furo de 
40mm para instalação do repetidor e 2 aletas antigiro, 
galvanizada a fogo após todos os processos de solda e 
dobra. 

UNID 08   

14 
Coluna Semafórica, para 1 braço projetado, com 
Ø114mm de diâmetro, 6m de comprimento, parede 
4,25mm, em aço 1010, furo de 40mm para instalação 

UNID 04   
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do repetidor e 4 aletas antigiro, galvanizada a fogo 
após todos os processos de solda e dobra. 

15 
Braço Projetado com Ø101mm de diâmetro, 4,7m de 
projeção, parede 3,75mm, em aço 1010, galvanizada 
a fogo após todos os processos de solda e dobra. 

UNID 04   

16 

Coluna Extensora com Ø88,9mm de diâmetro, 2m de 
comprimento, parede 3,25mm, em aço 1010, furo de 
25mm para passagem de cabos e, galvanizada a fogo 
após todos os processos de solda e dobra. 

UNID 04   

17 

Coluna Semafórica, para 1 Braço Projetado de 
Transpasse, com Ø200mm de diâmetro, 6m de 
comprimento, parede 4,25mm, em aço 1010, furo de 
40mm para instalação do repetidor e 4 aletas antigiro, 
galvanizada a fogo após todos os processos de solda e 
dobra. 

UNID 04   

18 

Braço Projetado de Transpasse com Ø101mm de 
diâmetro, 4,7m de projeção, parede 3,75mm, em aço 
1010, galvanizada a fogo após todos os processos de 
solda e dobra. 

UNID 04   

19 
Cabo PP 4 vias 1,5mm com isolação 750V com os 
tentos internos nas cores vermelho, amarelo, verde e 
preto. 

M 200   

20 
Cabo PP 3 vias 1,5mm com isolação 750V com os 
tentos internos nas cores vermelho, verde e preto. 

M 400   

21 
Cabo PP 2 vias 2,5mm com isolação 750V com os 
tentos internos nas cores azul e preto. 

M 150   

22 
Armação Secundário Padrão com roldana de 
porcelana e suporte em aço galvanizado. 

UNID 05   

23 Pestana em Alumino para Caixa de Foco 200mm UNID 10   

24 

Serviço de implantação e configuração dos 
equipamentos semafóricos, com ferramentas, 
caminhão com guincho e cesta para duas pessoas e 
equipe com no mínimo 1 (um) motorista habilitado 
para dirigir o caminhão e operar o guincho, 1 (um) 
técnico especializado em implantação e manutenção 
semafórica e 1 (um) ajudante. 

HORA 100   

V A L O R    T O T A L  
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 ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

DE PLENO ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Referência: Licitação Pública – Pregão Eletrônico n° ___/2021 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no 

CPF n° __________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que atendeu 

plenamente os requisitos de habilitação expressos no Edital de Licitação Pública – Modalidade 

Pregão Eletrônico n° ___/2021, a realizar-se no dia __ de ____ de 2021, às __:00 horas. 

__________ , ___ de __________ de 2021. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

DECLARAÇÕES 

Referência: Licitação Pública – Pregão Eletrônico n° ___/2021 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no 

CPF n° __________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei: 

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa 

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância 

do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil; 

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus 

empregados; 

c) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

 

d) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

e)  Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do 

objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do 

contrato; 

 

f)  Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao edital e anexos do PREGÃO Nº __/____ - FORMA ELETRÔNICA 

realizado pela Prefeitura do município de Novo Horizonte. 

 

g) A Empresa ___________ CNPJ nº ________, que não foi considerada INIDÔNEA e não 

está impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, 

estadual e municipal. 

 

h) Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora 

declarada será imediatamente comunicada, por escrito o Município de Novo Horizonte. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

__________ , ___ de __________ de 2021. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no 

CPF n° __________, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no ato convocatório, que é considerada (____) microempresa ou (____) empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como 

não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 

07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal e 

trabalhista nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no 

procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº ___/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Novo Horizonte. 

OBS.: Assinalar com um “x” a condição da empresa. 

__________ , ___ de __________ de 2021. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

(a ser enviada por meio eletrônico) 

 

Número do edital: 

Órgão comprador: 

Marca do produto: 

Especificação do produto: 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

 

Preço inicial para o item/lote (em R$): 

 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

 

Informações adicionais* 

Declaramos que estamos enquadradas no regime das Microempresas/Empresas de 

Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

*[Somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte (EPP).] 

 

Data: 

 

 

Observações 

 

1. POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO 

LICITANTE. 

 

2. As microempresas e as empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso dos 

benefícios da Lei Complementar 123/06, deverão informar sua condição de ME ou EPP no 

campo “informações adicionais” da ficha técnica, sem, contudo, identificar-se, sob pena de 

desclassificação. 

 

3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida 

no item anterior, interpretar-se-á como renuncia tácita aos benefícios da Lei Complementar 

123/2006. 
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ANEXO V – A 

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 

 

Ao 

Município de Novo Horizonte-SP. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO Nº ___/____ – FORMA ELETRÔNICA - Carta-Proposta de Fornecimento. 

 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos abaixo discriminados, 

conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE E CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

ENDEREÇO E TELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA 

 

 

2 - CONDIÇÕES GERAIS 

 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

 

OBJETO: especificação, procedência e/ou distribuidor. 

 

PREÇO: valor unitário com duas casas decimais (0,00) (readequado ao lance 

vencedor), expressos em algarismos e por extenso. 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

 

Prazo de entrega: até ___ (____) dias após emissão da AF – Autorização de 

Fornecimento. 

 

3 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, frete, etc.), 

cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

 

LOCAL E DATA 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: _______________ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob n° 

______________, com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à 

Rua _______________, n° ___, Bairro __________. 

OUTORGADO: _______________ (nome completo), __________ (nacionalidade), __________ 

(estado civil), __________ (profissão), residente e domiciliado(a) à __________, n° ___, Bairro 

__________, na cidade de __________, Estado de __________, portador(a) da Carteira de 

Identidade RG n° __________ e inscrito no CPF n° __________. 

PODERES: Representar o outorgante perante a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, durante 

o transcorrer dos trabalhos do Processo Licitatório nº ___/2021, Pregão Eletrônico nº ___/2021, 

podendo formular lances, negociar preços, assinar todos os documentos e deliberar sobre todos 

os assuntos a ela pertinentes, inclusive todos os poderes necessários para receber, interpor 

recursos e desistir de prazos, assinar propostas, assinar contratos, e etc. 

__________ , ___ de __________ de 2021. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO Nº ___/____ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____ 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob n.º 45.152.139/0001-99, isento 

de Inscrição Estadual, com sede na Praça Dr Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte, 

SP, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representado pelo prefeito municipal em exercício, 

____________________________, brasileiro, casado, portador do RG/SP nº _________ e do CPF nº 
______________, doravante designado PREFEITURA, e a empresa abaixo relacionada, representada na 

forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada 
DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis nºs. 

8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs.6.951/20 e 4.117/06, Decreto nº 5.450/2005, bem 

como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir 

estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

1.1 - Contratação de empresa especializada para REGISTRO DE PREÇOS de 

EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, com eventual aquisição a serem utilizados pela Diretoria 

Municipal de Transito, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme quantitativos e especificações 

constantes do Anexo I e abaixo descrito: 

 

......................................... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

2.1 - As solicitações dos produtos serão feitas pelo gestor contratual, de acordo com a necessidade do Fundo 

Municipal da Saúde. 

 
2.2 - As entregas deverão ocorrer em prazo não superior a __ (___) dias contados do recebimento da 

Autorização de Compra. 

 

2.2.1 - O produto deverá ser entregue na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº 185, Centro, nesta cidade 

de Novo Horizonte – SP, conforme item 13 do Termo de Referência – Anexo I. 

  
2.2.2 - Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

 
2.3 - Constatadas irregularidades no objeto, a PREFEITURA, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 

 

2.3.1 - Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I, determinando sua 

substituição; 
 

2.3.2 - Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades. 

 

2.4 - As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do recebimento 

pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

3.1- O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura. 

 
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E PAGAMENTO 

4.1 - O preço a ser pago é de R$ ___ (__________). 

 

4.2 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados da emissão do atestado de recebimento, 

informando a agência bancária, conta corrente que será efetuado o pagamento da DETENTORA. 
 

4.2.1 - Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no 

primeiro dia útil imediatamente subsequente; 

 

4.2.2 - Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do 

prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da 

documentação fiscal. 
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4.2.3 - Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas, 

constantes do orçamento vigente: 

........... 

 

4.3 - No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, inciso XIV, 

alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE  “pro-rata-die”, relativo ao mês 

anterior do inadimplemento. 
 

CLÁUSULA QUINTA – GESTOR 

5.1 – Fica designado como fiscal das obrigações desta ata e se houver necessidade de contrato a Srª. 

_________________ – Secretária Municipal de ______. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

6.1 - Assinar a ata de Registro de Preços no prazo de cinco (5) dias úteis após convocação. 

 
6.2 - Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº ___/____ e nesta Ata, o produto objeto deste 

ajuste. 
 

6.3 - Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o produto recusado. 

 

6.4- Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga. 

 

6.5 - Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

7.1 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados. 

 

7.2 - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 

 

7.3 - Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços. 

 

7.4 - Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega do objeto 

contratado. 
 

7.5 - Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações em conformidade com o art. 12, seus respectivos 

parágrafos e incisos, do Decreto Municipal 4.117/06. 

 

8.2 - Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o 

pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documento(s) que comprove(m) a 

procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc. 

 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - O fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado quando: 

 
9.2 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 
9.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido por esta 

Prefeitura, sem justificativa aceitável; 

 
9.4 - Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticados no 

mercado; 
 

9.5 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, 

inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

9.6 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, 

de 17 de julho de 2002; 

 

9.7 – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente. 
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 9.8 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito 

ou de força maior devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES 

10.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o preço 

total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado para 

2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão 

unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência até o limite de 

10 dias. 

 

10.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de qualquer 

descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 10.1., sem prejuízo do processo de 

advertência. 
 

10.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à etapa ou 

parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou 

contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; 

Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, 

quando for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de 

inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a 

XI, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  

 

10.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 

comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da Lei 8.666/93.  
 

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 

impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 

comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO 

nº. ___/____ com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S); 
 

11.2 - A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles 

poderão advir. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o 

Foro da Comarca de Novo Horizonte, SP. 
 

12.2 - Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, 

vai assinada pelas partes. 

 

Novo Horizonte __ de ______________ de ____ 

 
_________________________________ 

Prefeito Municipal 

 

 

_________________________________ 

DETENTORA 

 

Testemunhas: 

 

___________________________          _____________________________ 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS)  
 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 
CONTRATADO: _____________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 
OBJETO: ___________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das 
Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA CONHECIMENTO E ACEITE 

 
Contrato nº _______  

Processo Licitatório nº _________ 

Modalidade: ___________________ 

Objeto: 

 

Contratado: 

CNPJ:     I.E.: 

Endereço: 

Telefone: 

Email:          Site: 

Responsável: 

CPF:      R.G.: 

Endereço: 

Telefone: 

Email: 

 

 

Pela presente declaro, para os devidos fins de direito, que tenho plena ciência dos termos do 

contrato nº _______, referente ao processo licitatório nº ______ - modalidade _______________, 

que tem como objeto ___________________________, do decreto municipal nº 6.342/18, e das 

normas e obrigações legalmente impostas pela legislação aplicável, em especial a lei nº 8666/93, 

que rege os processos licitatórios e contratos. 

Declaro estar ciente e concordar em manter devidamente atualizado os dados cadastrais da 

empresa, especialmente quanto ao endereço eletrônico (email), pelo qual deverá ocorrer todas 

notificações, citações e intimações referente a gestão do contrato, sua execução e eventual 

processo de responsabilização e aplicação de penalidade. 

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido contrato, serão publicados na imprensa Oficial Eletrônica do 

Município de Novo Horizonte, disponível no endereço: www.novohorizonte.sp.gov.br, iniciando-se, 

a partir de então, a contagem dos prazos para prestar esclarecimentos, manifestar, recorrer, dentre 

outros de interesse das partes. 

Por ser expressão da verdade, declaro ciência e concordância com os termos acima. 

 

 

____________,__/__/_____ 

Local e data 

 

_________________________________ 

Contratado 

 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 
CEP: 14960-000 - e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para REGISTRO DE PREÇOS de 

EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, com eventual aquisição a serem utilizados pela Diretoria 

Municipal de Transito, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme quantitativos e especificações 

constantes do Anexo I. 

 

 
Denominação: _____________________________________________________________ 
 
 
CNPJ -  nº.: 
__________________________________________________________________ 
 
 
E-MAIL: ___________________________________________________________________ 
 
 
Endereço: _________________________________________________________________ 
 
 
Cidade: _______________________ Estado: ____________________________________ 
 
 
DDD:___________ Telefone: __________________ Fax: ___________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.novohorizonte.sp.gov.br, nesta data, cópia 
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _________________, ___, de ___________________, de ____ 
 

Nome: _________________________________________ 
 
 

_________________________ 
                                                                 Assinatura 

 

 

SENHOR, LICITANTE, 

 

VISANDO À COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA PREFEITURA E SUA EMPRESA, 

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL E 

REMETÊ-LO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DO FAX: 17 – 3543-9015. 

A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME ESTA MUNICIPALIDADE DA 

RESPONSABILIDADE DA COMUNICAÇÃO POR MEIO DE FAX DE EVENTUAIS 

ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO, BEM COMO QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, NÃO 

CABENDO POSTERIORMENTE QUALQUER RECLAMAÇÃO. 

 

 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/

