
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 210.625/2021 

ENDEREÇO SITE: www.cachoeiro.es.gov.br, Link Licitações

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO

A MANUTENÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria

Municipal de Administração – SEMAD, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na

modalidade “CONCORRÊNCIA PÚBLICA”, ampla concorrência, sob o critério  “Menor Preço Global”, na forma de

execução indireta, sob o Regime de  Empreitada por Preço Unitário, objetivando a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E A IMPLANTAÇÃO

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES,  para atender a Secretaria Municipal de

Urbanismo,  Mobilidade  e  Cidade  e  Inteligente,  conforme  processo  administrativo nº  210.625/2021.  O

procedimento licitatório será realizado pela Comissão Permanente de Licitação – Presidente, Sr. Erick Moreira de

Aguiar, e membros, devidamente designada através da Portaria nº 004/2021 e regida pela Lei Federal nº 8.666/93

(Lei de Licitações), Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014 (Lei Geral das EI, ME e EPP), Lei Municipal nº

7777/2019 e Decretos Municipais nº 29.325/2020 e nº 29.408/2020 nos termos do presente edital e respectivos

anexos que passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, e a sessão pública será realizada no dia 09 de

agosto de 2021 às 13h, por meio de videoconferência, observando-se o seguinte:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A Concorrência Pública  será realizada através de sessão pública por meio de videoconferência, através do

aplicativo WebEx e será transmitida via Youtube.

1.2. Deverão ser entregues 2 (dois) envelopes, referentes à: 

1) Proposta Comercial e 

2) Documentação Habilitatória, 

no endereço constante do subitem 1.4.1, DIRETAMENTE NA SALA DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA EXECUTIVA

DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, onde será realizado

o RECEBIMENTO/PROTOCOLO dos envelopes de 12h às 18h, do dia 06/08/2021.

1.2.1.  A  documentação  deverá  ser  apresentada  impressa  e  em  mídia  digital,  esta  deverá  constar  dentro  do

respectivo envelope lacrado.

1.2.2. Os licitantes deverão, ainda, informar o endereço eletrônico (e-mail) e contato telefônico na parte externa e

frontal dos envelopes.

1.3. Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Dia 06/08/2021 – de 12h às 18h

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 09/08/2021 – às 13h

1.3.1. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentações e propostas fora do prazo estabelecido neste edital,

bem como as propostas feitas por carta, telegrama, fax ou e-mail.
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1.4. DAS RETIRADAS DO EDITAL:

1.4.1.  As  pessoas  e/ou  empresas  interessadas  em  participar  do  presente  certame  poderão  retirar  o  edital,

documentos integrantes  e  demais  anexos,  gratuitamente  através do site www.cachoeiro.es.gov.br/licitac  ao   ou

deverão comparecer ao endereço Av. Brahim Antônio Seder, nº 96 – Centro – Cachoeiro de Itapemirim/ES.  Ed.

Centro  Administrativo  “Hélio  Carlos  Manhães”  (Antigo  SESC) -  Secretaria  Municipal  de  Administração  –

Coordenadoria Executiva de Compras Governamentais – Sala de Licitações – 3º Pavimento – Tel.: (28) 3155-5321

ou 3155-5242, em dias úteis, no horário de 12h às 18h, portando um pendrive para obtenção de cópia digitalizada.

1.5. DOS ESCLARECIMENTOS

1.5.1.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser dirigidos ao Presidente da

Comissão em até, no máximo, 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública , por

meio eletrônico, semad.licitacao@cachoeiro.es.gov.br  ou licitacao.cachoeiro@gmail.com ou ainda,  entregue no

endereço  especificado  no  subitem  1.1.1  deste  edital,  na  COORDENADORIA  EXECUTIVA  DE  COMPRAS

GOVERNAMENTAIS, telefones nº (28) 3155-5321 ou 5242.

1.5.1.1.  Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos pela CPL antes da data fixada para abertura da

sessão pública.

1.5.2. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos exclusivamente por divulgação na internet, por meio do

site www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao, sem informar a identidade da licitante consulente e de seu representante.

1.5.3. Aos licitantes interessados cabem acessar assiduamente o referido endereço para tomarem conhecimento

das perguntas e respostas e manterem-se atualizadas sobre esclarecimentos referentes a este Edital.

2. DO OBJETO

2.1. A presente  Licitação tem por objeto a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  VISANDO  A  MANUTENÇÃO  E  A  IMPLANTAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL,

VERTICAL  E  DISPOSITIVOS AUXILIARES, nos  termos  estabelecidos  no  Projeto  Básico  e  seus  anexos,  e  demais

documentos que integram o presente edital.

2.2. As especificações completas bem como as quantidades estimadas dos serviços a serem executados encontram-

se estabelecidas no Projeto Básico constante do ANEXO XI, bem como demais anexos que integram o presente

Edital.

2.2.1. Os serviços previstos neste Edital e seus anexos, dele fazendo parte integrante, independente de transcrições

total  ou parcial,  serão executados,  de  acordo com as  especificações e quantitativos estimados,  constantes  no

documento  a  seguir  mencionado,  a  serem  rigorosamente  obedecidos  na  apresentação  da  documentação  e

elaboração das propostas:

a) Projeto Básico com seus respectivos anexos;

b) Planilha de Quantidades e Preços; Composição dos Preços; Cronograma Físico-Financeiro.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes da execução do  Contrato correrão por conta do recurso específico consignado no

Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, constante na seguinte dotação:
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Fonte de Recursos: FMT – Fundo Municipal de Trânsito;

Órgão / Unidade: Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica;

Elemento de Despesa: 33903999

Projeto Atividade: 0701.1512206062.033 – Fortalecimento das Ações de Trânsito

Ficha: 7423

 Fonte de Recursos: 200100010000

4. DO VALOR GLOBAL ESTIMADO

4.1.  O valor global estimado para a execução dos serviços é de  R$ 3.993.682,91 (Três Milhões, Novecentos e

Noventa e Três Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos) , conforme Proposta de Preços

constante do ANEXO IX.

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Somente  poderão  participar  da  presente  licitação  as  empresas  que  tenham o  objeto  social  pertinente  e

compatível com o objeto licitado, legalmente constituídas e que comprovarem sua habilitação conforme disposto

neste Edital.

5.1.1. As empresas participantes desta licitação deverão ser legalmente constituídas comprovando sua habilitação

e especialização no ramo do objeto conforme as condições expressas no presente edital, seus anexos e legislação

pertinente.

5.2. As empresas participantes deste certame deverão satisfazer as condições expressas no presente edital, seus

anexos e legislação pertinente.

5.2.1. Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do edital e das condições nele estabelecidas, obrigando-

se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.cachoeiro.es.gov.br, tal como as publicações

oficiais, com vistas a possíveis alterações.

5.2.2. As proponentes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do edital, igualmente de todas as

condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum desconhecimento

como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

5.2.3. A participação na licitação implica na aceitação integral dos termos deste edital e seus anexos.

5.3. Não será admitida a participação, nesta Concorrência, de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de

contratar com este MUNICÍPIO;

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, acionistas majoritários, sócios controladores, responsáveis técnicos, haja

alguém que seja servidor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

d) Se encontrem em processo de falência,  dissolução,  fusão,  cisão ou incorporação,  se não atendido o

disposto no item 11.5.1.1;

e) Sejam enquadradas no art. 9º da Lei 8.666/93.
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5.3.1. Caso seja constatada pela Administração a participação de licitante cuja situação se enquadre em quaisquer

hipóteses previstas no subitem 6.3, ainda que a posteriori, a concorrente será excluída do certame, ficando esta e

seus representantes incursos nas sanções previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, consolidada.

5.4. Será permitida a participação de empresas em formação de consórcio, em conformidade com as disposições

contidas no Projeto Básico (ANEXO XI).

5.5. Não será permitida a subcontratação ou terceirização dos serviços.

6. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

6.1.  Até 5º (quinto) dia útil  antes  da data fixada para a entrega dos envelopes ,  QUALQUER PESSOA poderá

impugnar  o  ato  convocatório  desta  licitação por  irregularidades  na  aplicação  da  Lei  8.666/93  consolidada,

devendo a administração julgar e responder à impugnação até o 3º (terceiro) dia útil antes da data fixada para a

abertura dos envelopes, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.

6.2. Até 2º (segundo) dia útil antes da data fixada para a entrega dos envelopes , o LICITANTE poderá impugnar as

falhas ou irregularidades que viciaram o edital, sob pena de decadência do direito, devendo a administração julgar

e responder à impugnação.

6.2.1. Serão consideradas licitantes apenas pessoas jurídicas.

6.3. As  impugnações  serão  respondidas  exclusivamente  mediante  divulgação  na  internet,  através  do  site:

www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao, sem informar a identidade da licitante consulente e de seu representante.

6.4. Acolhida a impugnação contra o Edital este será corrigido e será designada nova data para a realização do

certame, salvo quando esta não implicar em alteração na formulação das propostas.

6.4.1. Caso a CPL decida pela não impugnação do ato convocatório, o processo será encaminhado para autoridade

competente, a quem caberá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão.

6.5. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto

original  ou através de Ofício enviado a todos licitantes, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, observado o subitem 7.4.

6.6. As  impugnações  deverão  ser  protocoladas  na  Coordenadoria  Executiva  de  Compras  Governamentais,  no

endereço constante no preâmbulo deste Edital, em dias úteis, no horário de 12h às 18h, ou encaminhada para os e-

mails  semad.licitacao  @cachoeiro.es.gov.br   e  licitacao.cachoeiro@gmail.com, aos  cuidados  do  Presidente  da

Comissão.

6.7. É  vedada  à  licitante  a  utilização  de  impugnação  sem  qualquer  fundamento  ou  de  natureza  meramente

protelatório  ou  que  vise  a  tumultuar  o  procedimento  licitatório.  Identificado  tal  comportamento,  poderá  a

Comissão de Licitação ou, se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem como

aplicar penalidade.
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6.8. As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente

ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos.

6.8.1. Para fins de identificação de interposição da impugnação, o impugnante deverá anexar, por meio de arquivo

eletrônico ou documental, devendo constar a habilitação jurídica conforme descrito nos itens 11.2 do Edital.

7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1.  Os documentos de habilitação e de proposta comercial deverão ser apresentados em 02 (dois)  envelopes

separados, opacos, lacrados e indevassáveis, os quais deverão conter na parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) PARA PARTICIPAÇÃO:

CONTATO TELEFÔNICO:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) PARA PARTICIPAÇÃO:

CONTATO TELEFÔNICO:

7.1.1. A  documentação  deverá  ser  apresentada,  ainda,  em  mídia  digital,  devidamente  assinada,

preferencialmente na forma digital ou eletrônica, devendo constar dentro do respectivo envelope lacrado.

7.2. Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer dos envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

7.3. O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO, deverá conter os documentos/informações exigidos no item 11 deste edital,

e o Envelope nº 02 – PROPOSTA, deverá conter as informações/documentos exigidos no item 12 do mesmo.

7.4. A documentação de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser obrigatoriamente apresentadas em língua

portuguesa, de forma legível, sem emendas ou rasuras, dentro dos respectivos envelopes.

7.4.1. Não serão analisados quaisquer documentos que não estejam constantes dos envelopes de que trata este

item.

7.5. A fim de facilitar o exame da documentação, os licitantes deverão apresentar seus documentos na ordem em

que estão listados neste edital.
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7.6. Os  documentos solicitados devem ser apresentados no original  ou por cópia autenticada em cartório por

tabelião de notas, certificação digital ou por servidor da Coordenadoria Executiva de Compras Governamentais, à

vista dos originais.

7.7. As documentações da Habilitação e Proposta Comercial deverão ser apresentadas em apenas uma via.

7.8. O licitante arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de sua documentação de

Habilitação  e  de sua Proposta,  não  responsabilizando o  Município  de  Cachoeiro  de Itapemirim,  em nenhuma

hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação, ou os resultados desta.

7.9. A veracidade das informações e eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências  para a

apresentação da documentação de Habilitação e Proposta serão consideradas de responsabilidade exclusiva da

licitante, acarretando-lhe a inabilitação ou desclassificação, conforme o caso, bem como a sua responsabilização na

forma da Lei e na forma prevista no presente edital.

7.10. É  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originalmente  da

documentação.

8. DA SESSÃO DE DISPUTA

8.1. Na data e hora designadas neste Edital, via webconferência, a Comissão Permanente de Licitação, de posse dos

envelopes devidamente lacrados e identificados, procederá à abertura dos Envelopes de nº  01 –  HABILITAÇÃO,

cujo conteúdo deverá ser rubricado pelos membros da Comissão, sendo compartilhada junto aos proponentes.

8.2. O  resultado da Habilitação  será  comunicado  aos licitantes  após  o  encerramento  dessa  primeira  fase  dos

trabalhos, o que poderá ocorrer por comunicação direta na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou,

em caso de suspensão da sessão para análise e julgamento da documentação, o resultado deverá ser divulgado

através de publicação nos meios oficiais.

8.3.  À licitante que não atender  às exigências estabelecidas  no Edital  será devolvido,  fechado,  o envelope de

Proposta Comercial, desde que haja desistência expressa da interposição de qualquer recurso, ou então, após a

denegação deste.

8.3.1. Caso não ocorra  a  desistência  da interposição  de recursos,  serão  os  lacres  dos  envelopes de proposta

comercial, rubricados pela Comissão de Licitação, e, aguardado o prazo recursal, será o resultado do julgamento da

habilitação publicado no Diário Eletrônico do Município,  Diário Oficial  do Estado do Espírito Santo e jornal  de

Grande Circulação, na forma e prazo legais.

8.4. A Comissão de Licitação lavrará ata do julgamento, apontando todos os fundamentos da seleção efetuada,

concluindo pela classificação dos proponentes.

8.5. Havendo a desistência de interposição de recursos, o que deverá ser expresso, poderá ser realizada a abertura

do envelope de Proposta Comercial nº. 02, no mesmo dia.
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8.6. Ocorrendo empate entre as propostas apresentadas, serão adotados os critérios de desempate, conforme a lei

8666/1993 Artigo 45, § 2 e Art 3, § 2 e incisos II, III e IV:

- Data mais antiga de registro no CNPJ.

8.7. Simultaneamente à divulgação do julgamento e classificação das propostas comerciais, a Comissão de Licitação

divulgará também a classificação final da(s) proposta(s) da(s) Licitante(s).

8.8.  O resultado do julgamento, com a indicação da licitante vencedora, será publicado no Diário Eletrônico do

Município, Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação, nos termos da Lei nº 8666/93.

8.9. Do julgamento e classificação das propostas comerciais e da classificação final das Licitantes, caberá recurso,

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua intimação, na forma do que dispõe o art. 109, da Lei Federal nº

8.666/93.

8.10. Em atendimento ao princípio da publicidade, todas as sessões serão transmitidas em tempo real, através do

site Youtube, por meio do canal "Licitação PMCI".

8.10.1.  Somente os representantes das licitantes poderão manifestar-se sobre os trabalhos realizados, sendo as

manifestações registradas por meio de gravação da sessão no aplicativo.

9. CREDENCIAMENTO

9.1. O credenciamento será dispensado.

10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01

10.1. Toda documentação necessária à habilitação deverá estar vigente na data de abertura da sessão pública de

disputa, à  exceção daqueles que,  por sua natureza,  não contenham validade, e poderão ser apresentados em

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, certificação digital ou por servidor da

Coordenadoria  Executiva  de  Compras  Governamentais,  à  vista  dos  originais,  por  cópia  simples  quando  a

confirmação do seu teor puder ser feita pela Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via “Internet”, ou

publicação em órgãos da imprensa oficial, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93,

consolidada.

Nota: Será inabilitada a empresa cujo objeto social não contemplar o objeto do presente certame.

10.2. Habilitação Jurídica:

10.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou;

10.2.2. Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  junta  comercial,

observado as exigências do novo Código Civil e da Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando de sociedade

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

ou;

10.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício

ou;
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10.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o

exigir.

10.2.5. Cédula de Identidade do sócio ou do representante legal,  conforme o caso, devidamente autenticada em

cartório ou por servidor Público desta Coordenadoria Executiva de Compras Governamentais. 

10.2.6. Caso a empresa se faça representar por terceiros, deverá apresentar instrumento procuratório público ou

particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, que lhe outorgue poderes para a prática de todos

os atos inerentes ao certame; 

10.2.7. Declaração Expressa constante no ANEXO II.

10.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista

10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

10.3.2. Prova de Regularidade mediante  a  apresentação de Certidão Conjunta de Débitos,  relativos a tributos

federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciários;

10.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Pública Estadual da sede do Licitante;

10.3.4. Prova de regularidade (certidão) perante a Fazenda Pública Municipal da sede do Licitante;

10.3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

10.3.6.  Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT, mediante a

apresentação de certidão negativa.

10.4. Qualificação Técnica

10.4.1. Da empresa:

10.4.1.1. Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de

Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa, dentro da validade;

10.4.1.2. Um ou mais Atestados de Capacitação Técnica, em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de

direito  público  ou  privado,  em  nome  da  licitante,  que  comprove  a  execução  de  obras  ou  serviços  de

características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

10.4.1.3. Para assinatura do contrato, a licitante deverá comprovar que atende as características e/ou parcelas

de maior relevância técnica, por sua complexidade operacional e valor significativo do objeto licitado, com os

quantitativos mínimos:

I. Execução de Sinalização Vertical de placa, em chapa de aço/fibra/modulada, com película refletiva (tipo I,

tipo III/III e tipo III + X; ABNT 14.644:2013) – 200 m²;

II. Execução de Sinalização Vertical de placa, em chapa de aço, com impressão digital sobre película refletiva

Tipo I (ABNT NBR 14.644:2013) – 20 m²;

III. Fornecimento e Implantação de pórtico treliçado e/ou semipórtico tipo Bandeira – 2 unid.

IV. Execução de Sinalização Horizontal com tinta acrílica – 1.000 m²;

V. Execução de Sinalização Horizontal com termoplástico spray – 250 m²;

VI. Execução de Sinalização Horizontal com Termoplástico Extrudado – 350 m²;

VII. Execução de Sinalização Horizontal com Termoplástico Alto Relevo por Extrusão Mecânica – 125 m²;

VIII. Execução de Sinalização Horizontal com Plástico a Frio – 125 m²;

IX. Execução de Sinalização Horizontal com Elastoplástico – 100 m²;
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X. Remoção de Sinalização Horizontal pelo método de fresagem mecânica – 60 m²;

XI. Fornecimento e Implantação de Defensas Metálicas Semi-Maleáveis Simples – 50 m²;

XII. Fornecimento e Implantação de tachas metálicas – 90 und.;

XIII. Fornecimento e Implantação de tachas Tipo I  e/ou tachas Tipo IV – 700 und.;

XIV. Serviço de estudo de tráfego com contagem volumétrica e classificação veicular;

XV.  Fornecimento  de  veículo  carga  com  equipe,  para  vistoria  e  atendimento  de  urgência  de  serviços  de

sinalização vertical em áreas públicas urbanas.

Nota: Os itens IV a IX são de complexidade técnica, por isso a sua inclusão na fase de assinatura do contrato.

10.4.1.4. Caso seja fabricante de material termoplástico extrudado e spray, material termoplástico alto-relevo

para extrusão mecânica, elastoplástico, plástico a frio, tinta acrílica à base d´água, tinta acrílica solvente, tinta

híbrida epóxi acrílica base água de alta durabilidade, tinta acrílica epóxi emulsionada em água antiderrapante

para ciclovias, microesferas de vidro, tacha tipo IV, tacha metálica, película refletiva tipo I, película refletiva tipo

III, película refletiva tipo X para placas de sinalização, a licitante deverá apresentar laudo(s) conclusivo(s) em

atendimento as especificações contidas no Edital, emitido(s) por laboratórios associados à ABPTI – Associação

Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas, aptos para fazerem as análises e o laudo.

10.4.1.5.  A data de emissão do laudo deverá ser de,  no máximo,  365 (trezentos e sessenta e  cinco)  dias

anteriores à data da entrega das propostas (este documento deverá ser apresentado em original).

10.4.1.6.  A Licitante  deverá  comprovar  a  condição  de fabricante  através  de cópia  do alvará  de licença  e

funcionamento expedido pela Prefeitura do Município em que está sediada, bem como o certificado de licença

de  operação  e  instalação  expedido  pelo  órgão  Ambiental,  em conformidade  com a  Resolução  nº  237  da

CONAMA de 19/12/97 e no que estabelece e Lei federal nº 6.938 de 31/08/81.

10.4.1.7. Apresentar  declaração  de  que  possui  equipe  técnica,  instalações  e  equipamentos  adequados  e

disponíveis para realização dos serviços, juntando-a à documentação da proposta comercial, conforme Art. 30,

§ 6º da Lei 8.666/93.

10.4.1.8. Relação  dos  veículos  e  equipamentos  essenciais  a  serem  disponibilizados  para  a  execução  dos

serviços objeto deste edital, constando de marca, modelo, capacidade, ano de fabricação, número do chassi e/

ou placa, dela constando, indispensavelmente:

I. 01 (uma) Máquina para demarcação viária a frio montada sobre veículo ou que tenha mobilidade própria,

contendo um tanque com bocas de abastecimentos independentes, contendo 01 Guia posicionado à frente do

para-choques  dianteiro,  para  acompanhamento  da  pré-marcação  com  rodízio  pneumático,  contendo  2

carrinhos com acionamento hidráulico.

II. 01 (um) Equipamento para demarcação de faixas de trânsito com termoplásticos, pelo sistema a quente,

composto  de  Fusor/Aplicador,  montado  sobre  veículo  ou  que  tenha  mobilidade  própria,  projetado  para

aplicação automática de material termoplástico por aspersão “SPRAY”, com microesferas de vidro, no sistema

de  simples  ou dupla  aspersão,  pelo  sistema combinado,  demarca  simultaneamente  faixas  contínua  e/ou

interrompidas, de eixo e bordo.

III. 01 (um) Equipamento, montado sobre veículo ou que tenha mobilidade própria, para demarcação de faixas

de trânsito com termoplástico alto-relevo por extrusão mecânica.
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IV. 01  (Uma)  Usina  móvel,  montada sobre  veículo  ou que  tenha mobilidade  própria,  constituída de dois

recipientes  para  fusão  do  material  termoplástico  por  extrusão,  providos  de  queimadores,  controle  de

temperatura e agitadores com velocidade variável.

V. 01 (uma) estufa para pintura eletrostática. Comprimento mínimo de 6 metros.

VI. Software específico para diagramação de placas, de acordo com as especificações de Sinalização Vertical

definidas nos Manuais de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.

VII. Declaração expressa, em papel timbrado, da relação das instalações, veículos e equipamentos, todos de

porte, tamanho, condições técnicas compatíveis com os serviços a serem executados.

VIII. Declaração expressa, em papel timbrado, de que apresentará, antes da assinatura do contrato, a relação

dos veículos que estarão disponibilizados para a execução dos serviços objeto deste edital, individualizando-os

através de marca, modelo, capacidade, ano de fabricação, número do chassi e placa.

10.4.1.9. Caso a Licitante não seja detentora do software de diagramação de placas de sinalização de trânsito

especificado, deverá apresentar declaração do detentor do sistema informando que possuirá disponibilidade

do software e suas atualizações durante a vigência do contrato.

I. A declaração do detentor do software deverá estar impressa em papel timbrado da empresa declarante,

possuindo o nome, o cargo, a assinatura e o número de um documento de identificação; e citar o número

edital.

II. Na declaração deverá constar toda especificação do software.

III. Fica reservada à CONTRATANTE solicitar ao Licitante declarado vencedor do certame, comprovação, no

prazo de 72 (setenta e duas) horas contadas da homologação da licitação, demonstração de que o software

ofertado atende todas as funções especificadas neste PROJETO BÁSICO.

10.4.2. Do profissional:

10.4.2.1.  A  licitante  deverá  comprovar  que  possui  em  seu  quadro,  profissionais  de  nível  superior,  com

experiência em execução dos serviços compatíveis com o objeto deste PROJETO BÁSICO, detentores de atestados

fornecidos por entidades de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA, que comprove que o

aludido profissional foi responsável por atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o

objeto desta licitação. Serão considerados itens de maior relevância:

I. Execução de Sinalização Vertical de placa, em chapa de aço/fibra/modulada, com película refletiva (tipo I, tipo
III/III e tipo III + X; ABNT 14.644:2013) – 200 m²;

II. Execução de Sinalização Vertical de placa, em chapa de aço, com impressão digital sobre película refletiva
Tipo I (ABNT NBR 14.644:2013) – 20 m²;

III. Implantação de pórtico treliçado e/ou semipórtico tipo Bandeira – 2 unid.

IV. Execução de Sinalização Horizontal com tinta acrílica – 1.000 m²;

V. Execução de Sinalização Horizontal com termoplástico spray – 250 m²;

VI. Execução de Sinalização Horizontal com Termoplástico Extrudado – 350 m²;

VII. Execução de Sinalização Horizontal com Termoplástico Alto Relevo por Extrusão Mecânica – 125 m²;

VIII. Execução de Sinalização Horizontal com Plástico a Frio – 125 m²;

IX. Execução de Sinalização Horizontal com Elastoplástico – 100 m²;

X. Remoção de Sinalização Horizontal pelo método de fresagem mecânica – 60 m²;

XI. Implantação de Defensas Metálicas Semi-Maleáveis Simples – 50 m²;
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XII. Implantação de tachas metálicas – 90 und.;

XIII. Implantação de tachas Tipo I  e/ou tachas Tipo IV – 700 und.;

XIV. Serviço de estudo de tráfego com contagem volumétrica e classificação veicular.

Nota: Os itens IV a IX são de complexidade técnica, por isso a sua inclusão na qualificação.

10.4.2.2.  Relação  da  equipe  técnica  mínima  proposta  para  a  execução  dos  serviços,  e  as  respectivas  fichas

curriculares dos técnicos e declaração de autorização de inclusão do nome na equipe.

10.4.2.3. A equipe técnica mínima será composta de:

I. 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto;

II. 01 Técnico em estradas ou Edificações;

III. 01 Técnico em Segurança do Trabalho.

IV. A equipe técnica deverá, obrigatoriamente, ser registrada na entidade profissional competente (CREA, CAU

ou CRT).

V. Apresentar  Comprovante  de  Registro  nos  respectivos  Conselhos  de  Classe,  da  empresa  e  de  seus

responsáveis técnicos, sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da

empresa, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA.

VI.  As certidões emitidas em outros Estados,  quando da contratação,  deverão conter visto nos respectivos

Conselhos Regionais (CREA/CAU/CRT) do Estado do Espírito Santo, conforme Lei nº 5.194/66 e Resolução nº

413/97 do CONFEA.

VII. A comprovação do vínculo deverá ser feita antes da assinatura do contrato, através de registro ou inscrição

profissional  competente,  qual  seja:  Certidão  de  Registro  e  Regularidade  do  Licitante  e  do(s)  seu(s)

Responsável(is) Técnico(s) junto a entidade profissional competente (CREA e/ou outra entidade competente de

acordo  com  a  formação  profissional).  Em  qualquer  caso  a  certidão  deverá  conter  os  dados  cadastrais

atualizados.

10  .5. Da Qualificação Econômico-Financeira  

10.5.1. Apresentar  Certidão Negativa de  pedido  de Falência,  Concordata  ou recuperação judicial/extrajudicial,

expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica,  com data não superior a  60 (sessenta) dias de sua

emissão, quando não for expresso sua validade.

10.5.1.1.  Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial  ou extrajudicial,  deverão ser

cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos,

cumulativamente:

a) cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 

b) sentença homologatória do plano de recuperação judicial, ou certidão judicial informando que a empresa

encontra-se apta para participar de licitação.

10.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na

forma da lei, inclusive as certidões digitais emitidas por órgãos oficiais, comprovando a boa situação financeira da

licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices

oficiais (IGPM), quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

10.5.3. Para  Sociedades  Anônimas  e  outras  Companhias  obrigadas  à  publicação  do Balanço,  na  forma da  Lei

6.404/76 e 11.638/07 cópias da publicação de:

a) Balanço Patrimonial;
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b) Demonstração do resultado do exercício;

c) Demonstração do fluxo de caixa;

d) Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;

e) Notas explicativas do balanço. 

10.5.4. Para outras empresas:

a) balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou Registro de Comércio competente;

b) demonstração do resultado do exercício;

c) cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, registrado na Junta Comercial ou Registro

de Comércio competente.

Nota. O  Balanço  Patrimonial  deverá  estar  acompanhado de  cópia  do termo de  abertura  e  de  encerramento,

extraído do livro diário, registrado ou publicado, até a data de emissão da proposta escrita.

OBS:  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei,  o  balanço  patrimonial  e  demonstrativo  contábil

apresentado na forma abaixo, conforme o caso:

a) Publicados em órgão da imprensa oficial; ou 

b) Publicados em Jornal de Grande Circulação; ou 

c)  Por fotocópia autenticada,  devidamente registrada na Junta Comercial  da sede da licitante  ou Órgão

equivalente; ou

d) Por  fotocópia  autenticada,  extraída  do  Livro  Diário,  bem  como  dos  Termos  de  Abertura  e  de

Encerramento daquele livro,  devidamente registrados na Junta Comercial  da sede da licitante ou Órgão

equivalente. 

10.5.5. CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS:

Para efeito da avaliação da capacidade econômico-financeira do Licitante, conforme § 1º e § 5º do art. 31, da Lei nº

8.666/93,  consolidada,  ficam  estabelecidos  03  (três)  índices  contábeis,  referente  ao  último  exercício  social  e

calculados na forma estabelecida nas Instruções para Cálculo dos Indicadores Econômicos, como segue:

Índice de Liquidez Geral (ILG)
                 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 ILG = ________________________________________________ = > ou = 1,00                      
                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 Índice Solvência Geral (ISG)
                                          Ativo Total     
    ISG = __________________________________________= > ou = 1,0
                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Índice de Endividamento Geral (IEG)
                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
IEG = __________________________________________________= < ou = 1,0
                                                    Ativo Total

10.5.6.  Deverá ser entregue os cálculos dos itens acima descritos, conforme modelo do  ANEXO VII  deste edital.

Caso o memorial não seja apresentado, à CPL reserva-se o direito de efetuar os cálculos.

10.5.7. A  comprovação  de  Capital  Social  ou  Patrimônio  Líquido equivalente  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor

estimado  da  contratação,  conforme  disciplina  o  §  3º,  do  art.  31  da  Lei  nº  8.666/93,  consolidada,  que  será

averiguado através do Balanço Patrimonial apresentado.
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10.5.8. Da Garantia de Proposta:  A licitante deverá apresentar, no ato da abertura dos envelopes referentes a

habilitação,  garantia de  1% (um por  cento)  do valor do objeto contratado, podendo ser feita  por caução em

dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária.

10.6. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, somente no

uso do direito a preferência.

10.6.1. Os licitantes que invocarem a condição de MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE para fins

de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar  junto à

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO no Envelope nº 01, os seguintes documentos: 

a) Declaração,  firmada  pelo  representante  legal  da  empresa,  que  não  está  inserida  nas  excludentes

hipóteses previstas nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, conforme ANEXO VIII; e

b) Certidão  expedida  no  presente  exercício  pelo  Órgão  competente,  a  saber:  Registro  de  Empresas

Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local onde

a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condição de Microempresa

ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006; ou

c) Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar 123/2006:

Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda.

10.6.2.  As Empresas de Pequeno Porte,  por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a

documentação  exigida  para  fins  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,  mesmo  que  esta  apresente  alguma

restrição.

10.6.3. Em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por Empresa de Pequeno Porte, será

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, na forma estabelecida pelo § 1º do art. 43 da Lei

Complementar 147/2014.

10.6.4. A  não  regularização  da  documentação  de  regularidade  fiscal,  no  prazo  previsto  acima,  implicará  na

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, procedendo-se à convocação

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

10.7. Das disposições gerais relativas à Documentação Habilitatória 

10.7.1. Todas as folhas de documentação de Habilitação deverão ser entregues na ordem sequencial  indicada

acima, numeradas e visadas pelo proponente. Tal  medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no

aspecto  de  segurança  e  transparência  do  procedimento  licitatório.  Esclarecemos  que  o  não  atendimento  ao

solicitado implicará na perda do direito a futuras reclamações.

10.7.2. Para efeito de apresentação dos documentos e das provas de regularidade acima mencionados, não serão

aceitos quaisquer protocolos ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste

Edital.

10.7.3. Não  serão  aceitos  documentos  com  prazos  de  validade  vencidos.  Caso  as  certidões  expedidas  pelas

Fazendas Estadual e Municipal não tragam consignados os respectivos prazos de validade, a administração aceitará

como  válidos,  no  máximo,  os  prazos  vigentes  no  Estado  do  Espírito  Santo  e  no  Município  de  Cachoeiro  de

Itapemirim, 90 (noventa) e 30 (trinta) dias, respectivamente.

13



10.7.4. As licitantes estarão sujeitas às consequências estabelecidas na Legislação, caso não atendam ao declarado

em sua proposta, após a diligência ou vistoria efetuada pela Comissão designada, nos casos em que esta se fizer

necessária.

10.8. Da abertura do envelope de nº 01

10.8.1. Primeiramente serão abertos os "Envelopes nº 01" - Documentos de Habilitação de todas as empresas

participantes.

10.8.2. Todos os documentos relativos à habilitação serão rubricados pelo Presidente e membros da Comissão e a

seguir, pelos representantes credenciados de todos os licitantes e presentes ao ato, ocasião em que os licitantes

poderão examinar o conteúdo e registrar suas considerações em ata a ser assinada por todos os presentes.

10.8.3. Do julgamento das habilitações caberá recurso, na forma descrita no item 13 deste edital.

10  .9. Do julgamento da habilitação - envelope de nº 01  

10.9.1. Serão consideradas Habilitadas as Licitantes que apresentarem toda a documentação estabelecida no

presente edital, de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de qualificação técnica exigidos.

10.9.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do

licitante, e devem ser apresentado da seguinte forma:

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

b) Se  o  licitante  for  a  filial,  todos  os  documentos  deverão  estar  em  nome  da  filial,  exceto  os  que  

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.9.3. Serão consideradas Inabilitadas e, portanto, impedidas de continuar no certame, as propostas de Licitantes

que apresentarem qualquer deficiência ou omissão conforme a seguir:

a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos;

b) Apresentar documentos com prazos de validade expirados;

c) Apresentar  certidões ou declarações que não correspondam à verdade, sujeitando-se além da

inabilitação, a aplicação das penalidades previstas em lei;

d) Apresentar documentos em desacordo com as exigências editalícias.

10.9.4. A análise e julgamento da documentação relativa à Qualificação Técnica poderá ser realizada pela CPL ou

pela Secretaria Requisitante.

10.9.5. A CPL lavrará  ata  do julgamento,  apontando todos os  fundamentos de habilitação ou inabilitação dos

proponentes, que será devidamente assinada pelos presentes.

10.9.6.  Será devolvido à licitante que não atender às exigências estabelecidas no edital, o envelope contendo a

Proposta de Preços – nº 02, fechado, desde que não haja recurso ou após sua denegação.

10.9.7. Estando todas as licitantes presentes, e havendo renuncia expressa quanto a interposição de recursos, a

abertura  do envelope  de  Proposta  de Preços  –  nº  02,  poderá  ser  realizado  no mesmo dia.  Caso  contrário  a

Comissão  Permanente  de  Licitação,  após  o  prazo  legal  para  interposição  de  recurso,  bem  como  de  suas

contrarrazões e julgamentos, estabelecerá data, hora e local para a Sessão de abertura do envelope nº 02.

11. DA PROPOSTA COMERCIAL

11.1. Os  documentos  que  constituem  a  Proposta  Comercial  deverão  ser  apresentados  em  01  (uma)  via  em

envelope fechado e identificado conforme previsto no item 8 do Edital. 
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11.2. A Proposta Comercial deverá conter:

11.2.1. A Proposta de Preços deverá ser, redigida em idioma nacional, de forma clara e inequívoca, sem emendas,

rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha e

rubricada as demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando

obrigatoriamente os subitens de a à g do modelo do ANEXO IX.

11.2.2. Planilha Orçamentária de Serviços e Quantidades, elaborada de acordo com as especificações, contendo

valores  unitários  e  totais  em reais,  respeitados  os  valores  unitários  estipulados  pela  Secretaria  Municipal  de

Urbanismo,  Mobilidade  e  Cidade  Inteligente  –  SEMURB,  conforme  ANEXO  IX-A;  Deverá  ser  assinada  pelo

representante legal da proponente e pelo(s) responsável(eis) técnico(s) pelas planilhas.

11.2.3.  A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável,  em moeda corrente nacional, e,  os

preços discriminados nas Planilhas de Serviços e Preços deverão incluir todos os custos incidentes, salário, ônus

tributários, fiscais,  parafiscais, trabalhistas e sociais,  seguro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e

ativação dos equipamentos ofertados, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto

desta licitação.

11.2.4. Além de uma via impressa, a planilha orçamentária deverá ser apresentada também em CD-R . Não serão

admitidas  diferenças  entre  os  preços  da  planilha  orçamentária  constante  da  proposta  escrita  e  aqueles

apresentados em mídia. Caso haja diferença, prevalecerá os valores constantes da via impressa.

11.2.5. O preço considerado para fins de julgamento é o Menor Preço Global proposto, não se admitindo proposta

que apresente preço total simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários

de mercado, acrescido dos respectivos encargos. Assim como qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital,

nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

11.2.6.  Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificação na proposta de preços, depois de

apresentada.

11.2.7. Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da infraestrutura oferecida e que

não  estejam claramente  especificados  e  cotados  na  proposta,  serão  considerados  como parte  integrante  dos

serviços de instalação.

11.2.8. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega das propostas.

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o estipulado.

11.2.9.  Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros,

contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto

ao CREA ou CAU, demais encargos cabíveis e outros.

11.2.10.  Os Licitantes deverão apresentar,  junto à proposta de preços, a composição dos  encargos sociais e o

demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item “BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

– BDI”.

11.2.11.  Os licitantes deverão apresentar, ainda, a  Composição Analítica dos Preços Unitários dos serviços, uma

composição para cada item constante da planilha orçamentária, em mídia digital, em CD-R ou pendrive.
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11.3. Da Abertura do envelope de nº 02

11.3.1. Decorrido os prazos legais para a interposição de eventuais recursos, os envelopes serão submetidos aos

presentes para que seja constatada a sua inviolabilidade, e após, serão abertos na presença dos interessados, as

Propostas Comerciais (Envelope nº 02) das Licitantes qualificadas na fase de Habilitação. 

11.3.2. O Presidente, demais membros da Comissão e os licitantes credenciados rubricarão todos os documentos

apresentados, os quais serão a seguir colocados a disposição dos licitantes presentes para conhecimento, rubrica e

eventuais observações;

11.3.3. O exame e julgamento das Propostas Comerciais  será realizado pela Secretaria Requisitante, conforme

estipulado neste Edital, na mesma sessão ou, a critério da Comissão de Licitação, a sessão poderá ser suspensa,

cujo resultado será publicado no Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação.

11.4. Dos Critérios de Julgamento da Proposta Comercial

11.4.1. A Proposta de Preços (Envelope nº 02), que compreende a proposta de preços e a planilha orçamentária de

serviços  e quantidades,  das proponentes habilitadas,  serão avaliadas e julgadas pela CPL,  que poderá solicitar

auxílio ao setor técnico da Secretaria Requisitante.

11.4.2. Serão desclassificadas as propostas comerciais que:

a) Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a permitir a

perfeita identificação quantitativa e qualitativa dos serviços licitados ou que apresentarem erros insanáveis;

b) Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital;

c) Apresentarem valor global ou unitário superior ao limite estabelecido como máximos no edital (Planilha

de Preços);

d) Apresentem os quantitativos dos itens/serviços em desconformidade com os quantitativos definidos na

Planilha de Preços, bem como a alteração do cronograma físico e financeiro;

e) Apresentarem preços manifestadamente inexequíveis assim considerados na forma do que dispõe a Lei

Federal no 8.666/93;

f) Estiverem em desacordo com os termos exigidos no presente Edital;

g)  Apresentarem preços unitários de mão de obra (inclusive encargos e benefícios) incompatíveis com os

Acordos e/ou Convenções Coletivas de Trabalho vigentes,  incompatíveis  com os  preços  dos insumos e

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo a exceção prevista no § 3º do Art. 44 da Lei

8.666/93, consolidada; 

h) Apresentarem quaisquer omissões em relação às exigências editalícias;

i)  Apresentarem o percentual do BDI maior do que o limite estabelecido na Planilha de Preços elaborada

pela PMCI.

11.4.3.  Caso o valor global da(s) proposta(s), ou algum preço unitário proposto  pela(s)  licitante(s)  seja(m)

considerados susceptíveis  a  dúvidas  quanto  à  sua  grandeza,  a  Comissão  poderá exigir que o(s) Licitante(s)

demonstre(m) sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos, da mão de

obra,  e demais fornecimentos são coerentes com os de mercado, e que os coeficientes de produtividade são

compatíveis com  a execução do objeto do Contrato. Caso verificada a incompatibilidade e incoerência dos

parâmetros em relação à realidade de mercado e a exequibilidade  dos serviços, a proposta comercial será

desclassificada.
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11.4.4. A avaliação da proposta comercial observará o critério do menor valor global para o total de remuneração

do Contrato, expresso em Reais (R$). Será considerada a Licitante vencedora da presente Licitação aquela que

tenha ofertado o menor dos valores globais oferecidos nas propostas de preços, obedecidos aos limites unitários e

totais máximos para cada item, e desde que, tenha atendido aos requisitos estabelecidos no presente instrumento.

11.4.5.  Havendo discordância entre os preços unitários, e o preço total da proposta, prevalecerão os primeiros,

sendo que a Comissão de Licitação deverá refazer os cálculos de modo a obter o preço real proposto.  Caso o

proponente não aceite a correção dos erros a sua proposta será desclassificada.

11.4.6. Serão desclassificados os licitantes, cujas propostas não atendam às exigências do Edital e da legislação

pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem proposta com ofertas excessivas ou manifestadamente

inexequíveis, comparado aos praticados no mercado.

11.4.7. A  Comissão  de  Licitação  anunciará  o  licitante  detentor  da  melhor  proposta,  quando  será  aberta

automaticamente a opção para “convocar” a ME/EPP para nova oferta, quando o menor preço ofertado pertencer

a uma empresa não enquadrada como ME/EPP, na forma da Lei nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

11.4.7.1. Havendo proposta registrada por ME/EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor

oferta, proceder-se-á da seguinte forma.

11.4.7.2. Será oportunizado a ME/EPP o exercício do direito de preferência, que consiste na possibilidade de

apresentar  proposta  de preço inferior à  oferta  da empresa mais bem classificada que não se  enquadra como

ME/EPP e declarada arrematante do lote.

11.4.7.3. Na hipótese de nenhuma ME/EPP exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do

edital, a empresa não enquadrada como ME/EPP que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor

classificada. 

11.4.7.4.  Será considerada vencedora da presente licitação a Licitante que, satisfeitas todas as etapas e

exigências deste Edital, apresentar a proposta de Menor Preço Global.

11.4.8. Havendo dúvidas sobre a adequação da proposta ou do orçamento estimado, caberá à CPL encaminhar o

processo à  Secretaria  Requisitante  para que a  mesma verifique a conformidade da proposta com os valores

correntes do mercado, os quais deverão ser registrados na ata de julgamento.

11.4.9.  Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissão de Licitação convocará os Licitantes para

realização de sorteio a ser realizado em sessão pública, disposto no § 2º do artigo 3º e o § 2º do Artigo 45, todos da

Lei nº 8.666/93.

11.4.10. A Comissão de Licitação lavrará ata do julgamento, apontando todos os fundamentos das desclassificações

e da seleção efetuada, concluindo pela classificação dos proponentes.

11.4.11.  Simultaneamente à divulgação do julgamento e classificação das propostas comerciais, a Comissão

divulgará também a classificação final da(s) proposta(s) da(s) Licitante(s).

11.4.12.  O resultado do julgamento, com a indicação da licitante vencedora, será publicado no Diário Oficial do

Estado e no jornal de grande circulação, nos termos da Lei 8.666/93.

11.4.13. Do julgamento e classificação das propostas comerciais e da classificação final das propostas das Licitantes,

caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua intimação, na forma do que dispõe o art. 109, da

Lei Federal nº 8.666/93.

17



11.4.14. A Comissão não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão, na “PROPOSTA”, de serviços

necessários à execução do Contrato, ou de inexatidão relativamente à quantidade dos serviços contratados, com o

objetivo de alterar o preço proposto.

12. DOS RECURSOS
12.1. Os recursos administrativos contra as decisões de que trata as alíneas do inc. I, do Art. 109 da Lei nº 8.666/93

consolidada, serão recebidos, processados e julgados em cumprimento das disposições desse artigo.

12.2. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo Licitante.

12.3. Os memoriais das razões do recurso e contrarrazões deverão ser apresentados por escrito, dirigidos à CPL

devendo ser protocolizados junto a Coordenadoria Executiva de Compras Governamentais/Secretaria Municipal de

Administração Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (Antigo SESC), Av. Brahim Antônio Seder, nº. 96,

3º Andar, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES. Tel.:  (28) 3155-5321 ou 3155-5242, ou enviada para os e-mails

semad.licitacao@cachoeiro.es.gov.br / licitacao.cachoeiro@gmail.com.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria de Municipal de

Administração/Coordenadoria Executiva de Compras Governamentais, em dias úteis nos horários de 12 às 18h.

12.5. Havendo interesse em cópias do processo, a licitante deverá proceder à solicitação por escrito, sendo as

mesmas executadas à custa do interessado.

13. DA VISITA TÉCNICA
13.1. Os interessados no certame, para a correta formulação das propostas, poderão realizar vistoria técnica, com

vistas a possibilitar o conhecimento dos locais, nos quais serão realizados os serviços.

13.2. Os participantes da visita técnica deverão estar devidamente credenciados, de forma a ser possível identificar

a empresa participante.

13.3. Tendo em vista que a vistoria servirá para fornecer subsídios a elaboração da proposta,  os responsáveis

credenciados deverão ter o necessário conhecimento técnico.

13.4.  Não caberá à SEMURB quaisquer responsabilidades decorrentes da insuficiência de dados levantados pelos

visitantes, por ocasião da visita.

13.5. A  vistoria  será  coordenada  pela  SEMURB,  devendo  as  empresas  interessadas  em  participar  agendar

previamente com a Sr. Israel Blanco Braz de Souza, das 9h às 12h e das 14h às17h, pelos telefones (28) 3155-5374 e

(27) 988084616, sendo a última vistoria prevista para até o dia anterior à data de abertura dos envelopes.

13.6. Não caberá à  PMCI  quaisquer  responsabilidades decorrentes  da insuficiência  de dados levantados  pelos

visitantes, por ocasião da visita.
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13.7. Poderá participar da vistoria representante designado com credencial assinada pelo responsável da empresa,

conferindo-lhe poderes para a vistoria.

13.8. Será fornecido aos visitantes Comprovante de Vistoria o qual deverá ser juntado ao envelope de Documentos

de Habilitação.

13.9. O licitante que realizar a  visita técnica receberá uma  DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, conforme modelo

constante do ANEXO V, emitida por servidor da SEMO, a qual deverá ser apresentada junto aos documentos de

habilitação do edital.

13.10. A Licitante poderá optar por não realizar a visita, sendo considerado neste caso que a empresa não possui

dúvidas sobre a obra, não sendo aceitos questionamentos futuros que poderiam ser sanados na ocasião da visita.

13.11. Caso  a  licitante  opte  pela  não  realização  da  visita  técnica,  deverá  apresentar  com  os  documentos  de

habilitação,  a  seguinte  DECLARAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE,   conforme  modelo  constante  do  ANEXO  VI,

atestando que possui conhecimento/experiência nos serviços a serem realizados e total condição de elaborar sua

proposta  e executar os serviços sem a realização da Visita Técnica,  e que se responsabiliza integralmente por

quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não realização.

13.12. A  visita  técnica  terá  por  finalidade o  conhecimento prévio  das  condições  dos locais  onde  ocorrerão a

execução do objeto, bem como para solicitação de outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

13.13. Não serão aceitas reclamações posteriores (bem como pleitos de aditivos contratuais)  sob alegação de

desconhecimento das condições de execução do objeto (especialmente pela não realização da visita prévia). Todas

as  ocorrências  pertinentes  aos  serviços,  a  partir  da  assinatura  do  contrato,  serão  de  responsabilidade  da

contratada.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Superada a fase recursal relativa ao julgamento final do certame, o procedimento licitatório será submetido à

Controladoria Geral do Município para análise do procedimento, e após Autoridade Competente para homologar a

Licitação e adjudique o seu objeto à Licitante Vencedora.

14.2. É reservado à Administração Pública, por despacho fundamentado, revogar a licitação em razão de interesse

público  decorrente  de  fato  superveniente  ou  anular  o  procedimento,  total  ou  parcialmente,  em  razão  de

ilegalidade ocorrido em seu curso, sem qualquer indenização à licitante vencedora.

15. DAS CONDIÇÕES GERAIS E ASSINATURA DO CONTRATO

15.1.  Esse contrato possui uma Natureza Contínua. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,

contados a partir da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços,  podendo ser prorrogado a critério da

Administração nos termos legalmente permitidos.
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15.2. Para início de execução dos serviços será emitida pela Secretaria Municipal  de Urbanismo, Mobilidade e

Cidade Inteligente, Ordem de Início dos Serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura

do contrato.

15.3. Após  a  homologação  do  resultado  da  licitação  e  a  adjudicação  do  objeto  licitado  pela  Autoridade

Competente, a licitante será convocada para assinar o Contrato, o que deverá fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias,

corridos, contados da data de recebimento da convocação, assinar o contrato.

15.3.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado

por escrito durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura, nos termos do

Art. 64, do § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

15.3.2.  A recusa do adjudicatário em assinar o  contrato,  dentro  do prazo estabelecido,  implicará nas sanções

previstas neste edital.

15.4. PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO, A EMPRESA ADJUDICATÁRIA DEVERÁ APRESENTAR:

15.4.1. Apresentar comprovante de situação regularidade fiscal e trabalhistas que tenham seus prazos de validade

vencidos;

15.4.2. Planilha contendo as Composições de Custos Unitários de Cada Serviço, quando necessário;

15.4.3. Cronograma físico-financeiro;

15.4.4.  Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho de outro Estado deverá, no ato da

assinatura do contrato, apresentar o “VISTO” do seu registro no respectivo Conselho do Estado do Espírito Santo,

no que couber.

15.4.5. Contratante  deverá  comprovar  que  o  profissional  indicado  faz  parte  do  seu  quadro  permanente.  A

Comprovação da existência do profissional no quadro permanente deverá ser feita: 

a) Apresentação da cópia da Carteira de Trabalho; ou

b) Através do contrato social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial no caso de sócio; ou

c)  Contrato  de  prestação  de  serviços,  devidamente  registrado  no  cartório  de  registro  de  títulos  e

documentos; ou

d) Deverá constar na Certidão de Registro e Regularidade da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Competente

(CREA ou CAU) o nome do responsável técnico indicado.

15.4.6. Garantia contratual.

15.4.7. Apresentar Certidão Negativa junto à Fazenda Pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

15.5. Caso venham a acontecer impedimentos de ordem operacional, financeira ou institucional com o convocado

para assinar o termo de Contrato, a CONTRATANTE poderá contratar os mesmos serviços, atendendo a ordem de

classificação na licitação, conforme § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93, consolidada.

15.6. O Projeto  Básico  e seus Anexos, bem  como  a proposta comercial da Licitante vencedora farão parte

integrante do Contrato a ser lavrado, independentemente de transcrição.

15.7. O contrato será devidamente publicado, na forma do art. 61 § único da Lei nº 8.666/93, consolidada.

20



16. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. Prazo de Execução: Para início de execução dos serviços será emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,

Mobilidade e Cidade Inteligente, Ordem de Início dos Serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de

assinatura do contrato.

16.2. A execução dos serviços será rigorosamente de acordo com o CONTRATO e suas respectivas especificações

contidas neste Edital, no Projeto Básico e na proposta da empresa vencedora, sendo que quaisquer alterações

somente  poderão  ser  realizadas  se  constarem  de  proposta  apresentada,  por  escrito,  e  aprovada  pelo

CONTRATANTE.

16.3. A  execução  de  todas  as  fases  dos  serviços  descritos  será  acompanhada/fiscalizada  por  servidores

representantes da Secretaria de Requisitante, os quais serão designados formalmente por meio de portaria pelo

Secretário da Pasta, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, consolidada, que serão responsáveis por atestar de

forma provisória ou definitiva a execução dos serviços contratados, sem o que não serão permitidos quaisquer

pagamentos.

16.4. A responsabilidade pelo serviço/fornecimento em tempo hábil será da Contratada.

16.5. A fiscalização a ser exercida pela contratante por meio de seus representantes, não eximirá a Contratada da

total e indivisível responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.

16.6. O representante da contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para

o acompanhamento e controle da execução da obra. 

16.7. As demais condições de execução constam no Projeto Básico – Anexo XI e minuta do Contrato – Anexo X, que

integram o presente Edital.

17. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

17.1.  A Contratada deverá  apresentar  à  Administração  da Contratante,  no prazo máximo de  15 (quinze)  dias

corridos, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por caução em dinheiro, títulos da dívida

pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

17.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a)  Prejuízo  advindo  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não  adimplemento  das  demais

obrigações nele previstas;

b)  Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;

c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

17.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas

“a” a “d” do item 17.2.
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17.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete

centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

17.5. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos

à Contratada, até o limite de 5% do valor anual do contrato a título de garantia, a serem depositados junto ao

banco BANESTES, agência 115, Cachoeiro de Itapemirim, com correção monetária, em favor da Contratada.

17.6. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital  e das cláusulas

contratuais.

17.7. Será considerada extinta a garantia:

a)  Com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o  levantamento  de  importâncias

depositadas em dinheiro  a  título  de garantia,  acompanhada de declaração da Administração,  mediante

termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas cláusulas do contrato;

b) prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não comunique a ocorrência

de sinistros.

17.8.  A garantia da contratação inicialmente apresentada terá a validade mínima de 365 (trezentos e sessenta e

cinco) dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço. Após o término da sua validade, caso seja

necessária,  a  garantia  deverá  ser  renovada  com  valor  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  montante

remanescente do Contrato, devidamente atualizado pelo índice de reajustamento convencionado no Contrato.

17.9. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25% (vinte e

cinco por cento), bem como reajuste ou reequilíbrio a contratada deverá proceder ao reforço da garantia inicial no

mesmo percentual estabelecido no subitem 17.1 deste edital.

17.10. A  garantia  prestada  pela  contratada  será  liberada  ou  restituída  após  o  término  do  prazo  contratual,

mediante  requerimento,  desde  que  comprovado  pela  CONTRATADA  o  regular  cumprimento  de  todas  as

obrigações, tais como verbas rescisórias trabalhistas, fundiárias e previdenciárias decorrentes da contratação .

18. DA FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

18.1. A forma de fiscalização, medição e o pagamento constam na minuta do termo de contrato (ANEXO X), bem

como no projeto básico (ANEXO XI), partes integrantes deste edital.

19. DO REAJUSTE

19.1.  A periodicidade anual (doze meses) nos contratos para fins de reajuste será contada a partir da data da

apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. Antes do referido prazo os preços serão fixos e

irreajustáveis, observado o princípio de anualidade previstos no artigo, 2º, §1º e 3º, §1º da Lei nº. 10.192/01.

19.1.1. Após o prazo acima referenciado, será utilizado para reajuste do valor do Contrato o  Índice Nacional de

Construção Civil – INCC, adotando-se a fórmula a seguir: 

R = V x [(I¹ - Iº) /Iº]

Em que:
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R = valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato; 

Iº  =   Índice Nacional  de  Construção Civil  –  INCC, – Índice relativo ao mês da data  de recebimento e

abertura da sessão (Data da Proposta da Contratada);

I¹ =  Índice Nacional de Construção Civil – INCC, referente ao 1º mês que a Contratada fará jus ao reajuste.

19.1.2. O prazo do segundo reajuste será contado após o interregno de 12 (doze) meses do primeiro.

19.2. Compete à CONTRATADA a iniciativa e o encargo de cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo

CONTRATANTE, juntando-se a respectiva descriminação dos serviços e memorial de cálculo do reajuste e demais

documentos comprovatórios do pleiteado.

19.3.  O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos moldes do § 8º do artigo 65 da Lei nº

8.666/93, dispensada a análise prévia da Procuradoria-Geral do Município (PGM), vez que nos termos do parágrafo

único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, somente a minutas de licitação, contratos e ajustes deverão ser aprovadas

pela Assessoria Jurídica desta Administração Municipal.

19.4.  Os reajustes a que o CONTRATADO fizer jus e não forem requeridos formalmente durante a vigência deste

contrato,  serão  considerados  como  renunciados  com  a  assinatura  da  prorrogação  contratual  ou  com  o

encerramento do Contrato, segundo o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

19.5. No caso de prorrogação deste Contrato sem a expressa ressalva, no respectivo Termo Aditivo, do direito do

CONTRATADO ao  recebimento  da importância  devida  a  título  de  reajuste,  relativo  ao  período  anterior  a  sua

assinatura, caracterizará renuncia irretratável a esse direito.

19.5.1. Os  reajustamentos a  que a  CONTRATADA fizer  jus  e  que não forem solicitadas durante  a vigência  do

contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do mesmo.

19.6. O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o reajuste não será aceito como justificativa

para pedido de correção anual de preço com efeito retroativo a data a que legalmente faria jus, se não o pedir

dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, pagando ela, portanto, por sua própria inércia.

20. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO

20.1. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira,  serão adotados os critérios de revisão como

forma de restabelecer as condições originariamente pactuadas, conforme o caso.

20.2.  A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo, durante a vigência contratual, desde que a parte interessada

comprove a ocorrência  de fato  imprevisível,  superveniente à formalização da proposta  e que diretamente em

majoração ou minoração de seus encargos.

20.3. Em caso de revisão, alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos previstos no item anterior,

deverá ocorrer  de forma proporcional  à  modificação dos encargos,  comprovada minuciosamente por meio de

memória cálculo apresentada pela parte interessada.
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20.4. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

aqueles  decorrentes  exclusivamente  da  variação  inflacionaria,  uma  vez  que  inseridos  na  hipótese  de

reajustamento.

20.5. Não será concedido a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b) O  evento  imputado como causa  de desequilíbrio  houver  ocorrido antes  da  formulação  da proposta

definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e à majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se,

nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento;

e) Alteração  do  regime  jurídico-tributário  da  contratada,  ressalvada  a  hipótese  de  superveniente

determinação legal.

20.6.  A revisão será feita por meio de aditamento contratual,  precedida de análise pela Procuradoria-Geral do

Município.

21. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

21.1. As obrigações contratuais constam no Projeto Básico (ANEXO XI) e na minuta do termo de contrato (ANEXO X)

partes integrantes deste edital.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

22.1.  O licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital,  sujeitando-se às sanções

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, bem como nos artigos 24 a

34 do Decreto Municipal nº 29.325/2020.

22.1.1.  A CPL ou o Secretário da pasta responsável pelo objeto contratado enviará representação à Comissão

Permanente de Aplicação de Penalidades (COPAP), vinculada a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD),

sempre que verificar descumprimento de cláusulas editalícias e contratuais ou cometimento de atos visando

fraudar os objetivos da licitação.

22.1.2.  Evidenciada após o devido processo legal  a responsabilidade do licitante quanto à inobservação ou

inexecução de cláusulas editalícias ou contratuais, ser-lhe-á aplicada a penalidade adequada, prevista em lei e

no Decreto Municipal nº 29.325/2020.

22.2. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a contratação, deixar

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, fizer declaração falsa, permanecer

inadimplente quando vencido o prazo de advertência para cumprimento de obrigação, receber duas penalidades

de advertência em um prazo inferior a 12 (doze) meses, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

ficará impedido de licitar  e contratar com o Município de Cachoeiro de Itapemirim e, será descredenciado no
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sistema de cadastramento de fornecedores do Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais.

a) Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o

bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento,  ou ainda que atrase a

assinatura da Ata de Registro de Preços ou contrato.

b) Considera-se  não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu

detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando

encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua

elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

c) Considera-se falhar na execução do objeto o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumidas

pelo contratado.

d) Considera-se fraudar na execução do objeto a prática de qualquer ato destinado a obtenção de vantagem

ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.

e) Considera-se comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento

do certame ou do contrato, tais como os descritos nos artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo

único; 96 e 97, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, bem como incisos I, II e III, do §1º, do artigo 30 do Decreto

Municipal nº 29.325/2020.

22.3.  A  Administração  deve  determinar  o  prazo  de  aplicação  da  sanção  tomando  por  pressupostos  as

especificidades de cada caso e a gravidade das condutas apuradas.

22.4. Nos casos de pequenos descumprimentos na execução do objeto desta contratação, que não gerem prejuízo

para o Contratante, poderá ser aplicada a sanção de Advertência, por escrito, conforme inciso I do art. 87 da Lei

8.666/93 e art. 25 do Decreto Municipal 29.325/2020.

22.5. A multa deverá ser aplicada pelo Secretário de Administração e deverá ainda estar prevista no instrumento

convocatório e/ou no contrato, observados os seguintes limites máximos:

a)  multa  moratória  de  0,5%  (cinco  décimos  por  cento)  sobre  o  valor  da  nota  fiscal,  por  dia  de  atraso

injustificado, limitada a 10% (dez por cento);

b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

22.6. O  atraso,  para  efeito  de cálculo  da multa,  será  contado  em dias  corridos,  a  partir  do primeiro  dia  útil

subsequente ao de encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

22.7. A  aplicação das  multas  de natureza moratória  não impede  a  aplicação  superveniente  de outras  multas

previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.

22.8. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da

comunicação enviada pela Administração Municipal.

22.9. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou de crédito existente na Administração Municipal,

em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a  diferença será

cobrada na forma da lei.

22.9.1. Caso haja garantia prestada, o valor da multa aplicada, será descontado desta.

22.9.2.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,  além da perda desta,  responderá a

licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo
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(IPCA/IBGE)  ou  equivalente,  a  partir  do  termo  inicial,  até  a  data  do  efetivo  recolhimento,  ao  qual  será

descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

22.10. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier de caso

fortuito ou de força maior.

22.11. As  sanções  administrativas  somente  serão  aplicadas  pela  Administração  após  a  devida  notificação  e  o

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.

22.11.1.  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde

será  indicada  a  conduta  considerada  irregular,  a  motivação  e  a  espécie  de  sanção  administrativa  que  se

pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

22.11.2.  O prazo para apresentação de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da

notificação, exceto no caso previsto na alínea “e” do item 22.2, que contará da abertura de vista, devendo ser

observada a regra da contagem de prazo estabelecida no art. 14 do Decreto Municipal nº 29.325/2020.

22.12. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito

pelo licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em lei e no Edital.

22.13. As respostas às defesas e aos recursos apresentados pelas empresas serão devidamente respondidas pelos

servidores designados pela Secretaria pertencente o contrato, que contarão com auxílio jurídico da Procuradoria

Geral do Município no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

22.14. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a

ampla defesa, nos termos do artigo 31 do Decreto Municipal nº 29.325/2020.

22.15. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e artigo 31 do

Decreto Municipal nº 29.325/2020. 

22.16. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

23. DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

23.1.  A Contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Edital, os acréscimos e/ou

supressões que se fizerem necessários, nos serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado

atualizado, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

23.2. Os acréscimos e/ou supressões não poderão exceder os limites acima mencionados,  salvo as supressões

resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes, com base no art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993 e suas

alterações.

23.3. As  supressões  e/ou  acréscimos  referenciados  serão  considerados  formalizados  mediante  aditamento

contratual, a ser emitido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, devidamente autorizado pelo setor jurídico.

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. A  presente  licitação  não  importa  necessariamente  em  contratação,  podendo  a  Prefeitura  Municipal  de

Cachoeiro  de  Itapemirim 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.

24.2. A Comissão poderá, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentação dos envelopes, introduzirem
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aditamentos, modificações ou revisões no Edital, na forma de adendo, procedendo a sua divulgação na forma da

lei, bem como disponibilizar o inteiro teor das alterações a todos os interessados, através de divulgação no site

www.cachoeiro.es.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, salvo quando, inquestionavelmente, a

alteração não afetar a formulação das propostas.

24.3. É  facultada  à  CPL,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou

complementar a instrução do processo.

24.4. A 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 da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha

sido a vencedora, a rescisão do Instrumento Contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que

seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento.

24.6.1. Caso as datas previstas para realização de eventos do Edital de Tomada sejam declaradas feriado ou

ponto facultativo e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia

útil subsequente, no mesmo local e hora previstos.

24.6.2.  Os prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos só se iniciam e vencem em dia de expediente do

órgão, salvo disposição expressa em contrário.

24.7. A  licitante  vencedora,  na  vigência  do  Contrato,  será  a  única  responsável,  perante  terceiros,  pelos  atos

praticados pelo seu pessoal, e quanto ao uso de material; não respondendo a Prefeitura, em hipótese alguma por

ressarcimento  e  indenizações,  seja  a  que  título  for,  sendo  também  de  inteira  responsabilidade  da  Licitante

Vencedora todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual

de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

24.8. Toda e qualquer comunicação entre a Prefeitura e a Licitante Vencedora será obrigatoriamente por escrito e

só assim terá validade.

24.9. Terminado o prazo contratual e liberada a entrega final dos serviços realizados, o Contrato será recebido

definitivamente, lavrando-se o competente termo e autorizando a devolução da caução de garantia do contrato.

24.10. As  dúvidas  e  os  casos  omissos  serão  solucionados  pela  Comissão,  podendo convocar  servidores  deste

Município, para assessoramento técnico no julgamento da Documentação e/ou das Propostas de Preços.

24.11. Das reuniões, serão lavradas Atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências verificadas,

devendo as mesmas serem assinadas pela Comissão e pelo representante de cada Proponente participante.

24.12.  Não serão consideradas pelo Município, tanto na fase de habilitação ou na fase de classificação, como na

fase  posterior  à  adjudicação  dos  serviços,  quaisquer  consultas,  pleitos  ou  reclamações  que  não  tenham  sido

formulados, por escrito, ou transcritos em Ata.

24.13. Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a CPL  poderá fixar aos

licitantes  o  prazo  de  8  (oito)  dias  úteis  para  apresentação  de  nova  documentação  ou  de  novas  propostas

escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou à desclassificação, conforme § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93,

consolidada.
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25. DO FORO

25.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, para

dirimir quaisquer questões oriundas da presente licitação.

26. DAS PARTES INTEGRANTES DO EDITAL

26.1. São partes integrantes deste edital:

ANEXOS DO EDITAL

ANEXO I – Passo a Passo para instalação do aplicativo WebEx

ANEXO II – Declaração Expressa 

ANEXO III – Declaração de Indicação de Responsável Técnico

ANEXO IV – Declaração de Disponibilidade

ANEXO V – Declaração de Visita Técnica

ANEXO VI – Declaração de Responsabilidade

ANEXO VII – Demonstrativo de Capacidade Financeira

ANEXO VIII – Declaração Empresa de Pequeno Porte

ANEXO IX – Proposta de Preços

ANEXO IX-A – Planilha de Quantidades/Preços e Cronograma Físico-Financeiro

ANEXO X – Minuta de Contrato

ANEXO XI – Projeto Básico

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 02 de julho de 2021.

ERICK MOREIRA DE AGUIAR
Presidente da CPL 

LAÍS CRISTINA GASPAR CORRÊA                    RENATA LOPES DOS SANTOS ZAGOTTO
Membro da CPL                                                            Membro da CPL
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ANEXO I

Passo a passo para instalação do aplicativo WebEx

Convite enviado pela CPL para os endereços eletrônicos (e-mails) previamente informados.

O aplicativo poderá ser baixado, previamente, através do seguinte link: https://cachoeiro.webex.com

1º Clicar em "Baixar" e instalar o aplicativo Webex no computador.

Aceitar os termos do contrato:
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Aguarde enquanto a instalação do Cisco WebEx é concluída.

Inserir seus dados (nome da empresa e e-mail anteriormente informado)

Inserir a URL enviada por email
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ANEXO II

TERMO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E SOB AS PENAS DA LEI

DECLARAÇÃO

Em cumprimento  as  determinações  da  Lei  nº  8.666/93,  para  fins  de  participação  na  Concorrência  Pública  nº

002/2021, a empresa ________ (razão social)_____, estabelecida à __________(Endereço Completo)__________,

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº __________________, declara que conhece e aceita todos os parâmetros e

elementos para a execução do objeto, bem como encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários) e que a proposta

apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatório e seus anexos, e que:

a) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;

b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;

c) Não existe superveniência de fato impeditivo à sua habilitação/participação e está ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores;

d)  Não existe participação, a qualquer título, de dirigente ou servidor de entidades ou órgãos da Administração

Pública Municipal;

e) Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de

16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

f) Assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, e que tem pleno conhecimento

dos locais e condições de acesso, e fornecimento de material e mão de obra.

Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

_____________________________________

 (Nome e assinatura do representante legal)

OBS.: A  falsidade  de  declaração  prestada  objetivando  os  benefícios  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de

dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento

em outras figuras penais e das sanções previstas no instrumento convocatório.
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ANEXO III

TERMO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

Para  fins  de  participação  na  presente  licitação,  a  empresa  ________  (razão  social)_____,  estabelecida  à

__________(Endereço Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, indica

o(s)  profissional(is)  de  nível  superior, devidamente  registrado  no  CREA  ou  CAU,  que  se  responsabilizará  pela

execução dos serviços, objeto desta licitação, conforme segue:

1) _________________________________________________________________________ 

(Local e Data)

Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

_________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

__________________________________________________

(Nome e assinatura do responsável técnico indicado)
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ANEXO IV

TERMO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

DECLARAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

Para  fins  de  participação  na  presente  licitação,  a  empresa  ________  (razão  social)_____,  estabelecida  à

__________(Endereço  Completo)__________,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº__________________,

firmam o compromisso de garantir a disponibilidade de todas as instalações, equipamentos e sistemas necessários

ao pleno desenvolvimento dos serviços descritos no Projeto Básico.

Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

___________________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

(A ser emitido pela SEMURB apenas para as empresas que realizaram Visita Técnica)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

De conformidade com o Inciso III do Art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ATESTAMOS para fins de

cumprimento das exigências do EDITAL DE LICITAÇÃO que a empresa ____________________________________

realizou na data de ____/____/____ VISITA TÉCNICA, nas áreas onde serão realizados os serviços, tendo tomado

conhecimento das condições e locais nos quais pretende executar o objeto da presente Concorrência Pública.

______________________

Responsável – SEMURB

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS ÁREAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS

A  ________________  (empresa/Licitante),  com  sede  no  endereço  _______________,  nº  _____,  Bairro

______________, na cidade de ___________________, no Estado ____________________, inscrita no CNPJ sob nº

__________________________,  DECLARA para fins do que estabelece o EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

002/2021,  ter  tomado  pleno  conhecimento  das  condições  e  locais  nos  quais  pretende  executar  o  objeto  da

presente concorrência pública, tendo em mãos todos os projetos e Memorial Descritivo para execução do mesmo.

Cachoeiro de Itapemirim ____ de _____________ de 2021.

__________________________

Responsável da Licitante
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

(Apenas para as empresas que não realizaram Visita Técnica)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

Para  fins  de  participação  na  presente  licitação,  a  empresa  ________  (razão  social)_____,  estabelecida  à

__________(Endereço  Completo)__________,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº__________________,

declara que possui conhecimento/experiência nos serviços a serem realizados e total condição de elaborar nossa

proposta  e  executar  os  serviços  constantes  do  Edital,  sem  a  realização  prévia  da  Visita  Técnica,  e  que  se

responsabiliza integralmente por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não realização. 

Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

___________________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO VII

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
                                 
                  AC + RLP
 ILG = --------------------- = 
                  PC + ELP                       

AC= Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)

              PC + ELP                    
 IEG  = ---------------- = 
                   AT    
                   
PC = Passivo Circulante
ELP =  Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Igual ou menor que 1,0 

ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL
        

                    AT                                               
 ISG = --------------------- = 
             PC +  ELP

AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0

OBS.:  Valores  a  serem  transcritos  do  balanço
patrimonial e inseridos nas fórmulas:

AC = Ativo Circulante R$ ____,__
RLP = Realizável a Longo Prazo R$ ____,__
IF = Imobilizado Financeiro R$ ____,__
IP = Imobilizado Permanente R$ ____,__
AT = Ativo Total R$ ____,__
PC = Passivo Circulante R$ ____,__
ELP = Exigível a Longo Prazo R$ ____,__
PL = Patrimônio Líquido R$ ____,__

(Local e Data)

________________________________

Assinatura do Responsável da Empresa

(identificação/qualificação)
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

(nome/razão social) ________________________, inscrita no CNPJ nº __________________, por intermédio de

seu representante legal, o(a) Sr(a) _______________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº

_______________________ e CPF/MF nº ________________________, DECLARA, sob as sanções administrativas

cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos de legislação vigente,

não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da lei Complementar nº 123/06 e nº

147/2014.

(Local e Data)

_________________________________

Assinatura do Responsável da Empresa

(identificação/qualificação)
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ANEXO IX

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Pela  presente  submetemos  a  apreciação  de  V.  S.ª  nossa  “PROPOSTA COMERCIAL”  relativa  à  CONCORRÊNCIA

PÚBLICA Nº 002/2021, conforme segue:

a) A Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, e-mail, fax, telefone fixo e móvel, pessoa de contato;

b) Os Dados bancários para o pagamento dos serviços: nome do banco, nº do banco, nº da agência e nº da conta

corrente;

c) O prazo de validade desta “PROPOSTA DE PREÇOS” é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de sua

apresentação;

d) Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras

necessárias à total  e perfeita execução dos serviços objeto desta Licitação,  constituindo-se,  portanto,  na única

remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviços não incluídos nesta licitação;

e) Indicamos abaixo a qualificação do nosso Representante Legal que firmará o Contrato de prestação dos serviços

caso sejamos os vencedores da licitação.

Nome______, CPF nº ____, na qualidade de _______;

f)  Declaramos  que  ao  participarmos  da  presente  licitação  estamos  aceitando  integralmente  os  Termos  da

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº  002/2021,  seus  anexos,  projetos  e  instruções,  bem  como  os  regulamentos

administrativos da PMCI Normas Técnicas Gerais ou Específicas aplicáveis;

g)  Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

___________________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)

Anexos:

  Planilha Orçamentária de Serviços e Quantidades (assinada pelo representante legal da proponente e pelo(s)

responsável(eis) técnico(s) pelas planilhas).
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ANEXO IX-A

PLANILHA DE QUANTIDADES/PREÇOS e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Esses anexos encontram-se disponíveis em:  

http://www.cachoeiro.es.gov.br/servicos/site.php?nomePagina=LICITACAO
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº xxxxx/2021

PROCESSO Nº 210.625/2021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  VISANDO  A

MANUTENÇÃO  E  A  IMPLANTAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  O

HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, QUE

ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE  CACHOEIRO  DE

ITAPEMIRIM E A EMPRESA _________________________.

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,  pessoa jurídica  de direito público  interno,  com sede na Praça

Jerônimo Monteiro, nº 28, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES – Palácio Bernardino Monteiro, inscrito no CGC/MF

sob o nº 27.165.588/0001-90, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MOBILIDADE

E CIDADE INTELIGENTE, por seu titular Sr. _______ (qualificação), nomeado através do Decreto Municipal nº ____

de __/__/____,  daqui  por  diante  denominado  CONTRATANTE,  e,  de  outro  lado,  a  empresa ________,  pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____, com sede ___________, representada neste ato pelo Sr.

_______________ (qualificação),  CPF nº ________ e da Carteira de Identidade sob RG nº ________, doravante

denominada, firmam a presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA  VISANDO  A  MANUTENÇÃO  E  A  IMPLANTAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL,  VERTICAL  E

DISPOSITIVOS AUXILIARES, nos  termos  da Lei  nº  8.666  de 21 de  junho  de 1993,  consolidada e  do Edital  de

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021, oriundo do processo administrativo nº 210.625/2021, que passam a fazer

parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, junto à proposta comercial apresentada pela

CONTRATADA, datada de xx/xx/xxxx ficando porém ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas

que contrariem as disposições deste Contrato, que reger-se-á pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a  CONTRATAÇÃO O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  VISANDO  A  MANUTENÇÃO  E  A  IMPLANTAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL,

VERTICAL  E  DISPOSITIVOS AUXILIARES, nos  termos  estabelecidos  no  projeto  básico  e  seus  anexos,  e  demais

documentos que integram o presente contrato.

1.1.1. Os serviços, ora licitados,  objetivam atender à  Secretaria Municipal  de Urbanismo, Mobilidade e Cidade

Inteligente – SEMURB, devidamente autorizada pela autoridade competente, conforme autorização contida nos

autos e serão executados sob a forma de Execução Indireta e no regime de Empreitada por Preço Unitário, tipo

Menor Preço Global.

1.2. As especificações completas bem como as quantidades estimadas dos serviços a serem executados encontram-

se estabelecidas no  Projeto Básico  constante do ANEXO XI, bem como demais anexos que integram o presente

Contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O regime de execução do presente  Contrato e de remuneração da  Contratada será o de  EMPREITADA POR

PREÇO UNITÁRIO, na forma do artigo 10, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO

3.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais

normas que regem a matéria.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da execução do Contrato correrão por conta do recurso específico consignado no

Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, constante na seguinte dotação:

Fonte de Recursos: FMT – Fundo Municipal de Trânsito;

Órgão / Unidade: Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica;

Elemento de Despesa: 33903999; 

Projeto Atividade: 0701.1512206062.033 – Fortalecimento das Ações de Trânsito;

Ficha: 7423;

 Fonte de Recursos: 200100010000.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. Esse contrato possui  uma  Natureza Contínua.  O prazo de  vigência do contrato será de 12 (doze) meses,

contados a partir da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços,  podendo ser prorrogado a critério da

Administração nos termos legalmente permitidos 

5.2. Prazo de Execução: Para início de execução dos serviços será emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,

Mobilidade e Cidade Inteligente, Ordem de Início dos Serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data

de assinatura do contrato.

5.2.1. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as

demais  cláusulas  do Contrato  e  assegurada a  manutenção  de seu equilíbrio  econômico-financeiro,  desde  que

ocorra algum dos motivos enumerados no § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 consolidada.

5.3. A Fiscalização do Contratante fornecerá junto à Ordem de Serviço todos os elementos indispensáveis ao início

dos serviços, tais como documentação técnica, etc.

5.4. A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito explicações e novos

dados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias,  contados do recebimento dos elementos da Fiscalização.  Se os

motivos  forem  impeditivos  para  o  início  dos  serviços,  o  prazo  estabelecido  no  item  5.2  acima  poderá  ser

prorrogado, por igual período.

5.5. Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou

caso fortuito.
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5.6. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou caso fortuito, cessarão os deveres e responsabilidades de

ambas as partes, em relação à execução dos serviços contratados.

5.7. Se a Contratada ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força maior, de

cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos serviços  contratados, deverá comunicar, por escrito à

fiscalização e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados,

indicando a alteração de prazo pretendida.

5.8. O comunicado sobre força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não do

fato alegado, podendo a Contratante, constatar a sua veracidade.

5.9. Constatada a interrupção da execução dos e serviços por motivo de força maior, o prazo estipulado neste

Contrato deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente necessário à retomada das obras e serviços.

5.10. Quaisquer dúvidas com respeito a esta prorrogação de prazos serão esclarecidas e devidamente acordadas

entre a Contratante e  a Contratada, visando encontrar a melhor solução para ambas as partes. Entretanto, se a

retomada dos serviços,  por motivo de força maior,  demandar prazo superior a 30 (trinta)  dias,  a Contratante

poderá  rescindir  este  Contrato  ou  cancelar  parte  dos  serviços,  tudo  mediante  comunicação  por  escrito  à

Contratada e através do Termo Aditivo ao Contrato.

5.11. Mediante a rescisão ou cancelamento, a Contratante poderá, a seu critério, contratar a execução das obras e

serviços  remanescentes,  necessários  ao cumprimento do objeto deste  Contrato,  de  maneira  e  forma que lhe

parecer mais adequada, observados a legislação vigente;

5.12. Fica ciente, a Contratada, que o atraso em até 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,

decorrente da execução da obra em questão, salvo em caso de calamidade pública, grave pertubação da ordem

interna ou guerra, não é motivo para paralisação da obra.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1. O presente Contrato tem o valor global estimado de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx, reportado ao mês de apresentação

da proposta de preços pela Contratada.

6.2. Os preços unitários contratuais, para a execução dos serviços, são aqueles constantes da “Planilha de

Quantidades e Preços”, integrantes da proposta comercial apresentada pela Contratada.

6.3. Os referidos preços unitários constituirão a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução

dos Serviços, e pelo pagamento dos salários, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e fiscais, bem como, dos

materiais, insumos, veículos, equipamentos, instalações e demais despesas resultantes da execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1.  A periodicidade anual  (doze meses) nos contratos  para fins de reajuste  será contada a partir da data da

apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. Antes do referido prazo os preços serão fixos e

irreajustáveis, observado o princípio de anualidade previstos no artigo, 2º, §1º e 3º, §1º da Lei nº. 10.192/01.
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7.1.1. Após o prazo acima referenciado, será utilizado para reajuste do valor do Contrato o  Índice Nacional de

Construção Civil – INCC, adotando-se a fórmula a seguir: 

R = V x [(I¹ - Iº) /Iº]

Em que:

R = valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato; 

Iº =  Índice Nacional de Construção Civil – INCC, – Índice relativo ao mês da data de recebimento e abertura da

sessão (Data da Proposta da Contratada);

I¹ = Índice Nacional de Construção Civil – INCC, referente ao 1º mês que a Contratada fará jus ao reajuste.

7.1.2. O prazo do segundo reajuste será contado após o interregno de 12 (doze) meses do primeiro.

7.2. Compete à CONTRATADA a iniciativa e o encargo de cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo

CONTRATANTE, juntando-se a respectiva descriminação dos serviços e memorial de cálculo do reajuste e demais

documentos comprovatórios do pleiteado.

7.3.  O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos moldes do § 8º do artigo 65 da Lei nº

8.666/93, dispensada a análise prévia da Procuradoria-Geral do Município (PGM), vez que nos termos do parágrafo

único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, somente a minutas de licitação, contratos e ajustes deverão ser aprovadas

pela Assessoria Jurídica desta Administração Municipal.

7.4.  Os reajustes a que o CONTRATADO fizer jus e não forem requeridos formalmente durante a vigência deste

contrato,  serão  considerados  como  renunciados  com  a  assinatura  da  prorrogação  contratual  ou  com  o

encerramento do Contrato, segundo o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

7.5.  No caso de prorrogação deste Contrato sem a expressa ressalva, no respectivo Termo Aditivo, do direito do

CONTRATADO ao  recebimento  da importância  devida  a  título  de  reajuste,  relativo  ao  período  anterior  a  sua

assinatura, caracterizará renuncia irretratável a esse direito.

7.5.1. Os  reajustamentos  a  que  a  CONTRATADA fizer  jus  e  que  não  forem  solicitadas  durante  a  vigência  do

contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do mesmo.

7.6.  O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o reajuste não será aceito como justificativa

para pedido de correção anual de preço com efeito retroativo a data a que legalmente faria jus, se não o pedir

dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, pagando ela, portanto, por sua própria inércia.

CLÁUSULA OITAVA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de revisão como forma

de restabelecer as condições originariamente pactuadas, conforme o caso.

8.2.  A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo, durante a vigência contratual,  desde que a parte interessada

comprove a ocorrência  de fato  imprevisível,  superveniente à formalização da proposta  e que diretamente em

majoração ou minoração de seus encargos.
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8.3. Em caso de revisão, alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos previstos no item anterior,

deverá ocorrer  de forma proporcional  à  modificação dos encargos,  comprovada minuciosamente por meio de

memória cálculo apresentada pela parte interessada.

8.4. Dentre  os  fatos  ensejadores  da revisão,  não se  incluem aqueles  eventos dotados de previsibilidade,  cujo

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

aqueles  decorrentes  exclusivamente  da  variação  inflacionaria,  uma  vez  que  inseridos  na  hipótese  de

reajustamento.

8.5. Não será concedido a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b)  O  evento imputado como causa  de desequilíbrio  houver  ocorrido antes  da formulação  da proposta

definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e à majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se,

nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento;

e)  Alteração  do  regime  jurídico-tributário  da  contratada,  ressalvada  a  hipótese  de  superveniente

determinação legal.

8.6.  A revisão será feita  por meio  de aditamento contratual,  precedida de análise pela Procuradoria-Geral  do

Município.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DO CONTRATO

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias

corridos, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por caução em dinheiro, títulos da dívida

pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

9.1.1. A garantia da contratação inicialmente apresentada terá a mesma validade que a vigência contratual. Após o

término da sua validade, caso seja necessária, a garantia deverá ser renovada com valor equivalente a 5% (cinco

por  cento)  do  montante  remanescente  do Contrato,  devidamente  atualizado  pelo  índice  de  reajustamento

convencionado no Contrato.

9.1.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25% (vinte e

cinco por cento), bem como reajuste ou reequilíbrio a contratada deverá proceder ao reforço da garantia inicial no

mesmo percentual estabelecido no subitem 9.1 deste edital.

9.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízo  advindo  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não  adimplemento  das  demais

obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;
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c)As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

9.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas “a”

a “d” do item 9.2.

9.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete

centésimos por centos) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por centos).

9.5. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à

Contratada, até o limite de 5% do valor anual do contrato a título de garantia, a serem depositados junto ao banco

BANESTES, agência 115, Cachoeiro de Itapemirim, com correção monetária, em favor da Contratada.

9.6.  O garantidor  deverá declarar  expressamente que tem plena ciência  dos termos do edital  e  das cláusulas

contratuais.

9.7. Será considerada extinta a garantia:

a) Com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o  levantamento  de  importâncias

depositadas em dinheiro  a  título  de garantia,  acompanhada de declaração da Administração,  mediante

termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas cláusulas do contrato;

b) No prazo de 90 (noventa)  dias  após o término da vigência,  caso a Administração não comunique a

ocorrência de sinistros.

9.8. A garantia da contratação inicialmente apresentada terá a validade mínima de 365 (trezentos e sessenta e

cinco) dias  contados  a  partir  da  data  de  assinatura  do  Contrato.  Após  o  término  da  sua  validade,  caso  seja

necessária,  a  garantia  deverá  ser  renovada  com  valor  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  montante

remanescente do Contrato, devidamente atualizado pelo índice de reajustamento convencionado no Contrato.

9.9. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco

por cento),  bem como reajuste ou reequilíbrio a contratada deverá proceder ao reforço da garantia inicial  no

mesmo percentual estabelecido no item 9.1 deste edital.

9.10. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término do prazo contratual, mediante

requerimento,  desde que comprovado pela CONTRATADA o regular cumprimento de todas as obrigações,  tais

como verbas rescisórias trabalhistas, fundiárias e previdenciárias decorrentes da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO 

10.1. A contratada não poderá subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do

presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11. Além daquelas já delineadas no Projeto Básico, competirão às partes as seguintes responsabilidades:
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11.1. A CONTRATADA é responsável:

11.1.1. Executar os serviços conforme as especificações e diretrizes contidas no presente Termo de Referência; 

11.1.2.  Manter,  durante  toda a  vigência  do contrato,  compatibilidade com as  obrigações assumidas,  todas as

condições  de  habilitação  e  qualificação  técnica  exigidas  no  edital,  devendo  comunicar  o  setor  requisitante,

imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato;

11.1.3.  Entregar o objeto desta contratação da maneira prevista neste Projeto Básico, de acordo com as normas

técnicas em vigor e legislação pertinente, observando o prazo de garantia para alterações nos Projetos;

11.1.4. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que

incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto;

11.1.5. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou

pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros. 

11.1.6. Apresentar as notas fiscais/faturas, com descrição completa do objeto, com a comprovação da regularidade

fiscal e trabalhista e outros documentos pertinentes;

11.1.7.  Substituir,  sem ônus adicionais e no prazo máximo de 30 dias,  contado da comunicação formal  desta

Administração, o objeto recusado.

11.1.8.  Comunicar,  imediatamente e por  escrito,  à  CONTRATANTE,  a  ocorrência  de qualquer  impedimento na

entrega do objeto;

11.1.9. O preço do produto deverá incluir todos os impostos, taxas, emolumentos, transportes, etc.;

11.1.10.  Observar  rigorosamente  as  normas  que  regulamentam  o  exercício  de  suas  atividades,  cabendo-lhe

inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões.

11.2. Constituem-se obrigações da CONTRATANTE:

11.2.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do objeto e as obrigações da CONTRATADA, rejeitar, no

todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como

atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado

pela Autoridade competente.

11.2.2. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução dos Serviços;

11.2.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA;

11.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.2.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a contratação do objeto.

11.2.6. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas;

11.2.7. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. O acompanhamento e fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste Contrato serão feito por servidor

indicado pelo titular da Secretaria Municipal requisitante,  a quem caberá atestar a execução da obra, sem o que

não serão permitidos quaisquer pagamentos., assim como a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os

prazos,  condições  e  disposições  deste  Contrato,  bem  como  comunicar  às  autoridades  competentes  qualquer

eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

12.2. Fica reservada ao titular da Secretaria Municipal requisitante a competência para resolver todos e quaisquer

casos singulares, duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se
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relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla

defesa.

12.3. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da  CONTRATADA, no que

concerne  aos  serviços  fornecidos,  à  execução  do  Contrato  e  as  implicações  próximas  ou  remotas,  perante  o

CONTRATANTE ou  terceiros,  do mesmo modo que a  ocorrência  de  eventuais  irregularidades na execução do

Contrato não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.

12.4. A  CONTRATADA deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do  CONTRATANTE,

fornecendo informações e propiciando o acesso às documentações referentes ao objeto contratado, bem como

atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

12.5. A  ação  da  fiscalização  não  reduz,  nem tampouco  exclui  a  responsabilidade  da CONTRATADA perante  a

administração pública e terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

13.1. O  pagamento  será  efetuado  em até  30 (trinta)  dias  a  contar  do recebimento da Nota  Fiscal/Fatura ou

documento equivalente.

13.2. Os pagamentos só serão efetuados após análise criteriosa e avaliação da Fiscalização da CONTRATANTE,

mediante a apresentação dos seguintes documentos, com validade na data da apresentação, apensados a Nota

Fiscal/Medição emitida pela CONTRATANTE:

13.2.1. Em todas as medições:

• Fazenda Federal, relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciários;

• Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

• Fazenda Estadual;

• Regularidade Fiscal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito da Fazenda Pública Federal,

Estadual e Municipal da sede da Contratada e do Município de Cachoeiro de Itapemirim;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

• Documentações referentes aos funcionários, os comprovantes de fornecimento de todos os benefícios;

• Cópia das notas fiscais dos insumos, com descrição dos quantitativos e valores a ser entregue referente a

cada  unidade,  de  modo  a  desenvolver  avaliação  dos  mesmos,  garantindo  as  reais  necessidades  de

consumo de cada unidade e priorizando o princípio da economicidade;

• Cópia dos registros dos profissionais, folha de pagamentos, GFIP e demais comprovantes de recolhimentos

e encargos sociais;

• Em caso  de  devolução  da  Nota  Fiscal  pela  Prefeitura  de  Cachoeiro  de  Itapemirim,  por  não  ser  esta

aprovada, a Contratada não estará autorizada a suspender a prestação dos serviços;

• A Contratante poderá reduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela

Contratada, em decorrência de descumprimento das obrigações contratuais ora assumidas.

13.3.2. Na Primeira Medição todos os documentos relativos ao item anterior e, ainda:

a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pelo CREA ou documento equivalente expedido

pelo Conselho Regional ao qual o serviço é regulado.
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13.3.3. Na Última Medição, todos os documentos relacionados nos itens 13.2.1 e, ainda:

a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b) Termo de Recebimento Definitivo.

13.4. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as necessárias

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua

reapresentação.

13.5. Na ocorrência de erro na apresentação da Nota Fiscal ou documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, a

ocorrência de circunstância que impeça a liquidação da despesa por demandar  providências complementares por

parte da CONTRATADA, o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta

hipótese, em qualquer situação, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem

a partir da data em que estas forem cumpridas, sem que isso gere direito a atualização financeira, não acarretando

qualquer ônus para a CONTRATANTE.

13.6. A devolução da fatura não aprovada pela CONTRATANTE em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA a

suspender a prestação dos serviços.

13.7. Ocorrendo  erros  na  apresentação  do(s)  documento(s)  fiscal(is),  o(s)  mesmo(s)  será(ão)  devolvido(s)  à

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de

apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

13.8. A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela

CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

13.9. De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF constante do respectivo

processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. Não serão efetuados créditos em contas de:

a) Empresas associadas; 

b) Matriz para filial;

c) Filial para matriz; 

d) Sócio; 

e) Representante;

f)  Procurador, sob qualquer condição.

13.10. É  vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas no

Contrato.

13.11. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considerados os seguintes dados do tomador:

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - Rua 25 de Março, nº 28, Centro. CNPJ Nº 27.165.588/0001-90.

I.E.: ISENTO.

13.12. Caso o Município de Cachoeiro de Itapemirim seja demandado na esfera trabalhista,  integrando o polo

passivo com a contratada,  ele  poderá reter  os  pagamentos aos quais  ela  tenha direito  enquanto não houver

decisão judicial excluindo-o da demanda.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A Administração Municipal poderá declarar rescindido o CONTRATO, nos termos dos Arts. 77, 78 e 79 da Lei

8.666/93, nos seguintes casos:

a) Inexecução total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequências contratuais e as previstas em Lei;

b) não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

c) paralisação dos serviços ou atraso injustificado no início dos serviços;

d) a subcontratação total ou parcial dos serviços, a associação do contratado com outrem, a cessão ou

transferência total ou parcial, bem como à fusão, cisão ou incorporação não admitidos no Edital e no

contrato;

e) desatendimento das determinações regulares da unidade responsável pela fiscalização do serviço;

f) cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da Administração,

na forma do Art. 67, § 1º da Lei 8.666/93;

g) decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade;

h) alteração do objeto social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que

prejudique a execução do CONTRATO;

i) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

CONTRATO;

j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela

Secretaria Municipal  de Serviços Obras – SEMO, exaradas no processo administrativo a que se refere o

CONTRATO.

14.2. A Administração Municipal poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o CONTRATO por

conveniência administrativa fundamentada, recebendo a CONTRATADA, neste caso, os valores correspondente aos

serviços já executados e aprovados pela fiscalização.

14.3. A rescisão fundada nas hipóteses previstas nas alíneas “a”  a “h”  do item 14.1, poderá acarretar à

CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo das penalidades previstas no edital:

a) retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao MUNICÍPIO DE

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

b) ressarcimento dos prejuízos causados, pela CONTRATADA, ao MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

14.4. A forma de rescisão do CONTRATO, bem como suas consequências estão elencadas na legislação em vigor

que regerá o CONTRATO.

14.5. A Administração Municipal terá como garantido o reconhecimento de seus direitos, em caso de rescisão

administrativa prevista no Art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

15.1.  O licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital,  sujeitando-se às sanções

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, bem como nos artigos 24 a

34 do Decreto Municipal nº 29.325/2020.

15.1.1.  A CPL ou o Secretário da pasta  responsável  pelo objeto contratado enviará representação à Comissão

Permanente de Aplicação de Penalidades (COPAP), vinculada a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD),
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sempre  que  verificar  descumprimento  de  cláusulas  editalícias  e  contratuais  ou  cometimento  de  atos  visando

fraudar os objetivos da licitação.

15.1.2.  Evidenciada  após  o  devido  processo  legal  a  responsabilidade  do  licitante  quanto  à  inobservação  ou

inexecução de cláusulas editalícias ou contratuais, ser-lhe-á aplicada a penalidade adequada, prevista em lei e no

Decreto Municipal nº 29.325/2020.

15.2. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a contratação, deixar

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, fizer declaração falsa, permanecer

inadimplente quando vencido o prazo de advertência para cumprimento de obrigação, receber duas penalidades

de advertência em um prazo inferior a 12 (doze) meses, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

ficará impedido de licitar  e contratar com o Município de Cachoeiro de Itapemirim e, será descredenciado no

sistema de cadastramento de fornecedores do Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais.

a) Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o

bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento,  ou ainda que atrase a

assinatura da Ata de Registro de Preços ou contrato.

b) Considera-se  não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu

detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando

encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua

elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

c) Considera-se falhar na execução do objeto o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumidas

pelo contratado.

d) Considera-se fraudar na execução do objeto a prática de qualquer ato destinado a obtenção de vantagem

ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.

e) Considera-se comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento

do certame ou do contrato, tais como os descritos nos artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo

único; 96 e 97, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, bem como incisos I, II e III, do §1º, do artigo 30 do Decreto

Municipal nº 29.325/2020.

15.3.  A  Administração  deve  determinar  o  prazo  de  aplicação  da  sanção  tomando  por  pressupostos  as

especificidades de cada caso e a gravidade das condutas apuradas.

15.4. Nos casos de pequenos descumprimentos na execução do objeto desta contratação, que não gerem prejuízo

para o Contratante, poderá ser aplicada a sanção de Advertência, por escrito, conforme inciso I do art. 87 da Lei

8.666/93 e art. 25 do Decreto Municipal 29.325/2020.

15.5. A multa deverá ser aplicada pelo Secretário de Administração e deverá ainda estar prevista no instrumento

convocatório e/ou no contrato, observados os seguintes limites máximos:

a)  multa  moratória  de  0,5%  (cinco  décimos  por  cento)  sobre  o  valor  da  nota  fiscal,  por  dia  de  atraso

injustificado, limitada a 10% (dez por cento);

b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
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15.6. O  atraso,  para  efeito  de cálculo  da multa,  será  contado  em dias  corridos,  a  partir  do primeiro  dia  útil

subsequente ao de encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

15.7. A  aplicação das  multas  de natureza moratória  não impede  a  aplicação  superveniente  de outras  multas

previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.

15.8. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da

comunicação enviada pela Administração Municipal.

15.9. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou de crédito existente na Administração Municipal,

em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a  diferença será

cobrada na forma da lei.

15.9.1. Caso haja garantia prestada, o valor da multa aplicada, será descontado desta.

15.9.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante

ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

ou  equivalente,  a  partir  do  termo  inicial,  até  a  data  do  efetivo  recolhimento,  ao  qual  será  descontada  dos

pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

15.10. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier de caso

fortuito ou de força maior.

15.11. As  sanções  administrativas  somente  serão  aplicadas  pela  Administração  após  a  devida  notificação  e  o

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.

15.11.1. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será

indicada a  conduta considerada irregular,  a  motivação e  a  espécie  de sanção administrativa que se  preten de

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

15.11.2.  O prazo para apresentação de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da

notificação, exceto no caso previsto na alínea “e” do item 15.2, que contará da abertura de vista, devendo ser

observada a regra da contagem de prazo estabelecida no art. 14 do Decreto Municipal nº 29.325/2020.

15.12. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito

pelo licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em lei e no Edital.

15.13. As respostas às defesas e aos recursos apresentados pelas empresas serão devidamente respondidas pelos

servidores designados pela Secretaria pertencente o contrato, que contarão com auxílio jurídico da Procuradoria

Geral do Município no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

15.14. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a

ampla defesa, nos termos do artigo 31 do Decreto Municipal nº 29.325/2020.

15.15. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e artigo 31 do

Decreto Municipal nº 29.325/2020. 

15.16.  As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.1. A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Edital, os acréscimos e/ou

supressões que se fizerem necessários, nos serviços nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

16.2. Os  acréscimos  e/ou  supressões  não  poderão  exceder  os  limites  mencionados  no  art.  65,  §  1º  da  Lei

8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, com fulcro no art.

65, § 2º, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

16.3.  Os  acréscimos  ou  supressões  referenciados  serão  considerados  formalizados  através  de  aditamento

contratual,  após  consentimento  expresso  da  autoridade  superior  competente,  mediante  o  devido  processo

administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

17.1. A Contratada desenvolverá os serviços objeto deste  Contrato, sempre em regime de entendimento com a

Fiscalização, que disporá de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

17.2. O  representante  da  Administração  anotará  no  livro  Diário  de  Obras  específico  todas  as  ocorrências

relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos

observados.  As  decisões  e providências  que ultrapassem o limite  de competência  da Fiscalização deverão ser

solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.

17.3. A Contratada manterá no local da realização da obra o seu responsável técnico, ou far-se-á representar no

local por engenheiro habilitado, devidamente regularizado junto ao CREA ou qualquer outra entidade de classe

competente, para a execução do Contrato.

17.4. O Contratante poderá exigir a substituição de empregados da Contratada no interesse do cumprimento do

Contrato, cabendo o ônus à Contratada.

17.5. A Contratada deverá reparar e corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 30 (trinta) dias, às suas

expensas  no  total  ou  em parte,  o  objeto  do  contrato  em que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou  incorreções

resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, apontados no livro Diário de Obras.

17.6. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do

Contrato.

17.7. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à

Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

17.8. A  Contratada permitirá e facilitar à Fiscalização à inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora,

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

17.9. O nível de desempenho da Contratada na execução dos serviços será representado por conceitos que serão

emitidos por ocasião de cada medição.

17.10. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou

o acompanhamento pelo Contratante.

17.11. A Contratada é responsável pelos reparos ou interferências nas redes elétricas, telefônica, semafórica, de

transmissão  de  imagens  ou  de  dados,  assumindo  integralmente  os  ônus  decorrentes,  ressalvadas  qualquer

responsabilidade da Contratante.

17.12. Fica a CONTRATADA obrigada a executar as obras, criteriosamente dentro das normas da ABNT – Associação

Brasileira de Normas Técnicas.
52



17.13. A  Contratada  se  obriga  a  executar  os  serviços  empregando  exclusivamente  veículos/equipamentos  em

perfeitas condições de uso, materiais de primeira qualidade, e obedecendo rigorosamente aos Projetos e/ou às

Ordens de Serviços que forem fornecidos pela Secretaria.

17.14.  O Contrato não poderá ser transferido a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia anuência da PMS,

observando-se no caso, o disposto na Lei nº 8.666/93, consolidada.

17.15. A  CONTRATADA deverá  realizar  Programa de Condições e Meio Ambiente  de Trabalho na Indústria  da

Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e

Emprego, que regulamenta a Segurança e Medicina do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

17.16. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer despesa que possa existir com referência a

materiais  a  serem  utilizados,  bem  como:  transporte,  encargos  sociais,  alimentação,  qualquer  outra  despesa

adicional que possa existir em referência a execução deste contrato.

17.17.  A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase de sua execução, não implicará em alteração dos

demais prazos contratuais, nem eximirá o Contratante da aplicação das multas contratuais a que está sujeita a

Contratada.

17.18.  O órgão requerente não será obrigado a usar o quantitativo total estimado dos serviços, podendo assim,

haver variação a menor ou a maior dos quantitativos, nos limites permitidos por lei.

17.19. Todos  os  funcionários  destacados  pela  contratada  para  a  execução  dos  serviços  supracitados  deverão

apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizados.

17.20. Caberá  à  contratada  manter  os  uniformes  de  toda  a  sua  equipe  em  perfeito  estado  de  conservação,

substituindo-os sempre que necessário, total ou parcialmente, ao longo de todo o período de vigência do contrato.

17.21. Caberá  também  à  contratada  fornecer  todos  os  equipamentos  de  proteção  individual  e  coletivo  de

segurança, necessários e adequados à execução de cada tipo de serviço, responsabilizando-se por sua efetiva e

correta utilização.

17.22. Os encarregados de serviços deverão ser conhecedores de normas de segurança aplicáveis aos trabalhos sob

sua responsabilidade. Deverão ainda ser competentes para orientar os empregados sob sua direção.

17.23. Todos os empregados deverão receber orientações gerais de segurança e medicina do trabalho com base na

lei 3.214 art. 5° da CLT, através de um profissional pertencente ao quadro da empresa para cada tarefa que for

executar, mesmo que rotineira.

17.24. Será terminantemente proibido aos funcionários da contratada, durante a jornada de trabalho em qualquer

função relativa ao contrato, ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica, pedir ou receber gratificações de qualquer

tipo, sejam elas concedidas a que título for, bem como exercer qualquer tipo de atividade alheia àquelas inerentes

ao contrato.

17.25. A  contratada  deverá providenciar  a  substituição  de qualquer  funcionário  seu que  vier  a  ser  declarado

inadequado para o  exercício  da função,  seja  por  imperícia  técnica  ou por  atitude considerada inconveniente,

cabendo à fiscalização determiná-la através de comunicação formal, justificando seu ato e estabelecendo o prazo

máximo para o atendimento, que não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

17.26. Demais condições de execução constam no Projeto Básico, parte integrante do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO E RECUSA DAS OBRAS E SERVIÇOS

18.1.  Regras Gerais: Cabe ao CONTRATADO comunicar,  por intermédio da fiscalização,  a conclusão da obra ou

serviço  ou  de  suas  etapas,  solicitar  o  seu  recebimento  e  apresentar  a  fatura  ou  nota  fiscal  correspondente,
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conforme o contrato. Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode

ser  efetuado  o  seu  recebimento  provisório  ou  definitivo,  podendo  nesse  caso,  se  presente  interesses

administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento. No caso

de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo necessário o recebimento definitivo

que ocorrerá junto com os das parcelas restantes.

18.2. Recebimento  Provisório: O  recebimento  de  obras  e  serviços  deve  ser  feito  pelo  responsável  pela  sua

fiscalização e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15

(quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO. O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter

experimental, relativamente à totalidade da obra ou serviço executado após realização de vistoria, objetivando a

verificação do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se

necessário,  sua  adequação  aos  termos  do  contrato.  Imediatamente  após  o  recebimento  da  notificação  do

contratado  sobre  a  conclusão  do  objeto  do  contrato  ou  após  o  registro  da  conclusão  no  Diário  de  Obras,  a

fiscalização deve vistoriar previamente a obra ou serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado

todas as condições contratuais, observado que:

18.2.1. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as medidas necessárias à

realização do recebimento provisório como marcação de data, comunicação ao contratado;

18.2.2. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, apontando as falhas ou

irregularidades que motivaram a impugnação. O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que

será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua realização. Caso seja

constatado  o  não  cumprimento  ou  o  cumprimento  irregular  de  qualquer  das  condições  contratuais,  a

fiscalização  ou a  Comissão  de Recebimento  deve:  Lavrar  relatório  circunstanciado,  apontando  as  falhas  ou

defeitos  encontrados  durante  a  vistoria,  bem  como  as  providências  necessárias  à  respectiva  solução,

remetendo-o ao órgão regional de engenharia, que dará conhecimento ao setor responsável pela realização de

compras e contratações; Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização; Devolver ao contratado

a fatura porventura entregue para pagamento, com informações dos motivos de sua rejeição. O contratado deve

sanar as falhas apontadas, submetendo à nova verificação a etapa impugnada. O recebimento provisório só

pode ser formalizado após finalizada a obra ou serviço e sanadas todas as pendências porventura constatadas

durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias.

18.3. Recebimento Definitivo: O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no

caso de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser

efetivado  se  o  contratado  tiver  cumprido  as  exigências  do instrumento  convocatório  e  do  contrato.  Recebida

definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correção e

segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento

Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro.

18.3.1.  Serão utilizados os critérios  de medição do TCPO (Editora PINI)  para dirimir  quaisquer  dúvidas que

porventura possam ocorrer durante as medições dos serviços. Os itens constantes dos custos administrativos

serão medidos em percentual equivalente ao total de serviços efetivamente executados no período, conforme

entendimento do Tribunal de Contas da União em seu acórdão Nº 3.103/2010 – Plenário.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGUROS

19.1. A Contratada reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos

que vier a causar ao Contratante, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, cobertura de ferimentos corporais ou

morte sofrida por terceiros (inclusive pessoal do Contratante) e perdas ou danos à propriedade que ocorram em

ligações com o fornecimento e  implantação das obras  e serviços,  em decorrência  de sua execução,  ou danos

advindos de qualquer comportamento de seus empregados em serviço no objeto do Contrato, correndo às suas

expensas, sem quaisquer ônus para a Contratante,  ressarcimento ou indenizações que tais  danos ou prejuízos

possam causar.

19.2. A Contratada será a única responsável por eventuais danos e prejuízos causados ao meio ambiente, correndo

por sua conta e risco, todas as licenças relacionadas ao assunto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

20.1.  Quando da Contratação, a licitante vencedora e seus fornecedores deverão apresentar, obrigatoriamente,

garantias de forma solidária de todo fornecimento, abrangendo materiais, equipamentos, quando for o caso.

20.2. A Secretaria Municipal  de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente  –  SEMURB  reconhece a  Contratada

como única responsável contratual por todos e quaisquer tipo(s) de fornecimento de materiais,  equipamentos,

acessórios e afins, destinados à satisfatória execução dos serviços.

20.3. O  fornecimento  de materiais/equipamentos será  feito  de acordo com a Planilha  Orçamentária,  Lista  de

Materiais,  Especificações Técnicas e Projeto Básico, Regulamentação de Preços,  Critérios de Medição e demais

disposições deste Edital e seus documentos integrantes, de pleno conhecimento da Contratada.

20.4. Os materiais/equipamentos de fornecimento pela  Contratada deverão ser adquiridos de fabricantes ou de

distribuidores autorizados, observando-se:

a) poderão ser fornecidos materiais e equipamentos de características técnicas iguais ou superiores àquelas

exigidas,  atestados  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT  e/ou  outras  reconhecidas  internacionalmente,

observadas com rigor as condições contratualmente estabelecidas;

b) as exceções deverão ser tratadas entre as partes, à luz dos padrões de qualidade requeridos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, para

dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,

junto às testemunhas igualmente signatárias. 

Cachoeiro de Itapemirim, ___ de _________ de 2021.

Secretaria Requisitante Contratada

TESTEMUNHAS:

01: _______________________________
CPF:

02: _______________________________
CPF:
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ANEXO XI

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  VISANDO  A

MANUTENÇÃO E  A  IMPLANTAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL,  VERTICAL  E  DISPOSITIVOS AUXILIARES,  com

fornecimento  de  materiais,  dispositivos  auxiliares  necessários  e  mão  de  obra,  para  atender  as  demandas  do

Município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim através da Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade

e Cidade Inteligente  – SEMURB tem como parte  de sua responsabilidade desenvolver  atividades destinadas à

organização, operação e fiscalização do sistema viário, operando também em situações de riscos à integridade

física individual ou coletiva no Município.

2.2.  Cumprimento  ao  disposto  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro  –  CTB  (Lei  9503/2007)  que  estabelece  a

responsabilidade  pela  implementação  de  medidas  que  assegurem  a  todos  o  direito  de  um  trânsito  seguro,

desenvolvendo  ações  no  sentido  de  dotar  o  município  de  uma  melhor  infraestrutura,  possibilitando  o

gerenciamento adequado do seu sistema de sinalização, onde a sinalização Horizontal e Vertical é parte integrante

desse sistema e de fundamental importância no controle e segurança dos deslocamentos;

“Art. 1º. - O Trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional aberta a circulação,

rege-se por este código.”

2.3.  Conforme estabelece o  CTB (lei  9503/2007),  em seu artigo 21,  item III,  compete  aos órgãos e entidades

executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições.

II  –  Planejar,  projetar,  regulamentar  e  operar  o  trânsito  de  veículos,  de  pedestres  e  de  animais,  e

promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III – Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle

viário;

2.4. Manutenção dos serviços de sinalização Horizontal e Vertical na malha viária do município, conforme Art. 88 da

lei 9503/2007:

“Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a

realização  de  obras  ou  de  manutenção,  enquanto  não  estiver  devidamente  sinalizada,  vertical  e

horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.”

2.5. Principais benefícios para a Mobilidade no município:

2.5.1. Atendimento das necessidades de gestão, operação e controle do trânsito;

2.5.2. Maior qualidade e agilidade nos serviços;

2.5.3. Maior disponibilidade no uso e manutenção de recursos;

2.5.4.  Reposição e conservação da sinalização implantada, visto sua vida útil e limite de garantia quanto à sua

efetiva funcionalidade, necessitando de manutenção continuada.
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2.5.5. Redução dos índices de acidentes com a utilização de práticas operacionais e de manutenção mais coerente e

segura.

2.5.6.  Readequações  de  projetos  de  sinalização  e  de  dispositivos  de  segurança  em  função  de  alterações  das

características operacionais da via, sobretudo com relação ao tráfego de veículos.

2.5.7.  Cadastro  da  Malha  de  Sinalização  Horizontal  e  Vertical  e  sua  Manutenção.  Junto  a  área  de

GEOPROCESSAMENTO da SEMURB.

2.5.8.  Implantação  de  qr  code  nas  placas  de  sinalização  turística  para  identificação  dos  locais  turísticos  com

informações  de  localização  e  história.  A  Elaboração  do  qr  code  será  pela  cti/semfa  e  a  imprimação  pela

CONTRATADA.

2.6.  Hoje a Subsecretaria de Trânsito ligada a SEMURB opera a sinalização semafórica com apenas 11 pessoas

divididas em equipes, com atividades de segunda a quinta, e usando equipamentos já com grande obsolência,

datando  de  1994  (máquina  menor)  e  2004  (máquina  maior),  sendo  que  ambas  as  máquinas  requerem

manutenções periódicas e já apresentam desgaste sensíveis de suas estruturas básicas. Existe estoque mínimo de

materiais, mas em situação de estocagem que não permite uma durabilidade maior dos insumos. Realiza aquisição

de placas por tipo específicos e dispositivos auxiliares por demanda prevista. Não consegue hoje atender demandas

de sinalização vertical de placas inexistentes em estoque.

Máquina Menor

Máquina Maior
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2.7.  Com  a  terceirização  dos  serviços  de  engenharia  referente  à  manutenção  e  implantação  de  sinalização

horizontal,  vertical  e dispositivos auxiliares,  objetivamos agilizar  os  processos de manutenção,  implantação de

sinalização horizontal e vertical, atendendo com velocidade a todas as demandas.

2.8.  Os quantitativos são estimados para operação dos serviços de sinalização horizontal e vertical com base nas

demandas estimadas pela Subsecretaria de Trânsito – SUBTRAN, ou seja, serão executados conforme demanda,

excetuando-se a parte da Equipe dedicada.

3. LEGISLAÇÃO

3.1. Esta contratação pretende atender ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei 9503/2007), suas resoluções e

legislação complementar, bem como as Normas Técnicas listadas abaixo:

3.1.1. ABNT NBR 16184:2013: Sinalização Horizontal – Microesferas de vidro – requisitos;

3.1.2. ABNT NBR 6970:2012: Defensas metálicas zincadas – requisitos;

3.1.3. ABNT NBR 6971:1999: Implantação de defensas metálicas zincadas;

3.1.4. ABNT NBR 9050:2015: Acessibilidade – Equipamentos urbanos – material antiderrapante;

3.1.5. ABNT NBR 11904:2015: Sinalização Vertical – Chapas planas de aço zincadas – Placas.

3.1.6. ABNT NBR 12935:2012: Sinalização Horizontal – Tintas à base de resinas naturais;

3.1.7. ABNT NBR 13132:2013: Sinalização Horizontal – Termoplástico por extrusão;

3.1.8. ABNT NBR 13159:2013: Sinalização Horizontal – Material Termoplástico por aspersão;

3.1.9. ABNT NBR 13275:2013: Sinalização Vertical – Chapas em poliéster reforçada com fibra de vidro;

3.1.10. ABNT NBR 13699:2012: Sinalização Horizontal – Tinta resina acrílica emulsionada em água.

3.1.11. ABNT NBR 14429:2013: Sinalização Vertical – Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente;

3.1.12. ABNT NBR 14636:2013: Sinalização Horizontal – Tachas refletivas – requisitos;

3.1.13. ABNT NBR 14644:2013: Sinalização Vertical – Películas – requisitos;

3.1.14. ABNT NBR 14890:2011: Sinalização Vertical viária – Suportes metálicos – requisitos.

3.1.15. ABNT NBR 14891:2012: Sinalização Vertical – Placas – Diretrizes;

3.1.16. ABNT  NBR  14962:2012: Sinalização  Vertical  –  Suportes  metálicos  em  aço  para  placas  –  Projetos  e

Implantação;

3.1.17. ABNT NBR 15402:2014: Sinalização Horizontal – Termoplásticos – procedimentos;

3.1.18. ABNT NBR 15405:2016: Sinalização Horizontal – Tintas – procedimentos;

3.1.19. ABNT NBR 15576:2015: Sinalização Horizontal – Tachões refletivos – Requisitos;

3.1.20. ABNT NBR 15741:2016: Sinalização Horizontal – Laminado Elastoplástico – requisitos;

3.1.21. ABNT NBR 15870:2016: Sinalização Horizontal – Plásticos a frio – fornecimento;

3.1.23. Resolução nº  160 de  22/04/2004 –  Pág 310,  que aprova o  Anexo II  do CTB –  Sinalização Vertical  de

Advertência, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito;

3.1.24. Resolução nº 180 de 26/08/2005 e retificações – Pág 344, que aprova o volume I – Sinalização Vertical de

Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito;

3.1.25. Resolução nº 236 de 11/05/2007 – Pág. 429, que aprova o volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual

Brasileiro de Sinalização de Trânsito;

3.1.26. Resolução nº 243 de 22/06/2007 – Pág. 431, que aprova o Volume II – Sinalização Vertical de Advertência,

do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito;
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4. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

A contratação será mediante processo licitatório, na modalidade Concorrência Pública, considerando o  MENOR

PREÇO GLOBAL,  conforme legislação  vigente,  considerando  o  Regime  de Execução  de  Empreitada por  Preço

Unitário,  segundo  as  especificações  e  normas  adotadas  pela  administração,  atendendo  a  Lei  nº  8.666/93,

consolidada.

A adoção do critério de julgamento do Menor Preço Global reflete vantajosidade para a administração

pública no caso em comento,  uma vez que como demonstrado exaustivamente no presente projeto básico,  o

objeto a  ser  licitado  foi  exaustivamente  detalhado,  mesmo inexistindo  uma série  histórica  que demonstre  as

quantidades necessárias, por ser pioneira na espécie. 

A presente contratação é incompatível  com a divisão por  itens/lotes  a prestação do serviço é uma e

indivisível devendo ser realizada por única empresa capaz de apresentar preços mais vantajosos comparados à

adjudicação por item.

Nesse  viés,  a  vantajosidade  da  presente  contratação  para  a  administração  pública  somente  restará

garantida  se  houver  adjudicação  do  licitante  do  grupo/lote  integral,  sendo  o  menor  preço  resultante  da

multiplicação de preços de diversos itens pelas quantidades estimadas, caso contrário, teremos serviços e insumos

com preços superiores, não havendo ganhos em economia de escala pela divisão de lotes, onerando o erário.

Ademais, inexiste prejuízo à competitividade uma vez que há diversas empresas no mercado com expertise

no objeto licitado, incluindo todos os itens em seu portfólio.

5. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO 

As premissas básicas que nortearão a prestação dos serviços pela CONTRATADA e que devem ser aplicadas na

solução de casos omissos ou conflitantes, resguardados os interesses da CONTRATANTE são:

• Fornecimento  pela  CONTRATADA  de  toda  mão  de  obra,  veículos,  equipamentos,  peças  e  materiais

necessários  à  consecução  dos  serviços  especificados  neste  e  demais  anexos  e  exigidos  pela

CONTRATANTE;

• Execução de Serviços de fornecimento, implantação e manutenção da Sinalização Horizontal, Vertical e

demais Dispositivos em conformidade com este Projeto Básico e as normas vigentes;

6. VALOR, CRONOGRAMA FINANCEIRO E PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. Conforme composição de custos realizado – Anexo III,  onde foram consultadas 03 empresas do segmento

Regional e Nacional, além de um preço público da Prefeitura Municipal de Vila Velha (Concorrência nº 005/2020 –

Processo Licitatório VVA nº 46.151/2019)  sendo realizado uma média dos preços, chegamos ao  Preço Máximo

Global Estimado de R$ 3.993.682,91.

6.2. O Anexo V contém o cronograma físico-financeiro para o horizonte do Contrato.

6.3. Esse  contrato possui  uma  Natureza Contínua.  O prazo de vigência do contrato será  de 12 (doze) meses,

contados a partir da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços,  podendo ser prorrogado a critério da

Administração nos termos legalmente permitidos;

6.4. Para início de execução dos serviços será emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade

Inteligente, Ordem de Início dos Serviços, no prazo de até 30 dias, contados da data de assinatura do contrato.
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7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Projeto Básico correrão por conta do recurso específico consignado no

Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, constante na seguinte dotação: 

Fonte de Recursos: FMT – Fundo Municipal de Trânsito

Órgão / Unidade: Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 33903999

Projeto Atividade: 0701.1512206062.033 – Fortalecimento das Ações de Trânsito

Ficha: 7423

Fonte de Recursos: 200100010000

Justifica-se o valor previsto acima pela previsão dos meses de contratação que serão realizados no exercício

do ano corrente, o que encontra guarida na Lei n.º 8666/93, na doutrina e na jurisprudência.

Conforme estabelecido pelo inciso III do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Federal nº 8.666/93, é condição,

para a realização de procedimento licitatório, a previsão de recursos orçamentários para fazerem face às despesas

que a administração pretende realizar. Tal exigência decorre de mandamento constitucional que veda o início de

programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária e a realização de despesas ou a assunção de obrigações

diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais (incisos I e II do artigo 167). 

A previsão orçamentária de que trata a lei se refere ao fato de que, para ser realizada, uma despesa pública

precisa estar contemplada no orçamento anual – ou seja: concomitantemente, o objeto do gasto e o valor a ser

dispendido devem constar do planejamento anual do ente federativo.

Desta feita, transpassando a contratação o presente exercício, a administração apenas está obrigada a 

prever e prover recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 

serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso.

Esteira seguida pela uníssona jurisprudência, valendo a transcrição:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TCE/MG) SESSÃO DO DIA 08.05.02
CONSULTA  Nº  660.552  RELATOR:  CONSELHEIRO  EDUARDO  CARONE  COSTA  (…)  se  for
contratada obra a ser executada em mais de um exercício financeiro, o titular de Poder ou
Órgão não está obrigado, consoante as disposições do aludido art. 42, a prover recursos
financeiros  para  pagar  as  parcelas  da  obra  que  serão  executadas  com  dotações  dos
orçamentos  dos  exercícios  financeiros  seguintes.  A  conclusão  acerca  dessa  segunda
hipótese  deflui,  com  clareza  solar,  da  interpretação  conjugada  do  dispositivo  legal  sob
exame com as disposições do art. 7° da Lei nº 8.666/93, Estatuto das Licitações e Contratos,
e ainda com as disposições do art. 165 da Lei Maior da República, que prescreve, como visto
anteriormente,  o  princípio  do  planejamento  integrado  e  o  princípio  da  anualidade  dos
orçamentos públicos. É que, nos termos do dispositivo constitucional citado, para uma obra
ser iniciada ela deve, antes de mais nada, ser objeto de previsão no plano plurianual, na lei
de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária. A seu turno, consoante as disposições do
art. 7° do citado Estatuto das Licitações, para uma obra ou serviço ser licitado devem haver,
ainda,  projetos  básico  e  executivo  e  normas  de  execução,  entre  as  quais  se  incluem
cronograma de execução. E mais, nos termos do inciso III do parágrafo 2° do mencionado
art. 7°, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando “houver previsão de
recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras
ou  serviços  a  serem  executadas  no  exercício  financeiro  em  curso,  de  acordo  com  o
respectivo cronograma”. Assim sendo, é patente a conclusão de que os contratos para a
execução de obras ou de serviços serão empenhados e liquidados no exercício financeiro,
não  pelo  valor  total,  mas  pelo  valor  das  parcelas  executadas  no  exercício  financeiro,
conforme  o  estabelecido  no  necessário  e  respectivo  cronograma  físico-financeiro  de
execução.
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Assim, os valores são compatíveis com a expectativa de 02 (duas) medições no ano de 2021, com valores máximos

de R$ 665.613,82, tendo em visa que a duração média de processos licitatórios dessa envergadura remotam à 120

dias e, que a 1ª medição ocorrerá somente após 30 dias de prestação de serviços.

8. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS

É dever  do  administrador  público  proteger  a  Administração  e  o  patrimônio  público.  Para  tal,  deve o

instrumento convocatório prever exigências que, efetivamente, tragam maior segurança ao erário, sem restringir,

desnecessariamente,  o  caráter  competitivo  do  certame  licitatório,  conforme  previsto  no  inc.  37,  inc.  XXI  da

Constituição  Federal  de  1988.  Desta  forma,  ao definir  as  condições de participação,  o  administrador  deve  se

posicionar na linha divisória entre a garantia de que os licitantes serão capazes de executar o objeto licitado e a

restrição ao caráter competitivo do certame licitatório. 

Neste sentido, apresenta-se a presente justificativa referente à vedação à participação de consórcios, a ser

expressa no Edital da presente licitação. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública, conforme

disposto no caput do Art. 33 da Lei nº 8.666/93. Tal previsão evidentemente não significa autorização para decisões

arbitrárias ou imotivadas. 

Por este motivo, deve-se esclarecer que no caso em tela a vedação à participação de interessadas que se

apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que o objeto da presente licitação é

perfeitamente pertinente e compatível com empresas atuantes no ramo licitado, sendo usual a participação de

diversas empresas de todos os portes, às quais, em sua maioria absoluta, apresentam o mínimo exigido no tocante

à qualificação técnica e econômico-financeira,  demonstrando possuir condições suficientes para a execução de

contratos dessa natureza, o que por consequência não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais.

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação

de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante

vulto,  em que empresas,  isoladamente,  não teriam condições de suprir  os  requisitos  de habilitação do edital.

Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio. 

Todavia, para o caso concreto em análise, tal dispositivo visa exatamente afastar a restrição à competição,

na medida em que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número

de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis para manipular os preços nas

licitações. 

Nesta linha, merece destaque o posicionamento de Jessé Torres Pereira Junior, o qual, fazendo menção ao

entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, assim se manifesta: “(...) Averbe-se a orientação do

Tribunal de Contas da União: Ademais, a participação de consócios em torneios licitatórios não garante aumento de

competitividade, consoante arestos do relatório e voto que impulsionaram o Acórdão nº 2.813/2004-1ª Câmara,

que reproduzo: “O art. 33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de admitir a

participação  de  consórcios.  Está,  portanto,  no  âmbito  da  discricionariedade  da  Administração.  Isto  porque  a

formação de consórcios tanto pode se prestar para fomentar a concorrência (consórcios de empresas menores

que,  de outra  forma, não participariam do certame),  quanto cerceá-la (associação de empresas que,  em caso

contrário,  concorreriam  entre  si)  (...)  vemos  que  é  praticamente  comum  a  não-aceitação  de  consórcios  (...)”

(Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública”. 7ª edição. Ed. Renovar. 2007. Páginas

442 a 443.) (grifamos). 
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Marçal Justen Filho explica que: “em regra o consórcio não é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito,

Na  tentativa de reduzir  a  dominação de mercado e  assegurar  a  livre  concorrência,  o  Estado  prefere  evitar  a

formação de consórcios. A formação de consórcio acarreta risco da dominação de mercado, através de pactos de

eliminação de competição entre empresários. No campo de licitações, a formação de consórcios reduz o universo

da  disputa.  O  consórcio  significa  que  eventuais  interessados,  ao  invés  de  estabelecerem  disputa  entre  si,

formalizam acordo que elimina a competição.” 

Observe-se o entendimento do TCU sobre o tema no Acórdão 1417/2008. “O art. 33 da Lei de Licitações

atribui  à  Administração  a  prerrogativa  de  admitir  a  participação  de  consórcios  nas  licitações.  A  regra,  no

procedimento  licitatório,  é  a  participação  de  empresas  individualmente  em  disputa  umas  com  as  outras,

permitindo-se  a  união  de  esforços  quando  questões  de  alta  complexidade  e  de  relevante  vulto  impeçam  a

participação  isolada  de  empresas  com  condições  de,  sozinhas,  atenderem  todos  os  requisitos  de  habilitação

exigidos  no  edital,  casos  em  que  a  participação  em  consórcio  ampliaria  o  leque  de  concorrentes.  Acórdão

1417/2008 Plenário (Sumário)” 

Vê-se que a permissão de participação de empresas em consórcio na licitação é excepcional justamente

porque o que se quer é preservar o máximo possível à competitividade do certame. Frente ao exposto, tendo em

vista que é prerrogativa do Poder Público,  na condição de contratante,  a escolha da participação,  ou não,  de

empresas  constituídas  sob  a  forma  de  consórcio,  com  as  devidas  justificativas,  conforme  se  depreende  da

literalidade do texto legal supramencionado e pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição

de empresas em consórcio, neste caso, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da

competitividade, economicidade e moralidade. 

Como  se  observa  na  justificativa  apresentada  no  caso  em  tela,  diante  da  especificidade  do  objeto,

entendeu-se  pela  vedação  ao  consórcio,  uma  vez  que  existem  no  mercado  várias  empresas  que  reúnem

isoladamente experiência para a sua perfeita execução. 

Assim, não há que se alegar na presente Concorrência, a limitação de participação de empresas em ofensa

ao princípio da competitividade, tampouco prejuízo quanto à apresentação de proposta mais vantajosa.

Portanto, na presente licitação não será permitido a formação de consórcio, pois permitir o consórcio no

presente processo seria abrir a possibilidade de empresas que isoladamente cumpririam o objeto se reunirem de

forma a prejudicar a ampla concorrência e, consequentemente, o Poder Público. 

9. DA PROPOSTA

9.1. A proposta de preços das licitantes deverá conter, obrigatoriamente, os requisitos descritos neste item, sob

pena de desclassificação, conforme Anexo I e II – Proposta Comercial e Composição de Custos Licitante:

 Dados da licitante: nome, endereço e CNPJ;

 Descrição do serviço ofertado;

 Preços por Item conforme Anexo I;

 Assinatura da licitante ou representante credenciado

 Deve ser indicada marca que será ofertada para cada item de material;

Na proposta da licitante somente serão aceitos valores em moeda nacional (Real), em algarismos arábicos,

desprezando-se qualquer valor além dos centavos.
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Os custos e preços apresentados pela licitante serão de total responsabilidade da mesma, não lhe cabendo

o direito de pleitear qualquer alteração após sua apresentação, seja para mais ou para menos;

O prazo de validade para os preços e demais condições da proposta será de, no mínimo, 60 dias.

9.2. A Licitante deverá entregar em mídia digital junto a sua Proposta Comercial a planilha eletrônica aberta, nos

moldes do Anexo I, II.

9.3  A  Licitante  deverá  apresentar  sua  composição  do  BDI,  conforme  anexo  IV,  não  sendo  permitido  a

ultrapassagem do BDI de referência da Planilha orçamentária da SEMURB.

10. DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

10.1. REGISTRO

Registro ou inscrição da pessoa jurídica (da empresa) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro da validade.

10.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

10.2.1. Um ou mais Atestados de Capacitação Técnica, em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da licitante, que comprove a execução de obras ou serviços de características 

semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

10.3. DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA DE CONTRATO

10.3.1. A licitante deverá comprovar que atende as características e/ou parcelas de maior relevância técnica, por 

sua complexidade operacional e valor significativo do objeto licitado, com os quantitativos mínimos:

I. Execução de Sinalização Vertical de placa, em chapa de aço/fibra/modulada, com película refletiva (tipo I, tipo

III/III e tipo III + X; ABNT 14.644:2013) – 200 m²;

II. Execução de Sinalização Vertical de placa, em chapa de aço, com impressão digital sobre película refletiva Tipo I

(ABNT NBR 14.644:2013) – 20 m²;

III. Fornecimento e Implantação de pórtico treliçado e/ou semipórtico tipo Bandeira – 2 unid.

IV. Execução de Sinalização Horizontal com tinta acrílica – 1.000 m²;

V. Execução de Sinalização Horizontal com termoplástico spray – 250 m²;

VI. Execução de Sinalização Horizontal com Termoplástico Extrudado – 350 m²;

VII. Execução de Sinalização Horizontal com Termoplástico Alto Relevo por Extrusão Mecânica – 125 m²;

VIII. Execução de Sinalização Horizontal com Plástico a Frio – 125 m²;

IX. Execução de Sinalização Horizontal com Elastoplástico – 100 m²;

X. Remoção de Sinalização Horizontal pelo método de fresagem mecânica – 60 m²;

XI. Fornecimento e Implantação de Defensas Metálicas Semi-Maleáveis Simples – 50 m²;

XII. Fornecimento e Implantação de tachas metálicas – 90 und.;

XIII. Fornecimento e Implantação de tachas Tipo I  e/ou tachas Tipo IV – 700 und.;

XIV. Serviço de estudo de tráfego com contagem volumétrica e classificação veicular;

XV. Fornecimento de veículo carga com equipe, para vistoria e atendimento de urgência de serviços de sinalização

vertical em áreas públicas urbanas.

Nota: Os itens IV a IX são de complexidade técnica, por isso a sua inclusão na fase de assinatura do contrato.
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10.3.2. Caso seja fabricante de material termoplástico extrudado e spray, material termoplástico alto-relevo para

extrusão mecânica, elastoplástico, plástico a frio, tinta acrílica à base d´água, tinta acrílica solvente, tinta híbrida

epóxi  acrílica  base  água  de  alta  durabilidade,  tinta  acrílica  epóxi  emulsionada  em  água  antiderrapante  para

ciclovias, microesferas de vidro, tacha tipo IV, tacha metálica, película refletiva tipo I,  película refletiva tipo III,

película  refletiva  tipo  X  para  placas  de  sinalização,  a  licitante  deverá  apresentar  laudo(s)  conclusivo(s)  em

atendimento as especificações contidas no Edital,  emitido(s)  por  laboratórios associados à  ABPTI  – Associação

Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas, aptos para fazerem as análises e o laudo.

I. A data de emissão do laudo deverá ser de, no máximo, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores à data

da entrega das propostas (este documento deverá ser apresentado em original).

II. A Licitante deverá comprovar a condição de fabricante através de cópia do alvará de licença e funcionamento

expedido pela Prefeitura do Município em que está sediada, bem como o certificado de licença de operação e

instalação expedido pelo órgão Ambiental, em conformidade com a Resolução nº 237 da CONAMA de 19/12/97 e

no que estabelece e Lei federal nº 6.938 de 31/08/81.

10.3.3.  Caso  não  seja  fabricante,  a  licitante  deverá  apresentar  laudo(s)  conclusivo(s)  em  atendimento  as

especificações contidas no Edital,  quanto ao produto(s)  indicado(s)  no item 10.2.3,  emitido(s)  por laboratórios

associados à ABPTI – Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas, aptos para fazerem as análises

em nome do fabricante e declaração do mesmo de que possuirá disponibilidade de fornecimento dos produtos

com  qualidade  e  em  quantidades  compatíveis  ao  objeto  licitado.  Neste  caso,  o  respectivo  fabricante  deverá

apresentar  junto  a  declaração  de  disponibilidade,  a  cópia  do alvará  de licença  de operação  e  funcionamento

expedido pela  Prefeitura  Municipal  da sua sede bem como o certificado de licença de operação e  instalação

expedido pelo órgão ambiental, em conformidade com a Resolução nº 237 da CONAMA de 19/12/97 e no que

estabelece e Lei federal nº 6.938 de 31/08/81.

10.3.4. Apresentar declaração de que possui equipe técnica, instalações e equipamentos adequados e disponíveis

para realização dos serviços, juntando-a à documentação da proposta comercial, conforme Art. 30, § 6º da Lei

8.666/93.

10.3.5. Relação dos veículos e equipamentos essenciais  a serem disponibilizados para a execução dos serviços

objeto deste edital, constando de marca, modelo, capacidade, ano de fabricação, número do chassi e/ou placa,

dela constando, indispensavelmente:

I.  01  (uma)  Máquina  para demarcação  viária  a  frio  montada  sobre veículo  ou que tenha mobilidade própria,

contendo um tanque com bocas de abastecimentos independentes, contendo 01 Guia posicionado à frente do

para-choques dianteiro, para acompanhamento da pré-marcação com rodízio pneumático, contendo 2 carrinhos

com acionamento hidráulico.

II.  01  (um)  Equipamento  para  demarcação  de  faixas  de  trânsito  com  termoplásticos,  pelo  sistema  a  quente,

composto de Fusor/Aplicador, montado sobre veículo ou que tenha mobilidade própria, projetado para aplicação

automática de material termoplástico por aspersão “SPRAY”, com microesferas de vidro, no sistema de simples ou

dupla aspersão, pelo sistema combinado, demarca simultaneamente faixas contínua e/ou interrompidas, de eixo e

bordo.

III. 01 (um) Equipamento, montado sobre veículo ou que tenha mobilidade própria, para demarcação de faixas de

trânsito com termoplástico alto-relevo por extrusão mecânica.
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IV. 01 (Uma) Usina móvel, montada sobre veículo ou que tenha mobilidade própria, constituída de dois recipientes

para fusão do material termoplástico por extrusão, providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores

com velocidade variável.

V. 01(uma) estufa para pintura eletrostática. Comprimento mínimo de 6 metros.

VI.  Software  específico  para  diagramação  de  placas,  de  acordo  com  as  especificações  de  Sinalização  Vertical

definidas nos Manuais de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.

VII. Declaração expressa, em papel timbrado, da relação das instalações, veículos e equipamentos, todos de porte,

tamanho, condições técnicas compatíveis com os serviços a serem executados.

VIII. Declaração expressa, em papel timbrado, de que apresentará, antes da assinatura do contrato, a relação dos

veículos que estarão disponibilizados para a execução dos serviços objeto deste edital, individualizando-os através

de marca, modelo, capacidade, ano de fabricação, número do chassi e placa.

10.3.6. Caso a  Licitante  não seja  detentora  do software  de diagramação de placas  de sinalização de trânsito

especificado, deverá apresentar declaração do detentor do sistema informando que possuirá disponibilidade do

software e suas atualizações durante a vigência do contrato.

I.  A  declaração  do  detentor  do  software  deverá  estar  impressa  em  papel  timbrado  da  empresa  declarante,

possuindo o nome, o cargo, a assinatura e o número de um documento de identificação; e citar o número edital.

II. Na declaração deverá constar toda especificação do software.

III. Fica reservada à CONTRATANTE solicitar ao Licitante declarado vencedor do certame, comprovação, no prazo de

72 (setenta e duas) horas contadas da homologação da licitação, demonstração de que o software ofertado atende

todas as funções especificadas neste PROJETO BÁSICO;

11. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

11.1. A licitante deverá comprovar que possui em seu quadro, profissionais de nível superior, com experiência em

execução dos serviços compatíveis com o objeto deste PROJETO BÁSICO, detentores de atestados fornecidos por

entidades  de  direito  público  ou  privado,  devidamente  certificado  pelo  CREA,  que  comprove  que  o  aludido

profissional foi responsável por atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o objeto

desta licitação. Serão considerados itens de maior relevância:

I. Execução de Sinalização Vertical de placa, em chapa de aço/fibra/modulada, com película refletiva (tipo I, tipo

III/III e tipo III + X; ABNT 14.644:2013) – 200 m²;

II. Execução de Sinalização Vertical de placa, em chapa de aço, com impressão digital sobre película refletiva Tipo I

(ABNT NBR 14.644:2013) – 20 m²;

III. Implantação de pórtico treliçado e/ou semipórtico tipo Bandeira – 2 unid.

IV. Execução de Sinalização Horizontal com tinta acrílica – 1.000 m²;

V. Execução de Sinalização Horizontal com termoplástico spray – 250 m²;

VI. Execução de Sinalização Horizontal com Termoplástico Extrudado – 350 m²;

VII. Execução de Sinalização Horizontal com Termoplástico Alto Relevo por Extrusão Mecânica – 125 m²;

VIII. Execução de Sinalização Horizontal com Plástico a Frio – 125 m²;

IX. Execução de Sinalização Horizontal com Elastoplástico – 100 m²;

X. Remoção de Sinalização Horizontal pelo método de fresagem mecânica – 60 m²;

XI. Implantação de Defensas Metálicas Semi-Maleáveis Simples – 50 m²;
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XII. Implantação de tachas metálicas – 90 und.;

XIII. Implantação de tachas Tipo I  e/ou tachas Tipo IV – 700 und.;

XIV. Serviço de estudo de tráfego com contagem volumétrica e classificação veicular;

Nota: Os itens IV a IX são de complexidade técnica, por isso a sua inclusão na qualificação.

11.2. Relação da equipe técnica mínima proposta para a execução dos serviços, e as respectivas fichas curriculares

dos técnicos e declaração de autorização de inclusão do nome na equipe.

11.2.1. A equipe técnica mínima será composta de:

I. 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto;

II. 01 Técnico em estradas ou Edificações;

III. 01 Técnico em Segurança do Trabalho.

IV. A equipe técnica deverá, obrigatoriamente, ser registrada na entidade profissional competente (CREA, CAU ou

CRT).

V. Apresentar Comprovante de Registro nos respectivos Conselhos de Classe, da empresa e de seus responsáveis

técnicos, sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa, conforme

Resolução nº 266/79, do CONFEA.

VI.  As  certidões  emitidas  em  outros  Estados,  quando  da  contratação,  deverão  conter  visto  nos  respectivos

Conselhos Regionais (CREA/CAU/CRT) do Estado do Espírito Santo, conforme Lei nº 5.194/66 e Resolução nº 413/97

do CONFEA.

VII. A comprovação do vínculo deverá ser feita antes da assinatura do contrato, através de registro ou inscrição

profissional competente, qual seja: Certidão de Registro e Regularidade do Licitante e do(s) seu(s) Responsável(is)

Técnico(s)  junto a entidade profissional  competente (CREA e/ou outra entidade competente de acordo com a

formação profissional). Em qualquer caso a certidão deverá conter os dados cadastrais atualizados.

12. DA TERCEIRIZAÇÃO DO OBJETO

Não será admitida a subcontratação de empresa terceirizada para a execução do serviço, objeto deste Projeto

Básico. 

13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

13.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

As placas de sinalização deverão ser confeccionadas de acordo com as determinações desta especificação, podendo

ser simples ou moduladas em função das suas dimensões, as quais serão fornecidas junto às Ordens de Serviços

emitidas pela PMCI / SEMURB.

Deverão constar na face oposta  das placas,  impressos pelo processo “silk  screen”,  na cor branca os seguintes

dizeres: PMCI / SEMURB, n° de série (4 dígitos) e ano (2 dígitos) de fabricação, acrescido do nome do fabricante, de

modo menos destacado  que a  Prefeitura,  numa proporção  de 3  para  1,  com dizeres  definidos  pela  empresa

CONTRATADA e submetidos para a aprovação previa da PMCI / SEMURB.

 As placas podem ser classificadas em simples e moduladas. As Placas Simples são as placas de regulamentação

(circulares, octogonais, triangulares) e advertência (quadradas); e placas com largura menor ou igual a 2,00 m e

altura menor ou igual a 1,20 m. As Placas com largura superior a 2,00 m e/ou altura superior a 1,20 m, deverão ser

moduladas.
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13.1.1 – PELÍCULAS

As películas refletivas deverão atender os seguintes valores mínimos expressos em candelas por lux por metro

quadrado,  conforme  as  tabelas  abaixo,  no  que  diz  respeito  ao  respeito  aos  coeficientes  iniciais  mínimos  de

retrorreflexão: 

As  películas  Pretas  (película  não  retrorrefletiva  tipo  IV)  são  constituídas  por  um  filme  plástico,  destinadas  à

produção de tarjas, legendas, símbolos e pictogramas não refletivos em placas. As películas devem possuir um

adesivo sensível à pressão.

As cores deverão seguir o Padrão Munsell:

Branco: N 9,5 (tolerância N 9,0);
Amarelo: 10 YR 7,0/14
Verde: 10 G 3/8
Azul: 5 PB 2/8
Laranja: 2,5 YR 6/14
Vermelho: 7,5 R 4/14
Preto: (verso da placa): N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5)
Marrom Caravela: Tinta automotiva

13.1.2. PLACAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

As Placas de solo deverão ser fabricadas com chapas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, resistentes à

corrosão atmosférica, conforme NBR 5920 ou ABNT EB – 901, com espessura nominal de 1,5 mm, perfeitamente

planas, lisas e isentas de rebarbas ou bordas cortantes. 
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A composição química das chapas deverá estar de acordo com a norma NBR – 7556. As propriedades mecânicas

das chapas deverão estar de acordo com a norma NBR – 7823.

a) Furação: As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento;

b) Tratamento:  Após cortadas em suas dimensões finais e furadas,  as chapas deverão ter as bordas lixadas e

deverão receber tratamento que compreenda desengraxamento,  decapagem e fosfatização,  com espessura de

camada mínima igual a 5 micra, e galvanização a quente. 

13.1.2.1. Acabamento

A face principal das placas de sinalização deverá ficar voltada para o fluxo de tráfego à qual se destina a sinalização

e nela serão fixadas as suas mensagens específicas, símbolos, tarjas, pictogramas, setas etc.;

13.1.2.2. Garantia

As placas em chapa de aço deverão manter-se aceitáveis de acordo com os padrões de qualidade fixados nas

presentes especificações, durante um período mínimo de 07 (sete) anos quanto a:

I. Totalidade de tinta ou película;

II. Aderência da tinta ou película;

III. Retrorrefletância da película. 

Essa garantia será contada a partir da data de instalação da placa, cuja fabricação deverá ocorrer em prazo inferior

a 30 (trinta) dias da sua implantação. 

13.1.2.3. Ensaios

13.1.2.3.1. Composição Química

Deverão ser efetuadas conforme os métodos brasileiros ou internacionais. Deverão ser informados os métodos

utilizados bem como fornecidas cópias das respectivas normas.

13.1.2.3.2. Propriedades Mecânicas e Tração

Deverão ser efetuados de acordo com as normas NBR – 6152. 

13.1.2.3.3. Aderência para as superfícies Pintadas

Deverão ser executadas na face oposta da placa, conforme norma NBR – 11003 

13.1.2.4. Inspeção

Para efeito dos ensaios será considerado lote, um conjunto de placas de sinalização, independentemente de suas

dimensões e mensagens. Deverá ser retirada aleatoriamente 01 (uma) amostra a cada quatro meses. Serão aceitos

os lotes que satisfizerem as condições estabelecidas nestas Especificações.

13.1.2.5. Controle de Qualidade

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser submetido previamente a uma INSPEÇÃO

VISUAL feita pela Prefeitura, cabendo a esta, o direito de recusar todo material que estiver com mau acabamento

ou apresentando algum defeito (irregularidades na pintura da placa, material amassado ou arranhado) ou com

dimensões, formatos e mensagens em desacordo com o especificado. 

13.1.2.6. Critérios de Medição

Todas as placas serão medidas e pagadas por m², simples ou moduladas, devendo estar incluídos no valor do metro

quadrado todos acessórios para a confecção das placas em processo silk screen, bem como os dispositivos de

fixação, (longarinas de braçadeiras, parafusos, porcas, arruelas, braquetes, selo, fita, etc.); 

Para o pagamento das medições será considerada a área efetiva das placas fornecidas. As perdas decorrentes do

processo de fabricação deverão fazer parte da composição do preço da placa. 
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13.1.3. PLACAS DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO

As  chapas  planas  em Poliéster  Reforçadas  com Fibras  de Vidro,  dois  milímetros  (2mm) de  espessura,  para  a

confecção de placas utilizadas na sinalização viária, são produzidas através de equipamento de laminação contínua,

controlado por um sistema automático de processo em conjunto, garantindo as especificações técnicas definidas

pela NBR 13275. 

As  Placas  áreas  deverão  ser  fabricadas  com  chapas  planas  em  Poliéster  Reforçadas  com  Fibras  de  Vidro  Os

módulos, nas placas moduladas, deverão ser confeccionados em perfis de aço-carbono, fixados a uma ou mais

chapas  de  aço-carbono,  por  rebites  de  alumínio  com  espaçamento  máximo  de  15  cm,  ou  através  de  outra

metodologia previamente aprovada pela PMCI / SEMURB.

13.1.3.1. Características das chapas planas em poliéster reforçado para a confecção de placas de sinalização:

a) Baixo coeficiente de condutibilidade térmica:

Devido ao baixo coeficiente de condutibilidade térmica, o efeito ORVALHO não afeta a visibilidade das placas de

sinalização fabricadas com os laminados planos em poliéster, tornando-as mais visíveis e aumentando a segurança

no trânsito. 

b) Resistência química Os laminados planos em poliéster reforçados devem ter resistência à ação de produtos

agressivos e corrosivos e à ações dos ácidos dissolvidos na atmosfera.

c) Resistência a ação dos raios ultravioletas (u.v.) Os laminados planos em poliéster para a confecção de placas de

sinalização, devem ter resistência a ações dos raios ultravioletas, prolongando de forma significativa a vida útil

destes.

d) Teor de reforço As fibras de vidro, responsáveis pela resistência mecânica dos laminados, têm o seu teor de

reforço rigidamente controlado, através de sistema automatizado, garantindo o seu teor de reforço no laminado na

faixa dos 25 a 30 % de acordo com a norma ABNT 13275.

e)  Espessura do laminado A espessura dos laminados deve estar  de forma a garantir  no mínimo a  espessura

especificada na norma ABNT 13275.

f) Temperatura de trabalho Os laminados para esta aplicação atendem e superam as especificações da própria

norma da ABNT 13275, quanto à resistência à temperatura, podendo ser utilizados em ambientes de até 80°C (A

norma permite até os 60° C).

13.1.3.2. Principais características da camada de Gel Coat

Superfície de acabamento da face principal deste laminado recebe um tratamento conhecido com o nome de Gel

Coat, sendo esta camada constituída por uma blenda de resinas, especialmente desenvolvidas e aplicada durante a
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sua  fabricação,  tornando-a  extremamente  lisa,  própria  para  aceitar  a  colocação  de  películas  refletivas  e  com

excelente resistência a manchas, à abrasão, e na cor que o cliente venha a necessitar ou de acordo com as cores

indicadas para sinalização viária. Na parte posterior à camada de Gel Coat´ encontramos o laminado estrutural, que

por sua vez é constituído por uma resina poliéster de alto desempenho reforçada com fibras de vidro, tendo esta

estrutura a cor preta (conforme consta na NBR 13.275).

a) Cores:

I - Preta conforme norma ABNT 13.275

II- Bicolor: podemos fabricar as placas com duas cores, sendo uma camada em gel coat.

III- Outras cores: conforme necessidade do cliente. 

13.1.3.3. Cantoneira Estrutural com as Chapas de Fibra

a) Requadro de aço, galvanização 100 MICRONS de 1 ¼” x 1/8”, soldado e pintado à pó (eletrostática), ou, perfil de

alumínio L 421 de acordo com a NBR-7000 da ABNT; fixado à chapa através de fita adesiva VHB dupla face ou

similar. 

b) Parafusos, porcas e arruelas, todos em aço inoxidável. 

13.1.4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL – SUPORTES / SUPORTES COM BRAÇO PROJETADO E

DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO

Esta especificação fixa condições básicas exigíveis para o fornecimento e implantação de suportes simples e/ou

duplos, suportes com braço projetados e dispositivos de fixação.

A fixação desses suportes deverá ser feita em sapata, em forma cilíndrica, de concreto simples, nas dimensões de

20 cm de diâmetro x 70 cm de altura. Não será permitida a utilização do piso da calçada ou passeio ou da pista de

rolamento,  como base para a preparação do concreto. Considera-se incluído na obra e serviço, a escavação, a

recuperação  do  piso  vizinho  à  cava  no  tipo  de  pavimentação  que  encontrar-se,  e  todos  os  materiais  e

equipamentos necessários.  A recomposição do piso existente deverá ser feita  nos mesmos moldes que foram

encontrados,  com  o  fornecimento  de  todo  material  necessário,  inclusive  com  limpeza  de  todo  o  local  e

recolhimento de entulho. 

13.1.4.1. Material / Suporte Simples em Madeira

Suporte simples, de madeira de processo de reflorestamento, aparelhado, nas dimensões: 7 cm x 7 cm x 350 cm,

com arestas mecanicamente desbastadas, sem empenos, fissuras, trincas ou defeitos, pintados com uma demão de

tinta ao óleo, de cor, preta semi-fosca.

Deverão  ser  pintados  nos  suportes,  de  forma  legível,  os  seguintes  dizeres:  PMCI  /  SEMURB,  mês  e  ano  de

implantação. 

Os  suportes  de  madeira  deverão  ser  utilizados,  para  a  fixação  das  placas  de  regulamentação  (circulares,

triangulares, octogonais), advertência (quadradas) e as de serviços auxiliares mais comumente usadas, salvo outra

indicação de desenho.

13.1.4.2. Material / Suporte Ecológico de Materiais Reciclados, Colapsável

Os suportes devem ser confeccionados com material ecológico, fabricados em materiais reciclados e recicláveis,

com características colapsáveis, anti-chamas e resistentes a radiação solar. Em caso de acidente com um veículo,

sofrem colapso, conferindo segurança aos usuários de vias e rodovias. 

13.1.4.2.1. Características
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Colapsível, dobra-se quando atingido por veículo.

Tratamento anti-UV

Aditivado com retardante de chamas. 

Possui aletas de ancoragem no solo. 

Possui estrutura interna de reforço. 

Atende à Lei de Resíduos Sólidos. 

Reduz passivo ambiental. 

13.1.4.2.2. Dimensões

Seção quadrada de 5,5 x 5,5 cm

13.1.4.2.3. Composição

Plástico Reciclado – PEAD – Polietileno de alta densidade Borracha moída Fibras Naturais Anti-chamas Anti UV

Ferragem estrutural composta de barras de aço ø 4 mm

13.1.4.2.4. Requisitos Mínimos:

Resistência ao intemperismo artificial 2000 horas: 25% Resistência a propagação de chamas Cores: Preto, Branco,

Verde, Amarelo, Azul, Vermelho, por processo de pigmentação do composto. 

Fixação: O dispositivo deverá conter aletas laterais em sua base para a melhor fixação e prevenção de depredação.

13.1.4.3. Material / Suportes simples e suportes com braço projetado em aço galvanizado

a) As peças deverão ser confeccionadas com tubos de aço carbono com costura e pontas lisas, conforme NBR –

6591, exceto as tampas de vedação que deverão ser em PVC.

b) A composição química deverá satisfazer ao especificado na NBR – 6006 e na Tabela abaixo. Composição Química

dos Materiais.

13.1.4.3.1. Propriedades Mecânicas:

I. Limite de escoamento mínimo 180 Mpa;

II. Limite de resistência a tração mínimo 320 Mpa;

III. Achatamento – as peças quando submetidas ao ensaio de achatamento não deverão apresentar fissuras nas

superfícies internas e externas dos tubos. Além disso, não devem aparecer evidências de enfolamento, falta de

solidez ou defeito de solda no decorrer de todo ensaio.

13.1.4.3.2. Tratamento Superficial

Para proteção contra corrosão, as peças deverão ser submetidas à galvanização a quente, após as operações de

furação e soldagem, de acordo com a norma NBR – 6323.

A  galvanização  deverá  ser  executada  nas  partes  internas  e  externas  das  peças,  devendo  as  superfícies

apresentarem uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado de superfície e de no mínimo 350

gramas de zinco por metro quadrado de superfície nas extremidades das peças.
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A galvanização não deverá separar – se do metal base quando submetido ao ensaio de aderência pelo método de

dobramento.  A galvanização deverá ser  uniforme, não devendo existir  falhas  de zincagem, manchas,  bolhas  e

rugosidade. No ensaio de Preece, as peças deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões, sem apresentarem sinais

de deposito de cobre. Os parafusos e porcas deverão suportar um mínimo de 4 (quatro) imersões. 

13.1.4.3.3. Acabamento:

A  parte  superior  deverá  ser  vedada  com tampão de  PVC,  com espessura  mínima de 3  mm,  podendo conter

nervuras para impedir deformações e evitar acúmulo de água. Este tampão deverá ser na cor branca. 

A utilização de qualquer outra cor deverá ser submetida à aprovação da PMCI / SEMURB. Na parte inferior dos

suportes deverão ser soldadas aletas de fixação em aço-carbono, no sentido transversal. O suporte simples deverá

ser uma única peça, não admitindo emendas.

13.1.4.3.4. Garantia

Os suportes  e suportes  com braços projetado, deverão manter – se aceitáveis,  de acordo com os padrões de

qualidade fixados na presente especificação, durante um período mínimo de 08 (oito) anos.

13.1.4.3.5. Identificação

Deverão ser gravados de forma legível e indelével  nos suportes e suportes com braço projetado, os seguintes

dizeres: PMCI / SEMURB, mês e ano de implantação. 

13.1.4.3.6. Utilização

Os  suportes  simples  e  suportes  com  braços  projetados  em  aço  galvanizado,  deverão  ser  utilizados

preferencialmente para a fixação de placas indicativas, salvo outra indicação de desenho.

13.1.4.3.7.Ensaios

Deverão ser efetuados conforme os métodos brasileiros ou internacionais, devendo ser informados os métodos

utilizados bem como fornecidas cópias das respectivas normas.

Propriedades Mecânicas: Deverão ser efetuados de acordo com as normas NBR – 6154 e NBR – 6152. 

Revestimento: Deverão ser utilizados de acordo com as normas: NBR – 7398, para verificação da aderência da

camada de zinco pelo método de dobramento; NBR – 7400, para verificação da uniformidade da camada de zinco e

NBR – 7399 para verificação da espessura de zinco. 

No caso de dúvida ou falta de confiabilidade nas leituras dos aparelhos de medição no controle de zincagem, pelo

método não destrutivo, deverá ser empregado o método destrutivo, conforme a NBR – 7397. 

13.1.4.3.8. Inspeção Para efeito dos ensaios será considerado lote, um conjunto de suportes ou braços projetados,

independente dos seus diâmetros. Deverá ser retirada, aleatoriamente 01 (uma) amostra a cada quatro meses.

Serão aceitos os lotes que satisfizerem às condições estabelecidas nestas Especificações Técnicas.

13.1.4.3.9. Critérios de Medição

Suporte simples em madeira de lei ou em aço-carbono galvanizado a quente de seção circular com costura e pontas

lisas,  serão  medidos  e  pagos  as  unidades  efetivamente  fornecidas.  Conjunto  de  suporte  em  braço  projetado

simples,  em aço-carbono galvanizado de  seção  circular  com costura  e  pontas  lisa,  serão medidos  e  pagos as

unidades efetivamente fornecidas. 

13.1.5. DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO

13.1.5.1. Material Deverão ser confeccionadas em aço-carbono, conforme a NBR – 6006. A composição química do

material deverá satisfazer aos especificados na NBR – 6006 e na tabela abaixo.

72



13.1.5.2. Propriedades Mecânicas:

I- Limite de escoamento mínimo 180 Mpa;

II- Limite de resistência 320 Mpa;

III- Alongamento mínimo após ruptura 23%. 

13.1.5.3. Porcas, parafusos, arruelas.

As porcas,  parafusos, arruelas deverão ser de aço inoxidável ou latão cromado; a utilização de qualquer outro

material está sujeita a aprovação da PMCI / SEMURB.

13.1.5.4. Perfis, cantoneiras, chapas de reforço para placas.

Os perfis, cantoneiras e chapas deverão ser em alumínio. 

13.1.5.5. Fita de fixação.

A fita deverá ser de aço inoxidável tipo 304 de 0,6 mm de espessura e 19 mm de largura.

13.1.5.6. Tratamento Superficial Longarinas de braçadeiras.

Para proteção contra corrosão, as peças deverão ser submetidas a galvanização a quente, após as operações de

furações e soldagem, de acordo com a norma NBR – 6323. A galvanização deverá ser executada em toda peça

devendo as  superfícies  apresentarem uma deposição  média  de 400  gramas  de zinco por  metro quadrado de

superfície nas extremidades das peças. A galvanização não deverá separar – se do metal base quando submetido ao

ensaio de aderência pelo método de dobramento. A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas

de zincagem, manchas, bolhas, rugosidade, trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes. No ensaio de Preece as

peças deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões sem apresentarem sinais de depósito de cobre. Os parafusos,

porcas e arruelas deverão suportar um mínimo de 4 (quatro) imersões. A espessura da galvanização deverá ser de

no mínimo 50 microns. 1.5.7 - Utilização A fixação das placas aos suportes de madeira deverá ser feita através de

parafusos cabeça sextavada, 5/16 “x 1½”, porcas e arruelas lisas e de pressão. 

13.1.5.7. Utilização A fixação das placas aos suportes de madeira deverá ser feita através de parafusos cabeça

sextavada, 5/16 “x 1½”, porcas e arruelas lisas e de pressão.

A fixação das placas em poste de concreto será feita por meio de fita de aço inoxidável, selo, braquetes, conforme

desenho n° 08, devendo usar duas ou mais fitas por placas de acordo com a furação da mesma. 

A fixação das placas aos suportes confeccionados em aço deverá ser feita por meio de longarina de braçadeira. 

A longarina de braçadeira deverá ser fixada às placas com distanciamento máximo de 80 cm entre os mesmos e no

máximo a 15 cm da borda da placa através de parafusos cabeça sextavada, rosca diâmetro 1/4, e comprimento 5/8,

porca sextavada e arruelas lisa e de pressão. 

N.T. 1: As arruelas lisas que entrarão em contato com as placas de sinalização, deverão ser em borracha neoprene,

para proteção das mesmas. 

N.T. 2: A fixação dos braquetes nas placas de sinalização deverá ser feita através de parafusos cabeça sextavada,

5/16” x 3/16”, porcas e arruelas lisa e de pressão. 
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13.1.5.8. Garantia

Os dispositivos de fixação,  deverão manter–se aceitáveis,  de  acordo com os padrões de qualidade fixados na

presente especificação, durante um período de 08 (oito) anos. 

13.1.5.9. Ensaios

13.1.5.9.1. Composição Química

Deverão ser efetuados conforme os métodos brasileiros ou internacionais. Deverão ser informados os métodos

utilizados bem como fornecidas cópias das respectivas normas.

13.1.5.9.2. Propriedades Mecânicas:

Deverão ser efetuados de acordo com a norma NBR – 6673.

13.1.5.9.3. Revestimento:

Deverão ser realizados de acordo com as normas: NBR – 7399, para verificação da espessura da camada de zinco;

NBR – 7400, para verificação da uniformidade da camada de zinco. No casso de dúvidas ou falhas de confiabilidade

nas  leituras  dos  aparelhos  de  medição  no  controle  de  zincagem,  pelo  método  não  destrutivo,  deverá  ser

empregado o método destrutivo, conforme a NBR – 7397. 

13.1.5.10. Inspeção:

Para efeito dos ensaios, será considerado lote, um conjunto de braçadeiras, independentes dos seus diâmetros.

Deverá ser retirada aleatoriamente 01 (uma) amostra a cada quatro meses. Serão aceitos os lotes que satisfazerem

às condições estabelecidas nestas Especificações Técnicas. 

13.1.6. SUPORTES PARA PLACA TIPO TURÍSTICA

A  responsável  pela  implantação  deverá  apresentar  na  entrega  dos  suportes,  os  certificados  de  galvanização

referentes às peças galvanizadas. A responsável pela implantação deverá apresentar projeto estrutural para as

bases de fixações, inclusive considerando a resistência a ventos de 35 m/s, com ART (anotação de responsabilidade

técnica) junto ao CREA. Concreto a ser utilizado para instalação de todas as bases FCK=20Mpa. 

As placas turísticas a serem implantadas nos locais turísticos deverão ser impressas de forma digital com QR

CODE fornecido pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e conterá as informações constantes no

Anexo X.

13.1.6.1. Bandeira tipo B1

Bandeira simples, cônica continua secção octogonal, com base e oito chumbadores de diâmetro de 7/8” x 700 mm

de comprimento, com altura útil de 6650 mm e projeção de 3947,30 mm para uma área máxima exposta ao vento
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de 3,00 m². Tendo em seu topo um diâmetro de 133 mm, na base um diâmetro de 191,80 mm e espessura de 3,75

mm. Em seu topo é previsto um dispositivo para fixação do braço. 

O braço possui o diâmetro de 76 mm na ponta, 133 mm na base e espessura de 3,75 mm. A base do braço é dotada

de flange para a sua fixação à coluna. 

A bandeira foi dimensionada conforme norma NBR 6123/88 e NBR 14744/01 tomando como base os seguintes

parâmetros: Velocidade básica do vento (Vo) = 35 m/s, fator topográfico (S1) = 1,00, rugosidade do terreno (S2) =

1,00 e  fator  estatístico (S3)  =  0,82.  A  bandeira  bem como seus  acessórios  são galvanizados  a  fogo interna  e

externamente conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

13.1.6.2. Bandeira tipo B2

Bandeira simples, cônica continua secção octogonal, com base e oito chumbadores de diâmetro de 1” x 700 mm de

comprimento, com altura útil de 6750 mm e projeção de 4647,30 mm para uma área máxima exposta ao vento de

4,50 m². Tendo em seu topo um diâmetro de 180 mm, na base um diâmetro de 237,40 mm e espessura de 3,75

mm. Em seu topo é previsto um dispositivo para fixação do braço. 

75



O braço possui o diâmetro na ponta de 89 mm, na base de 180 mm e espessura de 3,75mm. A base do braço é

dotada de flange para a sua fixação à coluna. A bandeira foi dimensionada conforme norma NBR 6123/88 tomando

como base os seguintes parâmetros: Velocidade básica do vento (Vo) = 35 m/s, fator topográfico (S1) = 1,00,

rugosidade  do  terreno  (S2)  =  1,00  e  fator  estatístico  (S3)  =  0,82.  A  bandeira  bem como seus  acessórios  são

galvanizados a fogo interna e externamente conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

13.1.6.3. Bandeira tipo B4
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Semi pórtico, cônico continuo, secção octogonal, com base e oito chumbadores de diâmetro de 1.1/4” x 700 mm de

comprimento, com altura útil de 7030 mm e projeção de 6362,7 mm para uma área máxima exposta ao vento de

7,00 m². Tendo em seu topo um diâmetro de 235 mm, na base um diâmetro de 301,20 mm e espessura de 3,75

mm. Em seu topo é previsto um dispositivo para fixação do braço. O braço possui o diâmetro na ponta de 150 mm,

na base de 235 mm e espessura de 3,75mm. A base do braço é dotada de flange para a sua fixação à coluna. 

O semipórtico foi dimensionado conforme norma NBR 6123/88 tomando como base os seguintes parâmetros:

Velocidade básica do vento (Vo) = 35 m/s, fator topográfico (S1) = 1,00, rugosidade do terreno (S2) = 1,00 e fator

estatístico (S3) = 0,82. O semipórtico bem como seus acessórios são galvanizados a fogo interna e externamente

conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

13.1.6.4. Bandeira tipo B5

Semi pórtico, cônico continuo, secção octogonal, com base e oito chumbadores de diâmetro de 1.1/4” x 700 mm de

comprimento, com altura útil de 7030 mm e projeção de 6362,7 mm para uma área máxima exposta ao vento de

9,00 m². Tendo em seu topo um diâmetro de 240 mm, na base um diâmetro de 324,70mm e espessura de 3,75

mm. Em seu topo é previsto um dispositivo para fixação do braço. 

O braço possui o diâmetro na ponta de 160 mm, na base de 240 mm e espessura de 3,75mm. A base do braço é

dotada de flange para a sua fixação à coluna.  O semipórtico foi  dimensionado conforme norma NBR 6123/88

tomando como base os seguintes parâmetros: Velocidade básica do vento (Vo) = 35 m/s, fator topográfico (S1) =

1,00, rugosidade do terreno (S2) = 1,00 e fator estatístico (S3) = 0,82. 

O semipórtico bem como seus acessórios são galvanizados a fogo interna e externamente conforme norma NBR

6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

13.1.6.5. Bandeira tipo B6

Semi pórtico, cônico continuo, secção octogonal, com base e oito chumbadores de diâmetro de 1.1/4” x 700 mm de

comprimento, com altura útil de 7280 mm e projeção de 6362,7 mm para uma área máxima exposta ao vento de

11,25 m². Tendo em seu topo um diâmetro de 280 mm, na base um diâmetro de 364,70 mm e espessura de 3,75

mm. Em seu topo é previsto um dispositivo para fixação do braço. 
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O braço possui o diâmetro na ponta de 200 mm, na base de 280 mm e espessura de 3,75mm. A base do braço é

dotada de flange para a sua fixação à coluna.  O semipórtico foi  dimensionado conforme norma NBR 6123/88

tomando como base os seguintes parâmetros: Velocidade básica do vento (Vo) = 35 m/s, fator topográfico (S1) =

1,00, rugosidade do terreno (S2) = 1,00 e fator estatístico (S3) = 0,82. 

O semipórtico bem como seus acessórios são galvanizados a fogo interna e externamente conforme norma NBR

6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

13.1.6.6. Pórtico Treliçado

Fornecimento de Pórtico com coluna cônica contínua poligonal com características conforme planilha e desenho

abaixo: 
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13.1.7. CONTROLE DE QUALIDADE RELATÓRIOS DE ENSAIO

13.1.7.1. Para os materiais de películas refletivas para sinalização vertical, deverá comprovar tal condição através

da apresentação de relatórios de ensaio, em nome do licitante, de atendimento às especificações do edital quanto

aos produtos supracitados, emitidos por laboratório (s) associados a ABIPT (Associação Brasileira de Institutos de

Pesquisas Tecnológicas) aptos para fazerem as análises e o relatório de ensaio. A data de emissão do laudo deverá

ser  de,  no máximo,  365 (Trezentos e sessenta e  cinco)  dias anteriores  à data  da entrega das  propostas  (este

documento poderá ser apresentado em original). Deverá acompanhar o(s) relatório(s) declaração do licitante, em

original, de que possuirá disponibilidade de fornecimento dos produtos, com qualidade e quantidade compatível

com o objeto licitado e cópias autenticadas do Alvará de Licença e Funcionamento do fabricante, expedido pela

Prefeitura do município sede do fabricante e Certificado de Licença e Instalação, expedido pela Secretaria de Meio

Ambiente, em conformidade com a Resolução da CONAMA, de 19/12/1997 e Lei nº 6938/81.

13.1.7.2. Caso não seja fabricante, a empresa licitante deverá apresentar declaração(ões) do(s) fabricante(s), em

original  e,  de  que  possuirá  disponibilidade  de  fornecimento  dos  produtos  acima  citados,  com  qualidade  e

quantidade  compatível  com  o  objeto  licitado,  acompanhado  do(s)  certificado(s)  de  homologação  (cópia

autenticada)  e  relatório(s)  de  ensaio(s)  (em  original)  em  nome  do  fabricante  conforme  instruções  acima,  de

atendimento às especificações do edital quanto aos produtos supracitados. As cópias autenticadas do Alvará de

Licença e Funcionamento do fabricante, expedido pela Prefeitura do município sede do fabricante e Certificado de

Licença e Instalação, expedido pela Secretaria de Meio Ambiente, em conformidade com a Resolução do CONAMA,

de 19/12/1997 e Lei nº 6938/81.

13.1.7.3. A empresa licitante deverá apresentar a declaração de disponibilidade e certificado de homologação e

relatórios de ensaio e certificado de licença ambiental, que deverá ser apresentado no envelope de documentação

da habilitação para a qualificação técnica.

13.2. DEFENSA METÁLICA DE PERFIL ZINCADO POR IMERSÃO

Esta norma específica as características mínimas exigíveis no recebimento de defensas metálicas de perfis zincados

por imersão à quente.

13.2.1. DEFENSAS METÁLICAS

A instalação destes dispositivos estar de acordo com a ABNT NBR 6971- Segurança no tráfego – Defensas metálicas

– Implantação.

O conceito de Zona Livre de obstáculos, de acordo com a ABNT NBR 15486 - Segurança no tráfego - Dispositivos de

contenção viária – Diretrizes é a “área lateral à pista de rolamento que seja traspassável, sem obstruções e sem

obstáculos fixos, podendo ser utilizada por veículos errantes para recobrar o controle ou chegar a uma parada

segura”. Tendo em vista que esse conceito refere-se primordialmente a necessidade de implantação de defensas, o

levantamento do tipo de situação, na qual a Área de Escape se enquadra deverá obrigatoriamente ser realizada em

todos os trechos onde se verifica a necessidade de instalação de defensas metálicas.

As defensas consideradas nesta especificação são constituídas por peças metálicas zincadas que devem seguir, no

que couber, o que recomendam a NBR 6970 e NBR 6971. 

A proteção de superfície deve ser pelo processo de galvanização por imersão à quente, conforme norma ABNT NBR

6323. Camada mínima de zincagem: 350g/m², aplicada em cada face.

As peças principais que constituem as defensas metálicas são as descritas a seguir.:
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a) Guia de deslizamento ou lâmina: é um perfil "W", com medidas padronizadas pela NBR 6971, e objetiva receber

o choque do veículo, servindo de guia para a sua trajetória.

b) Poste: perfil "C", cravado ao solo, no qual é fixada a guia de deslizamento através de acessórios e, junto com

esta, absorve parte da energia recebida na colisão. Para as defensas metálicas do tipo maleável, o perfil indicado é

o C-110 

c) Espaçador: peça intermediária entre a guia de deslizamento e o poste de sustentação, mantendo aquela afastada

deste.

d) Garra: é a peça usada junto com o espaçador, na defensa maleável, e que fixa o conjunto ao poste.

e)  Cinta:  peça constituinte  da defensa maleável  simples,  colocada do lado oposto da lâmina,  destinada a  dar

travamento da estrutura entre os postes. 

f) Elementos de fixação: plaquetas, parafusos, porcas e arruelas. 

13.2.1.1 – Equipamento

A implantação de defensas metálicas deverá ser executada através de equipamento bate-estacas Hidráulico.

13.2.1.2 - Requisitos fundamentais:

a. Continuidade

b. Maleabilidade

c. Permitir montagem e manutenção fáceis

d. Dispor em seus extremos de ancoragens obtidas pela descida gradativas das guias de deslizamentos ao nível de

0,20m abaixo do solo e com 16 metros de comprimento.

e. Inalterabilidade em suas características ao longo tempo.

f. Não aprisionar ou repelir bruscamente o veículo.

g. Manter veículo tanto quanto possível em trajetória paralela à via.

h. Não contribuir para eventual capotamento do veículo acidentado.

i. Não ofender o aspecto paisagístico.

13.2.1.3 – Implantação

Na aplicação desta especificação é necessário atender às seguintes normas:

I - ABNT NBR 6971:2012 - Segurança no tráfego – Defensas metálicas – Implantação.

II -ABNT NBR 15486:2016 Segurança no tráfego — Dispositivos de contenção viária  — Diretrizes  de projeto e

ensaios de impacto. 

Os perfis de aço conformado que constituem as guias de deslizamento, postes, espaçadores, calços e cintas, devem

estar de acordo com a NBR 6650, CF 24 ou equivalente, quanto às propriedades mecânicas abaixo relacionadas,

obedecendo às seguintes características principais (TABELA I): 

Nota:  O valor mínimo do limite de resistência à tração pode ser diminuído de 20 MPa, desde que os valores

mínimos do limite de escoamento e alongamento sejam satisfeitos.
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Os parafusos, porcas e arruelas devem ser de aço de acordo com a NBR-8855 classe 4.6, NBR-10062 classe 5 e NBR-

5871, respectivamente. Todos os componentes metálicos das defensas deverão ser zincados por imersão à quente,

para proteção contra corrosão, de acordo com a NBR-6323. A zincagem deverá proporcionar um revestimento

mínimo de 350 g/m², com uma espessura mínima de 50 micrometros, em cada face revestida. A zincagem deverá

possuir acabamento uniforme, livre de áreas não revestidas, manchas, bolhas e rugosidades que prejudiquem a

resistência à corrosão. A forma, dimensões, tolerâncias e características de todos os elementos constituintes do

conjunto da defensa se encontram estabelecidas na NBR-6971. 

13.2.2. TERMINAIS

13.2.2.1. Terminal Abatido

Conjunto  composto  por  quatro  módulos  de  defensa,  variando  na  altura  desde  a  posição  de  projeto  até  a

extremidade totalmente enterrada. 

13.2.2.2. Terminal Amortecedor retrátil

O Terminal Amortecedor retrátil, ou terminal absorvedor de energia, é o tipo de terminal que, ao ser impactado

frontalmente,  absorve  a  energia  cinética  do  veículo  errante,  conduzindo-o  a  uma  parada  segura.  Deverá  ser

considerado o terminal de abertura, no qual, quando o impacto ocorre na sua lateral, após o início do comprimento

necessário, o terminal, por meio da sua ancoragem, permite desenvolver tensão e redirecionar o veículo.

13.2.2.3. Terminal Aéreo

Tipo de terminal empregado somente quando não apresentar risco de impacto frontal.

13.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

13.3.1. MARCAS LONGITUDINAIS EM PISTA DE ROLAMENTO

13.3.1.1. Linhas de divisão de fluxos de sentidos opostos: Em vias de mão dupla serão pintadas linhas divisórias, na

cor amarela, com uma largura de 0,10 m e distanciadas de 0,10 m entre si, quando duplas, ou com uma largura de

0,15 m quando simples.

13.3.1.2. Linhas  de  divisão  de  fluxos  de  mesmo sentido:  As  faixas  de  tráfego  em pistas  de  mão única  serão

demarcadas com linhas na cor branca de 0,10 m de largura.

As linhas divisórias de pista, destinadas a delimitação de faixas de circulação de tráfego, serão tracejadas na razão

1/2 em relação a parte que é pintada e a que não é (2,00m pintando e 4,00 m de espaço). A largura média para o

estabelecimento de uma faixa de tráfego é de 3,00m. Deve-se procurar obter número de faixas pela divisão da pista

de rolamento por 3,00 m, tomando-se em consideração o valor inteiro obtido. A seguir, deve ser apropriada a

grandeza de 3,30 m por faixa, sendo que o restante da divisão da largura da pista deverá ser adicionado a faixa do

lado direito, para permitir o deslocamento de coletivos de forma mais confortável. 

A largura da faixa da direita não necessita ultrapassar a 4,00 m, quando então o restante deve ser atribuído à faixa

da esquerda até esta atingir 3,50 m, o excedente deve ser distribuído equitativamente pelas faixas centrais. No

caso da pista de rolamento não comportar faixas com 3,30 m, deve-se estabelecer os seguintes padrões mínimos: 

I- Faixa extrema direita - 3,30 m. 

II- Faixa central - 2,70 m. 

III- Faixa adicional (à esquerda ou à direita) - 3,00 m.

IV- Faixa para estacionamento - 2,00 m. 
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Em  alguns  casos,  serão  admitidos  valores  ligeiramente  inferiores  aos  estabelecidos  como  mínimo,  devido  à

insuficiência da largura da pista de rolamento. Nestes casos a SEMURB/ PMCI se pronunciará, após análise de cada

situação. As linhas destinadas a delimitação de faixas de estacionamento serão tracejadas na razão de 1/1 em

relação a parte que é pintada e a que não é (1,00 m pintado e 1,00 m de espaço). As linhas de aproximação serão

contínuas com comprimento mínimo de 15 metros contados, quando não indicado em projeto, a partir da faixa de

retenção. 

13.3.1.3. Linhas de bordo: As linhas de bordo serão contínuas ou tracejadas na razão 1/1, com largura de 0,10 m,

na cor branca. Poderão ser da cor amarela à esquerda do sentido de fluxo de trânsito, junto a canteiro central

estreito, (L < 1,00 m).

13.3.2. MARCAS TRANSVERSAIS EM PISTA DE ROLAMENTO

13.3.2.1. Linhas de retenção:

A faixa de retenção dos veículos será pintada paralela à faixa indicativa de travessia de pedestres, a uma distância

destas não inferior a 1,50 m, quando não indicado no projeto. A largura da faixa de retenção á de 0,40 m, pintada

na cor branca. Deverá sempre ser atentado para que o posicionamento da faixa de retenção diste no mínimo 12,00

m, do poste com braço projetado onde se encontra o semáforo. 

13.3.2.2. Faixas de pedestres:

A demarcação da travessia de pedestres será feita por meio de faixas de pedestres do tipo zebradas,  quando

indicado em projeto, não alterando o cálculo da metragem quadrada a ser paga. 

A largura da faixa de pedestre será sempre igual a maior largura da calçada a que a travessia de pedestre dará

continuidade, porém nunca inferior a 4,00 m. 

No caso de travessia de pedestre em local de grande volume de pedestre, a largura da faixa de pedestre será

função desse volume (sempre mantido o mínimo de 4,00 m) podendo ser dividido em dois sentidos de direção. A

localização da faixa de pedestre acompanhará sempre o paralelismo da reta que une os alinhamentos dos meios-

fios das calçadas a que a travessia dará continuidade. 

A extremidade da faixa zebrada estará localizada a um mínimo de 1,00 m dessa reta. É fundamental que a travessia

de pedestres constitua uma “trilha” em relação às calçadas que ela dará continuidade. As faixas de pedestres serão

pintadas na cor branca. O zebrado será obtido pela pintura de uma trilha de 0,40 m de largura e um intervalo entre

linhas (não pintado) de 0,60 m. 

A demarcação junto ao meio-fio deve sempre se iniciar por um intervalo. Ao final de cada demarcação, quando não

for possível a pintura de uma linha completa no que diz respeito a sua largura, ela não deverá ser pintada, obtendo-

se desta forma um intervalo maior. 

13.3.2.3. Demarcação de ondulações transversais:

As ondulações transversais deverão ser demarcadas, na cor amarela, em meia cana e de acordo com o fluxo de

tráfego.

13.3.2.4. Canalizações (Cones e Narizes)

Em pontas de ilhas divisórias ou obstáculos serão pintados faixas com 0,10 m de largura, para pré-sinalização do

desvio a ser efetuado. Entre essa pré-sinalização e o obstáculo real, piso será pintado de forma zebrada, oblíquo ao

sentido de direção do movimento de veículos formando um ângulo de 45° com o eixo da rua, com linhas de 0,20 m

de largura e espaçamento de 0,60 m. 
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A cor dessas linhas será de acordo com o sentido de fluxo, ou seja, em separação de fluxos opostos o zebrado e a

linha envolvente serão amarelas, no caso oposto, branca. 

13.3.3. INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

13.3.3.1. Setas: As setas deverão ser pintadas, na cor branca, a uma distância de 7,00 m da faixa de retenção.

O comprimento das setas deverá ser de 5,00 m, sendo as demais dimensões proporcionais ao seu comprimento, de

acordo com  C.T.B., concernente ao assunto. 

O espaçamento entre setas deverá estar em torno de 25,00 m 

13.3.3.2. Legendas e símbolos:

As legendas e símbolos serão na cor branca. As dimensões das legendas e símbolos deverão ser aquelas indicadas

para velocidade menor ou igual a 60 km/h. 

13.3.4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

13.3.4.1. Linhas Contínuas:

Mede-se o comprimento (C) da faixa contínua e confere-se a largura (L=0,10 m, por exemplo). Para linhas duplas

considera-se o comprimento de duas linhas contínuas.

Área para pagamento: S = C x L

13.3.4.2. Linhas Seccionadas: Conta-se o número de linhas cheias (N),  conferindo-se os comprimentos (C) e as

larguras (L), admitindo-se erro de 5% nas dimensões.

Á área para pagamento será: S = N x C x L

13.3.4.3. Setas, Legendas e Símbolos:

Computa-se para pagamento a área envolvente aplicada. 

13.3.4.4. Canalização (Cone e Nariz):

Serão efetuados pagamentos com base na área envolvente aplicada. 

13.3.4.5. Faixas de Pedestres:

Confere-se a largura da faixa (L=0,40 m), o comprimento (C= 4,00m ou indicado em projeto), o número de faixas (N)

e a área das setas de direção pintadas (A ef). 

A área total a ser paga será igual a: A fp = L x C x N + A ef (m²). 

A diferença aceitável para tais medidas é de 5%. 

13.4. DEMARCAÇÃO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA RETRORREFLETORIZADA

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução de serviços de demarcação de pavimentos em

vias urbanas com tinta à base de resina acrílica retrorrefletorizada. 

13.4.1. MATERIAIS

A tinta a ser aplicada na demarcação viária deve ser a indicada para o uso em superfície betuminosa ou de concreto

de cimento.

13.4.1.1. Tinta:

13.4.1.1.1. Deve ser  aplicada  pelo  processo  de  aspersão pneumática,  através de equipamento  automático ou

manual, conforme o tipo de pintura a ser executada.

13.4.1.1.2. Logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos ou grumos, que não possam ser

facilmente dispersos por ação manual.

13.4.1.1.3. Deve apresentar características antiderrapantes.
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13.4.1.1.4. Não deve apresentar coágulos, nata, crostas ou separação de cor.

13.4.1.1.5.  Deve estar  apta  a  ser  aplicada,  nas  seguintes  condições:   Temperatura ambiente,  de  05°C a  40°C,

Umidade relativa do ar até 90%, suportar temperatura de até 80°C.

13.4.1.1.6. Deve ter condições de ser aplicada por máquinas apropriadas e vir na viscosidade especificada. No caso

da aplicação de microesfera de vidro tipo Premix, no entanto, pode ser adicionado, no máximo, 5% de solvente em

volume sobre a  tinta.  Quanto ao solvente  a  ser  utilizado deverá ser  apropriado para a  tinta especificada,  de

preferência do mesmo fabricante.

13.4.1.1.7. Quando aplicada em quantidade especificada deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a

liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos.

13.4.1.1.8. Quando  aplicada,  após  secagem  física  total,  deve  apresentar  plasticidade  e  características  de

adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir películas secas foscas, de aspecto uniforme, sem

apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

13.4.1.1.9. Quando aplicada sobre a superfície betuminosa não devem apresentar sangria, nem exercer qualquer

ação que danifique o pavimento.

13.4.1.2. Microesferas

As  microesferas  de  vidro  deverão  ser  incorporadas  às  tintas  em duas  fases,  através  de  adição  antes  de  sua

aplicação Tipo Premix na proporção de 200 g/l de tinta, e posteriormente através de aspersão tipo Drop – on,

simultaneamente a aplicação da tinta, na proporção de 350 g/m². As microesferas de vidro deverão satisfazer as

especificações da NORMA NBR – 6831 ABNT. 

13.4.2. EMBALAGEM

A tinta deverá ser embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, lacrados; o lacre deve apresentar o número do

laudo laboratorial e deverá ser conferido e retirados pela fiscalização da PMCI / SEMURB. A embalagem de tinta

deverá trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes informações:

• nome do produto; • cor da tinta (Padrão Munsell);

• referência quando a natureza química de resina;

• data de fabricação; • prazo de validade;

• número do lote de fabricação; 

• nome do fabricante; 

• quantidade contida no recipiente, em litros.

13.4.3. LIMPEZA DO PAVIMENTO

A CONTRATADA deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície a ser

demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. 

13.4.4. ESPESSURA

A espessura da tinta após aplicação quando úmida, deverá ser no mínimo 0,60 mm; e a sua espessura após a

secagem deverá ser no mínimo de 0,30 mm, quando medida sem adição de microesferas Tipo Drop – on. 

13.4.5.  PRÉ-MARCAÇÃO

Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias; deve ser feita a

pré-marcação antes da aplicação da tinta na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões fornecidas em

projeto.
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13.4.6. APLICAÇÃO

O material  aplicado deverá apresentar  as  bordas bem definidas,  sem salpicos  ou manchas,  não se  admitindo

diferenças de tonalidades em uma mesma faixa ou em faixas paralelas. A distribuição de microesferas de vidro

deverá ser uniforme, não sendo admissível o seu acúmulo em determinadas áreas pintadas. 

A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa será de até 5%. Este excesso não será levado em

consideração no pagamento, não admitindo – se largura ou extensões inferiores aos indicados em projeto. 

Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01 m em 10 m deverá se corrigido. Após

aplicada a  tinta deverá ser  protegida de todo tráfego de veículos  bem como pedestres,  durante  o  tempo de

secagem, cerca de 30 (trinta) minutos. 

13.4.7. EQUIPAMENTOS

A(s) máquina(s) para aplicação de tinta a frio deve(m) conter, no mínimo, os seguintes equipamentos:

I – Motor para autopropulsão;

II – Compressor de ar, com tanque e pulmão;

III – Tanques pressurizados para tinta; 

IV – Misturadores mecânicos para material;

V – Quadro de instrumentos e válvulas para regulagem, controle e acionamento;

VI – Sistema de limpeza das mangueiras e pistolas, com tanque de solvente, válvulas e registros; 

VII – Sistema sequenciador para atuação automática das pistolas na pintura de eixos tracejados;

VIII – Sistema de pistolas para material, atuado pneumaticamente, permitindo a variação da largura das faixas; 

IX – Sistema espalhador de microesfera por aspersão; 

X – Sistema de discos limitadores de falhas;

XI – Depósito para microesferas; 

XII – Sistema de braços suportes para pistolas;

XII – Sistema de pistolas manuais, atuados pneumaticamente.

13.4.8. RETRORREFLETORIZAÇÃO

A retrorrefletorização inicial mínima deverá ser de 150 mcd/Lux. M2. 

13.4.9. NOTAS

A aplicação do material será executada no período noturno,  inclusive aos sábados,  domingos e feriados,  salvo

orientação em contrário da PMCI / SEMURB, obedecendo-se rigorosamente os prazos definidos em cada Ordem de

Serviço. 

No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relação à geometria do local ou qualidade

do piso, esta deverá comunicar imediatamente à fiscalização, para as providências necessárias. 

Sempre que uma Ordem de Serviço não seja cumprida integralmente dentro do prazo programado, por ocorrência

de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a CONTRATADA deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização.

Todos os  serviços  de execução  de sinalização  horizontal  somente deverão ser  iniciados,  após  a  instalação  da

sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes), devidamente vistoriada e aprovada

pela PMCI / SEMURB. 

13.4.10. REQUISITOS QUALITATIVOS

13.4.10.1. Cor (Munsell)

• Tinta branca - N 9,5 com tolerância N 9,0
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• Tinta amarela - 10 YR 7,5/14 com tolerância 10 YR 6,5 / 14 e 8,5 YR 7,5/14.

13.4.10.2. Flexibilidade:

(ABNT MB 3372) - Inalterada (não deve apresentar fissuras ou deslocamento).

13.4.10.3. Sangramento

(ABNT MB 3373) - Ausência (não deve apresentar alteração da cor). 

13.4.10.4. Resistência à água

(ABNT MB 3374) - Inalterada (não deve amolecer, empolar ou apresentar outra evidência de deterioração).

13.4.10.5. Resistência ao calor

(ABNT MB 3375) - Inalterada (não deve apresentar alteração da cor, empolamento ou evidência de deterioração).

13.4.10.6. Ensaio de intemperismo - 400 h

(ABNT MB 3376)

• Cor - Leve alteração (tolera-se leve amarelecimento ou leve escurecimento).

• Integridade - Inalterada (não deve apresentar bolhas,  fissuras,  pulverulência ou qualquer outra evidência de

alteração da integridade da película). 

13.4.10.7. Identificação do Veículo

Não  volátil  -  (Espectrômetro  infravermelho).  O  espestograma  de  absorção  de  radiações  infravermelhas  deve

apresentar bandas características predominantes de resinas acrílicas e estireno. 

13.4.10.8. Breu e derivados

(NBR – 5844) – Ausência.

13.4.11. CONTROLE DE QUALIDADE

13.4.11.1. Materiais Para garantia de qualidade dos serviços, serão exigidos da CONTRATADA os Certificados de

Análise com respectiva aprovação das tintas à base de resina acrílica e microesferas de vidro a serem utilizadas,

emitidos  por  laboratório  credenciado  pelo  INMETRO  –  Instituto  Nacional  de  Metodologia,  Normalização  e

Qualidade  Industrial,  ou  associado  à  ABIPTI  –  Associação  Brasileira  das  Instruções  de  Pesquisa  Tecnológica

Industrial.

A Contratada deverá apresentar o laudo de aprovação dos materiais ensaiados, utilizados na demarcação viária, a

cada quatro meses, os quais apenas serão liberados pela PMCI / SEMURB após análise dos mesmos e independente

destes a PMCI / SEMURB poderá a qualquer momento coletar material para análise de suas características. 

13.4.11.2. Espessura O material será colhido pela fiscalização da PMCI / SEMURB durante a aplicação em chapa de

folha de flandres, a intervalos determinados juntos à saída do equipamento aplicador. As medidas serão realizadas

sem adição de microesferas de vidro do Tipo Drop-on:

• Deverão ser retiradas, amostras para verificação da espessura da película aplicada, desconsiderando-se os 5%

iniciais e finais de carga.

• A fiscalização da PMCI / SEMURB, munida de um medidor de espessura úmida poderá parar a obra; ou exigir que

refaça a pintura, caso não esteja na espessura desejada.

• Deverão ser realizadas no mínimo 05 (cinco) medidas em cada amostra e o resultado deverá ser expresso pela

média aritmética das medidas. 

• O material colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres, com as microesferas incorporadas, deverá

ser medido com aparelhos apropriados. 
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• Deverão ser realizadas no mínimo 10 medidas em cada chapa e o resultado deverá ser expresso pela média das

medidas. 

13.4.11.3. Durabilidade Independentemente dos ensaios e inspeções, e considerando-se volume de trafego de até

10.000 veículos/faixa x dia, a durabilidade de sinalização implantada deverá ser de:

• 06 (seis) meses para 100% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço. 

• 09 (nove) meses para 80% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço. 

• 12 (doze) meses para 60% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço. 

13.5. DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM TINTA HÍBRIDA, EPÓXI-ACRÍLICA BASE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE

PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHOS CRITICOS

Tinta desenvolvida para a sinalização horizontal viária de rodovias e vias urbanas, com tecnologia híbrida, epóxi-

acrílica base água, combinando alta resistência, aderência as microesferas de vidro e ao pavimento, e estabilidade

da cor. 

13.5.1. CARACTERÍSTICAS:

• Alta durabilidade; 

• Fácil aplicação; 

• Ótima resistência à abrasão e cor; 

• Excelente retenção das microesferas de vidro; 

• Base água – bicomponente; 

• Baixo VOC; 

• Ecologicamente correta. 

13.6. DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM TINTA ACRÍLICA-EPÓXI EMULSIONADA EM ÁGUA PARA SINALIZAÇÃO

DE ÁREAS E DE ESPAÇOS CICLOVIÁRIOS COM CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES

Tinta com tecnologia acrílica epóxi emulsionada em água para sinalização de áreas e de espaços cicloviários com

características  antiderrapantes,  Secagem  rápida,  alta  durabilidade  e  resistência  com  facilidade  de  aplicação,

proporcionando ao filme seco estabilidade de cor e características ANTIDERRAPANTES.

13.6.1. CARACTERÍSTICAS:

• Excelente propriedade antiderrapante; 

• Alta durabilidade; • Baixo VOC; 

• Fácil aplicação; 

• Excelente estabilidade de cor; 

• Ótima aderência; 

• Ótima resistência à abrasão. 

13.6.2. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;

Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados; 

13.6.3. MANUSEIO, PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO
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13.6.3.1. Informar toda a equipe sobre os procedimentos para manuseio seguro e utilização dos EPI’s  (óculos

protetores  e  luvas  resistentes),  usar  agitação  mecânica  para  homogeneização  –  Furadeira  e  haste

homogeneizadora;

13.6.3.2. Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;

13.6.3.3. Aplicar sobre superfície limpa, seca, livre de impurezas como poeira, areia, óleos ou gorduras em geral.

Para cimento novo, fraco ou desagregando deve-se lixar a superfície, lavar removendo toda a poeira e aguardar a

completa secagem. Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados;

13.6.3.4. Não aplicar em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade relativa do ar

superior a 85%. 6.4 . Execução da sinalização A sinalização deve ser executada conforme o exigido na norma ABNT/

NBR 15.405 - Sinalização horizontal viária - Tintas - Procedimentos para execução da demarcação e avaliação.

13.7. DEMARCAÇÃO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO RETROREFLETORIZADO

Esta  especificação  fixa  as  condições  básicas  exigíveis  para  a  execução  de  serviços  de  demarcação  viária  de

pavimentos em vias urbanas, utilizando-se materiais termoplásticos extrudados retrorrefletorizados. 

13.7.1. MATERIAIS

O  material  termoplástico  se  constituirá  de  uma  mistura  em  proporções  convenientes  de:  ligantes,  partículas

granulares  como elementos inerentes,  pigmentos  e  seus agentes  dispensores,  microesferas  de vidro  e  outros

componentes que propiciem ao material qualidades que venham atender a finalidade a que se destina. 

O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo, como agente plastificante. 

As  partículas  granulares  serão constituídas  por  talco,  dolomita,  calcita,  quartzo e  outros  materiais  similares  e

microesferas de vidro tipo innermix.

No termoplástico de cor branca, o pigmento deve ser o dióxido de titânio rutilo e no de cor amarela deve ser o

cromato  de  chumbo  ou  sulfeto  de  cádmio.  Os  pigmentos  empregados  devem  assegurar  uma  qualidade  e

resistência à luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permaneçam inalteradas. 

O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e  suportar  temperaturas  de até 80°,  sem sofrer

deformações. O termoplástico deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes. O termoplástico deve

produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, não se destacando do mesmo em consequência de

esforço provenientes  do tráfego. O termoplástico deve ser passível  de remoção intencional,  não ocasionando,

danos sensíveis ao pavimento. 

O termoplástico não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. Quando o pavimento for

de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma aplicação de uma camada de ligação antes da

demarcação, de forma a criar um meio ligante entre o pavimento e o termoplástico. O termoplástico deve manter

integralmente a sua coesão a cor após a sua aplicação no pavimento. 

O termoplástico quando aquecido à temperatura exigida para a sua aplicação não deve desprender fumos ou gases

tóxicos que possam causar danos às pessoas ou a propriedades. As microesferas do Tipo Innermix, deverão ser

aplicadas  incorporadamente  às  massas  termoplásticas,  durante  a  sua  fabricação,  de  modo  a  permanecerem

internas à película aplicada, na proporção de 20 a 40% em massa da mistura. 

A camada final de microesferas de vidro do Tipo Drop-on, aplicada por meio de pistolas acionadas a ar comprimido,

concomitantemente com o material, deverá ser de 400 g/m2. 
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13.7.2. EMBALAGEM 

O termoplástico deverá ser acondicionado em casos plásticos devidamente fechados e lacrados. O lacre deverá

apresentar o número do laudo laboratorial; e deverá ser conferido e retirado pela fiscalização da PMCI / SEMURB. 

As embalagens deverão trazer no seu copo, bem legível, as seguintes informações:

• nome do produto; 

• cor do material (Padrão Munsell); 

• número do lote de fabricação; 

• data de fabricação; 

• nome do fabricante; 

• prazo de validade; 

• quantidade contida, em quilos. 

13.7.3. LIMPEZA DO PAVIMENTO

A CONTRATADA deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície a ser

demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido.

13.7.4. ESPESSURA

A espessura do termoplástico extrudado após aplicação deverá ser no mínimo de 3,0 mm, quando medida sem

adição de microesferas tipo Drop-on.

13.7.5. PRÉ-MARCAÇÃO

Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a

pré-marcação antes da aplicação do termoplástico na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões

fornecidas em projeto. 

13.7.6. APLICAÇÃO

13.7.6.1. O material  será  aplicado pelo processo de extrusão,  sendo que a  temperatura máxima de aplicação

deverá ser a de 180° C para o termoplástico de cor amarela e de 200°C para o termoplástico de cor branca, a fim de

manter a coesão e cor natural do termoplástico.

13.7.6.2. O material deverá ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condições ambientais: •

Temperatura entre 10 e 40°C • Umidade relativa do ar até 80%.

13.7.6.3. O  material  aplicado  deverá  apresentar  as  bordas  bem  definidas,  sem  salpicos  ou  manchas,  não  se

admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas.

13.7.6.4. As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados em projeto.

13.7.6.5. A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa será de 5%. Este excesso não será levado em

consideração no pagamento, não se admitindo largura ou extensões inferiores aos indicados em projeto.

13.7.6.6. Na  execução  das  marcas  retas  qualquer  desvio  nas  bordas  excedendo  0,01  m  em  10m  deverá  ser

corrigido.

13.7.6.7. O termoplástico depois de aplicado deve permitir a liberação do tráfego em 5 minutos.

13.7.7. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos  mínimos necessários  por  equipe para aplicação de material  termoplástico pelo  processo de

extrusão são:

13.7.7.1. Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão do material (branco e

amarelo), promovidos de queimadores, controle de temperatura e agitados com velocidade variável;
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• Termômetro em perfeito estado de funcionamento para controle da temperatura de fusão; 

• Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de segurança e controle;

• Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo;

• Sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 a 500 mm e abertura de 3,4 mm; 

• Carrinho para aplicação e distribuição de microesferas, com largura variável de 100 a 500mm. 

13.7.8. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

13.7.8.1. Requisitos Quantitativos

13.7.8.2. Requisitos Qualitativos

13.7.8.2.1. Cor Munsell

• Termoplástico branco N 9,5 com tolerância N 9,0. 

• Termoplástico amarelo 10 YR 7,5/14 com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14.

13.7.8.2.2. Estabilidade ao calor - Satisfatória ABNT NBR 13093.

13.7.8.2.3. Resistência à luz - Inalterada ABNT NBR 13094.

13.7.9. CONTROLE DE QUALIDADE

13.7.9.1. Para garantir a garantia de qualidade dos materiais serão exigidos da CONTRATADA os Certificados de

Analise com a respectiva aprovação dos termoplásticos e microesferas de Vidro a serem utilizados, emitidos por

laboratório credenciado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, ou

associado à ABIPTI – Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica Industrial.

A Contratada deverá apresentar o laudo de aprovação dos materiais ensaiados, utilizados na demarcação viária, a

cada quatro meses, os quais apenas serão liberados pela PMCI / SEMURB após análise dos mesmos e independente

destes a PMCI / SEMURB poderá a qualquer momento coletar material para análise de suas características.

13.7.9.2. Espessura O material será colhido pela Fiscalização da PMCI / SEMURB durante a aplicação em chapa de

folha de flandres, a intervalos determinados juntos à saída do equipamento aplicador. As medidas serão realizadas

sem a adição de microesferas de vidro do tipo DROP-ON.

Deverão ser retiradas como amostras para verificação de espessura da película aplicada, desconsiderando-se os 5%

iniciais e finais de carga. Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o resultado deverá

ser expresso pela média das medidas.

O controle da espessura da película também será realizado diariamente através da aferição da sapata utilizada para

aplicação manual; tal aferição consistirá na medida da largura e da abertura da sapata, sendo realizada na presença

do representante da CONTRATADA com utilização de paquímetro ou outro instrumento adequado. 

13.7.9.3. Retrorrefletorização
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O material colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres, com as microesferas incorporadas, deverá

ser medido com aparelhos apropriados. Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o

resultado deverá ser expresso pela média da medida.

13.7.12.4. Durabilidade

Independentemente dos ensaios e inspeções e considerando-se volume de tráfego e até 30.000 veículos faixas /

dia,  a  durabilidade de sinalização implantada,  deverá ser  de:  Doze (12)  meses para  100% da metragem total

aplicada de cada Ordem de Serviço. Vinte e quatro (24) meses para 80% da metragem total aplicada de cada Ordem

de Serviço. Trinta e seis (36) meses para 60% da metragem total aplicada de cada Ordem de Serviço. 

13.8. DEMARCAÇÃO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO RELEVO

Este material deve ser aplicado em trechos com alto índice pluviométrico, trechos de neblina, pontos críticos, na

aproximação de pontes  e  viadutos  e  em trechos  com longas retas.  O  material  aplicado deverá  ser  protegido

durante o tempo de secagem cerca de 30 (trinta) minutos, de todo tráfego de veículos bem como de pedestres. O

aplicador será diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. O termoplástico especificação

deverá ser aplicado nas espessuras de 2,8 mm na forma extrudada mecânica.

13.8.1. MICROESFERAS DE VIDRO

As  microesferas  a  serem  utilizadas  deve  satisfazer  a  especificação  EM-373/2000.  As  microesferas  devem  ser

adicionadas em duas etapas:

• 1ª etapa – tipo 1-A (innermix) – incorporadas aos termoplásticos no ato de sua fabricação (pré-misturadas) 

• 2ª etapa – tipo F e G (Drop on) – aplicada por aspersão, concomitantemente com a aplicação do termoplástico, à

razão que assegure a mínima retrorrefletividade especificada.

13.8.2. RETRORREFLETÂNCIA INICIAL

Branco: 350 mcd. lx-1.m²

13.8.3. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

A presente especificação tem por objetivo fixar as condições exigíveis para termoplásticos retrorrefletorizados para

sinalização horizontal sensorial audível para refletir em condições climáticas e adversas. 

13.8.4. NORMAS COMPLEMENTARES

• NBR 13079 –  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal  –  Determinação da densidade de

massa (massa específica) – Método de ensaio 

• NBR 13080 – Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal – Determinação do deslizamento –

Método de ensaio 

• NBR 13092 – Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal – Determinação da temperatura de

amolecimento (ponto de amolecimento) – Método de ensaio 

• ASTM D 2196/1968 – Test for Rheological Properties of Non-Newtonian Materials BS 3262 – Part–1 Apêndice F –

Determinação do Fator de Luminância 

• BS 3262 – Part–1 Apêndice J – Determinação da Resistência a Derrapagem

O material termoplástico consistirá de uma composição da qual participem em proporções convenientes resinas

sintéticas da melhor qualidade, partículas granulares como elementos inertes de enchimento, pigmento, agentes

dispersores, agentes plastificantes, microesferas destinadas a tornar o material refletivo e demais componentes

que propiciem ao material termoplástico as qualidades que venham atender a finalidade a que se destina. 
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Para o material de cor branca, pigmento a ser utilizado deve ser o dióxido de titânio no percentual que assegure

efetivamente  a  cor  exigida  e  garanta  seu  fator  de  luminância.  As  quantidades  de  microesferas  de  vidro

incorporadas ao material devem assegurar um mínimo de 70 mcd. m-2.lx-1 durante o período de garantia. 

As microesferas de vidro deverão ser incorporadas ao material termoplástico em duas fases, ou seja, uma durante

o processo de fabricação (pré-misturado) e outra, através de uma pistola pressurizada no instante da aplicação na

pista. A temperatura de aplicação do material termoplástico não deverá ser superior a 200oC. Estando o pavimento

a temperatura igual ou inferior a 30oC o “tempo de cura” do material para abertura ao tráfego de veículos não

deve ser superior a 5 minutos. 

As faixas quando aplicadas deverão ter relevos uniformes e constantes que permitam vibrações com efeito sonoro

e perfeita retro refletância. 

13.8.5. LINHAS

É  imperativo  que  a  linha  base  e  os  ressaltos  (saliências)  sejam  formados  em  um  processo  contínuo  com

espaçamentos regulares e uniformes entre 250 mm a 500 mm, através de equipamento mecânico de extrusão com

aplicação simultânea da faixa (linha base) e dos relevos. O material deve ser aplicado na temperatura recomendada

tendo a linha base 2 mm de espessura e as saliências com 8mm acima da linha base. Haverá uma tolerância de + ou

– 5% nas espessuras exigidas. O material pode ser aplicado com larguras de 100mm e 300mm. 

13.8.6. REQUISITOS QUANTITATIVOS

13.8.7. MÉTODO DE ENSAIO

Aplicar o termoplástico sobre uma placa de alumínio na espessura de 5mm, submeter o material a um peso de

300g e de diâmetro de 40 mm durante 01 hora a uma temperatura de 7ºC. 

Fundir uma amostra do material termoplástico de demarcação viária em molde para produzir um cubo com 70 mm

de aresta e manter por no mínimo 24 horas a temperatura ambiente. O cubo de teste é acondicionado numa

banheira com água a 40ºC +/- o c por 1 (um) minuto. 

Em seguida aplicar um cunho cilíndrico com seção transversal de 100 mm² perpendicularmente à superfície da

amostra e carregado com uma força de 525 N +/- 1N (53,5 kg +/- 0,1 kg). 

Anotar o tempo (minutos) necessário para atingir 10 mm de penetração e registrar. O resultado será a média de

duas ou mais determinações sobre a amostra. 

13.8.8. GARANTIA

A cor branca deve manter-se constante e uniforme durante o período de garantia do serviço pelo proponente. O

material termoplástico fornecido e aplicado deverá ser garantido contra o baixo índice de cobertura e aderência ao

pavimento e não se desprender em consequência dos esforços provenientes do tráfego de veículos ou da ação dos

agentes atmosféricos. Deve apresentar também, boas condições de trabalho e suportar temperatura ambiente

entre 10 a 40oC sem sofrer deformação, quebrar-se ou desprender-se. Em caso de falhas de aplicação ou eventual
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falta de qualidade do material aplicado, o proponente deverá retirar e repor o trecho falho, sem qualquer ônus

adicional ao órgão.

13.9. DEMARCAÇÃO COM PLÁSTICO A FRIO À BASE DE RESINA REATIVA METACRÍLICAS

13.9.1. MATERIAIS

Os materiais plásticos a frio devem ser fornecidos em dois componentes A e B que, misturados em proporções

corretas, após a cura, devem formar um produto sólido, mantendo a espessura úmida igual à espessura seca. A

resina metacrílica utilizada no plástico a frio deve ser 100% metacrílica reativa e livre de solventes. 

Misturas com outras resinas, líquidos ou solventes não são permitidos. O agente endurecedor (componente B)

deve ser o peróxido de benzoíla em pó ou líquido. Para aplicação manual, o peróxido utilizado deve ser em pó. 

Para aplicação mecanizada, o peróxido pode ser em pó ou líquido, conforme tipo de equipamento utilizado para o

sistema. Recomenda-se que as microesferas de vidro aspergidas sejam tratadas com silanos metacrílicos.  Para

aplicação  do  plástico  a  frio  sobre  substratos  de  concretos  novos,  deve-se  aplicar  primer  a  base  de  resinas

metacrílicas 100% reativas de dois componentes A e B, ou primer monocomponente à base de resinas metacrílicas

puras. 

Quando  utilizado  em  conjunto  com  microesferas  ou  esferas  de  vidro,  o  composto  antiderrapante  deve  ter

granulometria compatível com a das microesferas ou esferas de vidro utilizadas. 

13.9.2. APARÊNCIA

Os componentes do plástico a frio devem se apresentar homogêneos, isentos de endurecimento ou grumos No

caso de leve sedimentação do material no recipiente, o material deve permitir uma perfeita homogeneização. 

13.9.3. REQUISITOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

Os ensaios quantitativos e qualitativos laboratoriais devem ser realizados à temperatura de 25 °C, adicionando-se

2% em peso do componente B no componente A, conforme a norma ABNT NBR 15870:2000 O fornecedor do

plástico a frio deve informar, em seus boletins técnicos e nas embalagens, a quantidade do componente B (agente

endurecedor) a ser utilizado em função da temperatura ambiente, bem como do tempo para aplicação (pot life) e

tempo de endurecimento. O material deve ser de cor branca ou amarela e estar dentro da área formada pelas

coordenadas cromáticas definidas em norma Utilizar espectrômetro com geometria esférica d/8 ou direcional de

45º/0º com iluminante D 65 e ângulo de observação de 2º. 

13.9.4. APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Os serviços de aplicação de sinalização horizontal só podem ser iniciados após a instalação de todos os elementos

para uma sinalização de obra adequada a cada local de serviço. Estes elementos devem atender as normas do

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ou dos manuais de sinalização do órgão responsável pela via.

13.9.5. EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Os equipamentos de limpeza devem ser constituídos por vassouras, escovas, compressores para limpeza com jato

de ar, de forma a limpar e secar apropriadamente a superfície a ser demarcada.

13.9.6. PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO

O plástico a frio pode ser aplicado sobre superfície de revestimento asfáltico ou de concreto de cimento Portland.

Em revestimentos novos, deve ser respeitado seu período de cura para aplicação da sinalização. A superfície a ser

demarcada deve se apresentar seca,  livre de sujeira,  óleos,  graxas  ou quaisquer outros materiais  que possam

prejudicar a aderência do plástico a frio. Para substratos novos de concreto, deve-se remover a película de cura

93



(curing) e quaisquer contaminantes e/ou materiais estranhos que possam prejudicar a aderência do sistema. Sobre

o concreto limpo, seco e livre de sujeira, óleos, graxas e materiais que possam prejudicar a aderência, deve-se

aplicar  o  primer  antes  da  aplicação  da  sinalização  horizontal  com plástico  a  frio.  O  plástico  a  frio  apresenta

compatibilidade com tintas de mesma natureza química, tais como acrílicas ou metacrílicas à base de solvente,

acrílica  a  base de água ou plástico a frio.  De forma geral,  o plástico a  frio  apresenta  boa aderência  sobre o

termoplástico. 

13.9.7. PINTURA DE CONTRASTE

Sempre  que  houver  insuficiência  de  contraste  entre  as  cores  do  pavimento  e  do  plástico  a  frio,  as  faixas

demarcatórias devem receber previamente pintura de contraste, proporcionando melhor visibilidade diurna. 

A pintura de contraste deve apresentar compatibilidade com o plástico a frio e ser de mesma natureza química, tais

como tintas a base de resinas acrílicas e/ou metacrílicas. O aplicador deverá seguir as normas e procedimentos do

fabricante quanto ao transporte, armazenamento e manuseio do material. 

13.9.8. DEMARCAÇÃO

O plástico a frio deve estar apto a ser aplicado nas seguintes condições:

a) Temperatura do ambiente entre 5°C e 45°C; 

b) Umidade relativa do ar até 80%; Temperatura do pavimento 3°C acima do ponto de orvalho, desde que não

esteja chovendo. 

13.9.9. PROCESSO DE APLICAÇÃO

-Por extrusão (plano) – Contraste da travessia antiderrapante Manual: para símbolos, legendas, faixas transversais

e longitudinais 

- Plástico a frio plano por extrusão – espessura: 3,0mm

13.9.9.1. Equipamentos

I  – Processo de aplicação manual:  aplicado com auxílio de sapatas  manuais,  desempenadeiras,  espátulas e/ou

plastomaker, ou similar; 

II – Por dispersão (estrutura)

a) mecânica: faixas longitudinais 

b) manual: faixas longitudinais, transversais, símbolos e legendas 

III – Plástico a frio estrutura por dispersão – espessura: até 5,0mm Consumo de 3,0kg/m². 

13.9.9.2. Equipamentos

a) Processo de aplicação manual: utilizar equipamento plastomaker (modelo junior ou similar) com sistema rotativo

de  distribuição  de  material.  Para  a  aplicação  manual,  o  agente  endurecedor  (componente  B  –  pó)  deve  ser

misturado ao plástico a frio (componente A – liquido) e homogeneizado mecanicamente com o auxílio de furadeira

e haste homogeneizadora; 

b) Processo de aplicação mecânico: utilizar equipamentos para material plástico a frio bicomponente, com controle

automático  da  mistura,  com  tanques  independentes  para  cada  componente,  misturador  interno  para  a

homogeneização mecânica dos componentes e sistema rotativo de distribuição de material para configuração da

estrutura, ou equipamento similar; 

c) Preparação do material para utilização nos equipamentos:

I  –  Para  garantir  a  perfeita  homogeneização  do  plástico  a  frio,  utilize  haste  homogeneizadora  acoplada  em

furadeira; 
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II – Outros dispositivos: gerador de energia, termômetro, higrômetro, termômetro de infravermelho, trena e lupa; 

III – Refletorização: aspersão de até 500g/m² de microesferas de vidro (faixa predominante 600µ a 800µ) do tipo IIC

(ABNT NBR 6831) com tratamento de silano. 

d) tratamento silano. Para a realização dos trabalhos devem atender e estar de acordo com a norma ABNT NBR

15870:2010, as referências normativas abaixo e as recomendações de uso dos fabricantes dos produtos utilizados

nos serviços.

13.9.9.3. Nota

A contratada deverá indicar os fabricantes dos produtos a serem utilizados, e deverá apresentar declaração que

possui disponibilidade de fornecimento dos produtos com a qualidade e em quantidades compatíveis ao objeto

licitado e cópia do Alvará de Licença e Funcionamento em vigor do expedido pela Prefeitura do Município da sede

do fabricante e Certificado de Licença e Instalação expedido pela Secretária do Meio Ambiente., e apresentar ainda,

certificado  de  análise  conclusivo  (qualitativo  e  quantitativo)  em  nome  do  fabricante  de  atendimento  às

especificações do Edital,  quanto aos produtos retro indicados,  emitidos por  laboratórios associados a  ABIPT –

Associação Brasileira de Institutos de Pesquisas Tecnológicas aptos a fazerem as análises. 

A data de emissão do laudo deverá ser, no máximo, de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores a data da

entrega das propostas. 

13.10. DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO

Esta especificação fixa as condições exigíveis para fornecimento e implantação de laminados elastoplástico para

demarcação de pavimento. 

13.10.1. MATERIAL

O  laminado  elastoplástico  deve  ser  pré-fabricado,  constituído  de  mistura  de  materiais  selecionados,  como

polímeros, acrescidos de pigmentos e microesferas de vidro incorporadas, distribuídos uniformemente através de

toda sua secção transversal.

13.10.2. CARACTERÍSTICAS

O laminado elastoplástico deve ter a característica de um filme flexível, elástico e plástico. Deve ainda apresentar

um sistema de aderência que permita uma perfeita adaptação à pista de rolamento pavimentada com concreto

asfáltico ou de concreto simples ou armado. A película não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora

do pavimento. 

13.10.3. ACABAMENTO

O material deverá ter bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura constante e bordas

limpas e retas. 

13.10.4. PADRÃO DE COR E ESTAMPAGEM

O laminado deverá ser fornecido na cor e estampagem, conforme projeto, sendo que quando for nas cores branca

e amarela, atenderá o seguinte padrão Munsell: 

I- Branca - 9,5 com tolerância N 9,0 

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

13.10.5. DIMENSÕES

O material deverá ser apresentado em faixas de até 40 cm de largura com espessura nunca inferior a 1,5 mm, em

embalagens contendo 25 m lineares cada uma, ou conforme medidas solicitadas. Também poderá ser fornecido em
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forma de símbolos,  letras  ou números,  já  cortadas na forma especificada pela CONTRATANTE e embalado em

caixas. 

13.10.6. LIMPEZA DO PAVIMENTO

O piso que receberá o laminado deverá estar limpo e isento de impurezas como areia, terra, graxa, óleo e além

disso, não deve estar úmido ou molhado, e contanto que a temperatura ambiente seja superior a 15º C. 

13.10.7. FIXAÇÃO DO MATERIAL

O material deverá ser pressionado com auxílio das mãos e rolo metálico de diâmetro mínimo de 80 cm. Deve ser

aplicado material de fixação suficiente e uniforme, de forma a evitar a formação de ondulações.

Após a fixação do material,  o tráfego poderá ser liberado decorridos 5 minutos, permitindo que o material se

acomode  perfeitamente,  acompanhando  suaves  ondulações  e  inclinações  admissíveis  de  existir  na  pista  de

rolamento, garantido uma perfeita adesão das duas superfícies.

13.10.8. REMOÇÃO

O  material  deverá  ter  a  capacidade  de  permitir  remoção  com  prévio  aquecimento,  com chama de  gás,  sem

danificar o revestimento da pista de rolamento. 

13.10.9. ESTABILIDADE

O material não deverá sofrer alterações de refletividade, com adesão de microesferas de vidro suficiente para que

não sejam removidas pelo trafego sobre sua superfície. Nenhuma modificação negativa deverá ser apresentada

pelo material, por efeito de agentes atmosféricos ou perdas de lubrificante ou combustível, advinda de veículos

dotados de motor de explosão que por lá passarem. O material deve ser apresentar boa visibilidade, não absorver

sujeira e se auto limpar com a chuva, e possuir capacidade de adesão permanente até seu desgaste. 

13.10.10. SEGURANÇA

A superfície  do  material  deve  ser  antiderrapante  tanto  no  pavimento  seco  ou  molhado,  proporcionando  um

mínimo de derrapagem de 45 BNP quando testado de acordo com a Norma TB 125 (NBR 7396–Material para

sinalização horizontal). 

13.10.11. DURABILIDADE

A durabilidade do filme elastoplástico deve ser superior a três (3) anos em locais onde não ocorram deformações

na pista de rolamento. 

13.10.12. RESISTÊNCIA

O  material  deve  ser  resistente,  dentro  do  prazo  de  validade,  ao  ponto  de  não  poder  ser  destacados  do

revestimento  da  pista  de  rolamento,  pela  roda  tratora  dos  veículos  que  por  lá  circulem,  ou  por  efeito  do

intemperismo, suportando as solicitações do trânsito sobre sua superfície. 

O laminado não deve sofrer desgaste por efeito de ação das intempéries, ou perdas de lubrificante ou combustível,

advinda de veículos dotados de motor de explosão que por lá passarem, e suportar temperaturas até 80°C sem

sofrer deformações. Resistência à abrasão (g) máximo –0,6.

13.10.13. REFLETIVIDADE

O filme elastoplástico pré-formado deverá apresentar refletorização por microesferas de vidro do tipo “pré-mix” ou

“drop-on”, proporcionando reflexão imediata e contínua. O tamanho, qualidade e índice de reflexão da microesfera

de vidro devem obedecer ao seguinte requisito:

I- Retrorrefletância ( mcd / lux m² ) - Cor Branca – 220 - minutos 

II- Retrorrefletância ( mcd / lux m² ) - Cor Amarela – 150 – minutos 
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13.10.14. FORNECIMENTO

O laminado deverá ser acondicionado em embalagem adequada, lacrada, protegida ao sol e umidade, contendo na

face externa, em local bem visível as seguintes informações:

I - Nome do fabricante 

II - Nome do produto 

III - Número do lote de fabricação

IV - Cor e código Munsell

V - Quantidade contida em metros ou quantidade de letras ou símbolos

VI - Largura da película

VII - Espessura da película

VIII - Data de fabricação

IX - Prazo de validade

a) O material deverá possuir selo de segurança, não reutilizável, fixado na superfície da película. O lacre deverá

apresentar os números do lote de fabricação e do laudo laboratorial

b) O material quando fornecido em rolo, o lacre deverá ser colocado no início do filme pré-fabricado, isto é, na

parte central do rolo de modo a permanecer intacta até o consumo de toda a peça. O rolo deve apresentar um vão

suficiente em sua região central que permita a colagem do selo nesse espaço e posteriormente a sua identificação. 

13.11. MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS

As microesferas de vidro refletivas usadas em material para demarcação viária, deverão obedecer às condições

estabelecidas na norma NBR 6831 da ABNT. 

13.11.1. OBJETIVO

Esta  norma  fixa  as  condições  exigíveis  das  microesferas  de  vidro,  retrorrefletivas  usadas  em  material  para

demarcação viária.

13.11.2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Na aplicação desta Norma é necessário consultar: 

NBR 6823 – Microesferas de vidro retrorrefletivas – Verificação da resistência à solução de cloreto de sódio –

Método de ensaio. 

NBR 6824 – Microesferas de vidro retrorrefletivas – Verificação da resistência ao ácido clorídrico -  Método de

ensaio. 

NBR 6825 – Microesferas de vidro retrorrefletivas – Verificação da resistência à água – Método de ensaio. 

NBR 6826 – Microesferas de vidro retrorrefletivas – Verificação da resistência. 

NBR 6827 – Microesferas de vidro retrorrefletivas – Análise para Granulometria - Método de ensaio. 

NBR 6828 – Microesferas de vidro retrorrefletivas – Determinação do teor de sílica - Método de ensaio. 

NBR 6829 – Microesferas de vidro retrorrefletivas – Determinação de – efeitos - Método de ensaio. 

NBR 6830 – Amostragem de Microesferas de vidro retrorrefletivas – Procedimento. 

NBR 6832 – Microesferas de vidro retrorrefletivas – Verificação do índice de refração - Método de ensaio. 

NBR 6833 – Microesferas de vidro retrorrefletivas – Determinação da massa específica -Método de ensaio. 

13.11.3. CLASSIFICAÇÃO

As microesferas de vidro, retrorrefletivas, classificam-se em: 
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a) Tipo “Drop-on”: São aquelas aplicadas por aspersão,  concomitantemente com a tinta ou termoplásticas,  de

modo a permanecerem na superfície da película aplicada, permitindo imediata retrorrefletorização da mesma; 

b) Tipo “Premix”: São aquelas incorporadamente à tinta antes de sua aplicação, de modo a permanecerem internas

á película aplicada, sendo que após o desgaste da superfície tornam-se expostas, permitindo retrorrefletorização. 

c) Tipo “innermix”: São aquelas aplicadas incorporadamente às massas termoplásticas, durante sua fabricação, de

modo a permanecerem internas à película aplicada, permitindo a retrorrefletorização, apenas após o desgaste da

superfície da película aplicada, quando as microesferas de vidro tornam-se expostas.

13.11.4. CONDIÇÕES GERAIS

13.11.4.1. Amostragem A amostragem das microesferas de vidro retrorrefletivas, deve ser realizada de acordo com

a NBR 6830.

13.11.4.2. Resistência à solução de cloreto de cálcio

 As microesferas de vidro, quando ensaiadas conforme a NBR 6823, não devem apresentar superfície embaçada. 

13.11.4.3. Resistências ao ácido clorídrico

As microesferas de vidro, quando ensaiadas conforme a NBR 6824, não devem apresentar superfície embaçada. 

13.11.4.4. Resistência à água

As microesferas de vidro, quando ensaiadas conforme a NBR 6825, não devem apresentar superfície embaçada e

não devem gastar mais do que 4,5 ml de Hcl 0,10 N para neutralização da solução.

13.11.4.5. Resistência à solução de sulfeto de sódio

As microesferas de vidro, quando ensaiadas conforme a NBR 6826, não devem apresentar superfície embaçada. 

13.11.4.6. Teor de sílica

As microesferas de vidro retrorrefletivas, devem ser fabricadas com vidro de alta qualidade do tipo soda-cal e não

devem ter teor de sílica menor do que 65%, quando verificadas conforme a NBR 6828. As microesferas, não devem

conter chumbo, exceto como impureza, e neste caso, no máximo de 0,01% da massa total. 

13.11.4.7. Aparência e defeitos

As microesferas devem se limpas, caras, redondas, incolores e isentas de defeitos e de matérias estranhas. No

máximo,  3% podem ser quebradas ou conterem partículas de vidro não fundido e elementos estranhos e no

máximo 30%, podem ser fragmentos ovoides, deformados, geminados ou com bolhas grossas. 

13.11.4.8. Índice de refração

As microesferas, não devem ter índice de refração menor do que 1,50, quando ensaiadas conforme a NBR 6832. 

13.11.4.9. Massa específica

As microesferas devem ter massa específica entre 2,3 g/cm³ e 2,6 g/cm³, quando ensaiadas conforme a NBR 6833. 

13.11.4.10. Granulometria

As  microesferas  conforme  sua  classificação,  devem  apresentar  as  faixas  granulométricas  da  tabela,  quando

ensaiadas conforme a NBR 6827. 
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13.11.5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

13.11.5.1. Unidade de Compra

As microesferas de vidro, retrorrefletivas, são adquiridas por quilograma. 

13.11.5.2. Embalagem A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro retrorrefletivas é o saco de 25 Kg.

Os sacos de papel ou juta, devem ter internamente, um saco de polietileno.

13.11.5.3. Identificação Os lotes de fabricação das microesferas, devem ser embalados separadamente, em sacos

identificados externamente com as informações a seguir:

a) microesferas de vidro tipo (classificação); 

b) especificação: número desta Norma; 

c) nome e endereço do fabricante;

d) identificação da partida de fabricação;

e) data de fabricação; 

f) Qualidade de microesferas contidas, em Kg; 

g) se siliconizadas, ou não. 

13.11.6. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

 A  exclusiva  critério  do órgão comprador,  podem ser  dispensados um ou mais  ensaios,  para  recebimento do

material. 

Se os resultados de ensaio preenchem as exigências desta Norma, o lote deve ser aceito pelo órgão, caso contrário,

deve ser rejeitado. 

13.11.7. CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL

Caberá ao fornecedor apresentar, a cada quatro meses, os certificados de análise, com respectiva aprovação, do

lote de material a ser utilizados, emitidos por laboratórios credenciados pelo INMETRO ou associado a ABIPTI. 

13.12. SERVIÇO DE LIMPEZA DO PAVIMENTO

O item serviço de limpeza do pavimento deverá ser autorizado pela PMCI / SEMURB apenas nas situações em que

há  necessidade  de  limpeza  por  equipamentos  diferentes  dos  utilizados  na  limpeza  comumente  obrigatória,

realizada por vassouras, escovas, compressores para limpeza com jato de ar.

13.13. REMOÇÃO POR ABRASÃO

A remoção das marcas viárias deverá ser feita por processos de Decapagem por Abrasão através de equipamento

composto  por  uma  máquina  básica  (Chassis,  motor,  guia  direcional,  sistema  de  levantamento  e  direção),

contrapesos e fresas cortadoras, tipo Demarcadoras Universal ou similar. 

13.14. NOTAS

A aplicação da sinalização horizontal deverá ser executada preferencialmente no período noturno, inclusive aos

sábados, domingos e feriados, salvo orientação em contrário da PMCI / SEMURB, obedecendo-se rigorosamente os

prazos definidos em cada Ordem de Serviço. No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com

relação à geometria do local ou qualidade do piso, esta deverá comunicar imediatamente a fiscalização, para as

providências necessárias. Sempre que uma Ordem de Serviço não seja cumprida integralmente dentro do prazo

programado, por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a CONTRATADA deverá comunicar por
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escrito o fato imediatamente à fiscalização. Todos os serviços de execução de sinalização de segurança (cones,

cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes), devidamente vistoriada e aprovada pela PMCI / SEMURB.

13.15. FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE TACHAS E TACHÕES

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento, implantação e remoção de tachões e

tachas com pinos utilizados na sinalização viária horizontal de pavimentos. 

13.15.1. MATERIAIS

De acordo com o número de elementos refletivos, os tachões, tachas podem ser classificados em: 

• Monodirecionais: Com 01 (um) elemento refletivo. 

• Bidirecionais: Com 02 (dois) elementos refletivos. 

13.15.2. FORMATOS E DIMENSÕES

13.15.2.1. Tachões. Os tachões de formato retangular serão abaulados, sem quinas retas, devendo ter basicamente

as seguintes dimensões:

I- Dimensões externas: 240 (+ ou – 10) x 155 (+ ou – 5) x 50 (+ ou – 2,5) mm. 

II- N° de pinos de fixação: 02 (dois).

III- Diâmetro do pino de fixação: diâmetro 1/2'’.

IV- Comprimento externo do pino de fixação: 70 (+ ou – 5) mm. 

V- Comprimento total do pino de fixação: 95 (+ ou – 5) mm. 

VI- Espaçamento entre pinos: 140 (+ ou – 10) mm.

VII- Largura mínima do elemento refletivo: 14 mm.

VIII- Comprimento mínimo do elemento refletivo: 150 mm. 

13.15.2.2. Tachas.  As  tachas  de  formato  quadrado  serão  abauladas,  sem  quinas  retas,  devendo  obedecer  às

seguintes dimensões:

I-  Dimensões  externas:  97  (+  ou  –  3)  x  90’’  (+  ou  –  5)  x  19  (+  ou  –  2)  mm.

II- Número de pinos de fixação: 01 (um).

III- Diâmetro do pino de fixação: ½’’ (12 mm).

IV- Comprimento esterno do pino de fixação: 43 (+ ou – 2) mm.

V- Comprimento total do pino de fixação: 57 (+ ou – 2) mm.

VI- Largura mínima de elemento refletivo: 9 mm.

VII- Comprimento mínimo do elemento refletivo: 65 mm. 

13.15.3. COMPOSIÇÃO DO CORPO

O corpo das peças deverá ser de resina sintética à base de poliéster, ou plástico acrílico tipo metilmetacrilato

preenchido  por  composto  de  alta  aderência  ou  qualquer  outro  material  plástico,  desde  que  apresente  alta

resistência  à  compressão.  A  aprovação  de outro  tipo  de composição do  corpo  estará  sujeito  à  aprovação da

Contratante.

13.15.4. COR

As cores  deverão ser  indeléveis,  obedecendo ao Padrão Munsell,  conforme descrito  abaixo:  Branco –  N 9,  5,

obedecida a tolerância N 9, 0. Amarelo – 10 YR 7, 5/14, obedecida a tolerância 10 YR 8/16.

13.15.5. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
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Os tachões retangulares apresentarão dois pinos de fixação e as tachas e calotas apresentarão apenas um pino de

fixação. Este(s) pino(s) deve(m) estar embutido(s) no corpo da peça e devem apresentar superfície rosqueada de

forma a permitir melhor aderência do pino ao material de fixação e ao pavimento.

13.15.6. ESTRUTURA INTERNA

O dimensionamento e tipo de material necessário à estrutura interna das peças ficarão a critério do fabricante.

13.15.7. ELEMENTOS REFLETIVOS

O elemento refletivo, composto por uma ou mais unidades óticas, deverá ser da mesma cor da peça, estando

perfeitamente embutido na mesma. O elemento refletivo deverá manter a reflexão durante o período de garantia

da peça e deverá estar  perfeitamente embutido no corpo do tachão, tacha ou calota.  O retrorrefletor deverá

resistir aos impactos pneumáticos e às condições ambientais.

13.15.8. COLA

A cola a ser utilizada no assentamento e fixação das peças deverá ser sintética, com 2(dois) componentes, pré –

acelerada, á base de resina de poliéster, coma as seguintes propriedades:

I - Não sofrer retração após a cura, para não permitir:

II - Vazios entre as peças e o pavimento;

III - Movimentos do pino de fixação;

IV - Tempo máximo de cura de 60 minutos; 

V - Alta aderência em pavimentos asfálticos. 

13.15.9. LIMPEZA DO PAVIMENTO

A Contratada  deverá  apresentar  aparelhagem  necessária  para  limpar  e  secar  devidamente  a  superfície  a  ser

instalada a peça, como escovas, vassouras; e retirar todo resíduo ou manchas de óleo, antes da furação.

13.15.10. PRÉ-MARCAÇÃO

Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a

pré-marcação antes da furação do pavimento, seguindo rigorosamente o projeto.

13.15.11. IMPLANTAÇÃO

13.12.11.1. Furação A marcação dos locais a perfurar deverá ser perfurada com auxílio de gabaritos. A furação

propriamente dita, deverá ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou corrente

elétrica, ou outro equipamento a critério da PMCI / SEMURB. O furo deverá ter a profundidade suficiente para

abrigar o pino de fixação com folga.

13.15.11.2. Limpeza dos Furos Deverá ser feita a limpeza dos furos bem como do local de assentamento utilizando-

se  o  ar  comprimido,  para  que  não  fiquem  resíduos  que  prejudiquem a  aderência  do  material  de  fixação  ao

pavimento.

13.15.11.3. Fixação

I- O assentamento e a fixação da peça, deverão ser executados com quantidades de material suficientes para que

as peças não se desprendam do pavimento posteriormente. 

II- As peças instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixação, para uma

perfeita aderência sobre o pavimento. 

III- Após a instalação da peça, a CONTRATADA deverá recolher todo entulho ou sobra de materiais resultantes da

execução dos mesmos. 
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13.15.11.4. Notas A instalação das peças será executada no período noturno, inclusive aos sábados, domingos e

feriados, salvo orientação em contrário da PMCI / SEMURB, obedecendo – se rigorosamente, os prazos definidos

em cada Ordem de Serviço.

No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relação à geometria do local ou qualidade

do piso, esta deverá comunicar imediatamente à fiscalização, para as providências necessárias. 

Sempre que uma Ordem de Serviço não seja cumprida integralmente dentro do prazo programado, por ocorrência

de imprevisto (chuvas, obras no local, etc.), a CONTRATADA deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização.

Todos os  serviços  de execução  de sinalização  horizontal  somente deverão ser  iniciados,  após  a  instalação  da

sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes), devidamente vistoriada e aprovada

pela PMCI / SEMURB. 

13.15.12. REMOÇÃO

Quando a  retirada das  peças,  os  pinos de fixação deverão ser  totalmente removidos;  para  tanto  deverão ser

utilizados  alavancas  cujas  extremidades  serão  inseridas  na  parte  inferior  das  peças  nas  duas  extremidades,

sucessivamente até seu destacamento do pavimento. Em seguida dever-se-á executar o preenchimento dos furos

com piche ou argamassa de areiacimento, na proporção 3:1, recompondo-se assim o pavimento.

13.15.13. CONTROLE DE QUALIDADE

Caberá ao fornecedor apresentar, a cada quatro meses, os certificados de análise, com respectiva aprovação, do

lote de material a ser utilizado, emitidos por laboratórios credenciados pelo INMETRO ou associado à ABIPTI.

13.15.14. MÉTODOS DE ENSAIO

As  peças  deverão  ser  submetidas  a  ensaios  de  resistência,  à  compressão  e  Retrorrefletância,  atendendo aos

seguintes valores:

13.15.14.1. Retrorefletância 

Valores mínimos CIL (Coeficiente de Intensidade Luminosa) na Tabela I 

Os fatores de correção de reflexão em função da cor do retrorrefletor são dados na Tabela II. 

13.15.14.2. Cor  As  tachas,  tachões  e  calotas  deverão  seguir  o  Padrão  Munsell;  e  deverão  ser  comparadas

visualmente com a tonalidade correspondente.

13.15.15. DURABILIDADE

Independentemente dos ensaios e inspeções, a durabilidade das peças fornecidas e/ou implantadas, deverá ser de

02 (dois) anos, no que diz respeito a deslocamento, quebra, soltura do pavimento, bem como do retrorrefletor,

executando casos que comprovadamente não forem de responsabilidade da CONTRATADA.
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13.15.16. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO

Serão medidas e pagas as unidades efetivamente implantadas e/ou removidas.

13.15.17. TACHAS REFLETIVAS TIPO IV

As tachas Tipo IV são as mais resistentes à abrasividade do trânsito. Deverão ter pinos de fixação, serão coladas ao

pavimento através de processo químico com cola termoplástica. Serão utilizadas as tachas Tipo IV mono direcional.

13.15.18. TACHAS METÁLICAS

A Tacha Metálica Refletiva é um produto de vida útil prolongada. Seu corpo monobloco oferece maior resistência

ao impacto dos veículos. A lâmina refletiva possui tratamento contra abrasão garantindo uma excelente visibilidade

noturna. A reposição da lâmina refletiva pode ser feita no próprio trecho, de forma rápida e segura, sem a remoção

da tacha instalada. Isso torna a manutenção do sistema muito econômica, pois elimina o custo da troca de uma

tacha completa quando o refletivo perde sua vida útil. Os benefícios são muitos. O corpo da tacha com liga metálica

pode ser reciclado quando ocorrerem remoções, fato que vai ao encontro das recomendações de preservação do

meio ambiente. O refletivo posicionado em ângulo de 30 graus evita que se acumulem sujidades em sua superfície.

13.15.19. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Para  efeito  de  medição,  os  serviços  serão  considerados  concluídos  depois  de  executados  todos  os  serviços

solicitados e recolhido todo o entulho ou sobras de materiais resultantes da execução dos mesmos.

13.16. CONTROLE DE QUALIDADE E RELATÓRIOS DE ENSAIO

Caso seja fabricante de material termoplástico extrudado e spray, material termoplástico alto-relevo para extrusão

mecânica,  elastoplástico,  plástico a frio,  tinta acrílica  à base d´água,  tinta acrílica solvente,  tinta híbrida epóxi

acrílica base água de alta durabilidade, tinta acrílica epóxi emulsionada em água antiderrapante para ciclovias,

microesferas  de  vidro,  tacha  tipo  IV,  tacha  metálica,  a  licitante  deverá  comprovar  tal  condição  através  da

apresentação  de  relatórios  de  ensaio,  de  atendimento  às  especificações  do  edital  quanto  aos  produtos

supracitados,  emitidos  por  laboratório(s)  associados  a  ABIPT  (Associação  Brasileira  de  Institutos  de  Pesquisas

Tecnológicas) aptos para fazerem as análises e o relatório de ensaio. 

Deverá  acompanhar  o(s)  relatório(s)  declaração  do  licitante,  em  original,  de  que  possuirá  disponibilidade  de

fornecimento dos produtos, com qualidade e quantidade compatível com o objeto licitado e cópias autenticadas do

Alvará de Licença e Funcionamento do fabricante, expedido pela Prefeitura do município sede do fabricante e

Certificado de Licença e Instalação, expedido pela Secretaria de Meio Ambiente, em conformidade com a Resolução

da CONAMA, de 19/12/1997 e Lei nº 6938/81. 

Caso não seja fabricante, a licitante deverá apresentar declaração(ões) do(s) fabricante(s), em original e, de que

possui disponibilidade de fornecimento dos produtos acima citados, com qualidade e quantidade compatível com o

objeto licitado, acompanhado do(s) certificado(s) de homologação (cópia autenticada) e relatório(s) de ensaio(s)

(em original)  em nome do  fabricante  conforme instruções acima,  de  atendimento  às  especificações  do edital

quanto aos produtos supra citados. As cópias autenticadas do Alvará de Licença e Funcionamento do fabricante,

expedido pela Prefeitura do município sede do fabricante e Certificado de Licença e Instalação,  expedido pela

Secretaria de Meio Ambiente, em conformidade com a Resolução da CONAMA, de 19/12/1997 e Lei nº 6938/81. 

A empresa licitante deverá apresentar a declaração de disponibilidade e certificado de homologação e relatórios de

ensaio  e  certificado  de  licença  ambiental,  que  deverá  ser  apresentado  no  envelope  de  habilitação  para  a

qualificação técnica. 
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13.17. FAIXA ELEVADA (TRAFFIC CALM)

Trata-se de dispositivo implantado no trecho da pista onde o pavimento é elevado, conforme critérios e sinalização

definidos  nesta  Resolução,  respeitando  os  princípios  de  utilização  estabelecidos  no  Volume  IV  –  Sinalização

Horizontal,  do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. A implantação de faixa elevada para

travessia de pedestres  em vias  públicas  depende de autorização expressa do órgão ou entidade executivo de

trânsito com circunscrição sobre a via. 

A faixa elevada para travessia de pedestres deve atender a projeto-tipo constante do ANEXO I da RESOLUÇÃO N°

738, de 06/09/2018 e apresentar as seguintes dimensões:

I - Comprimento: igual à largura da pista, garantindo as condições de drenagem superficial;

II - Largura da superfície plana (plataforma): no mínimo 5,00m e no máximo 7,00m, garantindo as condições de

drenagem superficial.  Larguras fora desse intervalo poderão ser admitidas, desde que devidamente justificadas

pelo órgão de trânsito;

III - Rampas: o comprimento das rampas (H no anexo I) deve ser calculado em função da altura da faixa elevada,

com inclinação entre 5% e 10% em função da composição do tráfego e da velocidade desejada;

IV - Altura: deve ser igual à altura da calçada, desde que não ultrapasse 15 cm. Em locais em que a calçada tenha

altura superior a 15 cm, a concordância entre o nível da faixa elevada e o da calçada deve ser feita por meio de

rebaixamento da calçada, conforme estabelecido na norma ABNT NBR 9050.

V – Inclinação da faixa elevada: no sentido da largura deve ser de no máximo 3% e no sentido do comprimento

deve ser de no máximo 5%. A implantação de faixa elevada para travessia de pedestres deve ser acompanhada da

devida sinalização, contendo, no mínimo:

I - placa de Regulamentação “Velocidade Máxima Permitida”, R-19, limitando a velocidade até um máximo de 40

km/h, sempre antecedendo a travessia, devendo a redução de velocidade da via ser gradativa, seguindo os critérios

estabelecidos pelo CONTRAN;

II  –  placas  de  Advertência  “passagem  sinalizada  de  pedestres”,  A-32b,  nas  áreas  comuns  de  pedestres  ou

“passagem sinalizada de escolares”, A-33b, nas proximidades das escolas, acrescidas da informação complementar

“faixa  elevada”,  antes  e  junto  ao  dispositivo,  devendo  esta  última ser  complementada  com  seta  de  posição,

conforme desenho constante no ANEXO II da Resolução. 

III – demarcações em forma de triângulo na cor amarela sobre o piso da rampa de acesso da faixa elevada para

travessia de pedestres, conforme Anexo I. Para garantir o contraste, quando a cor do pavimento for clara, o piso da

rampa deve ser pintado de preto;

IV – demarcação de faixa de pedestres na área plana da Faixa elevada para travessia de pedestres, conforme

critérios estabelecidos no Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do

CONTRAN;

V – a área da calçada próxima ao meio-fio deve ser sinalizada com piso tátil, de acordo com a norma ABNT NBR

9050;

VI – linha de retenção, implantada de acordo com o disposto no Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual

Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, respeitada uma distância mínima de 0,50 m antes do início da

rampa. 
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13.18. CICLOFAIXA, CICLORROTA, CICLOVIA e OBRAS FÍSICAS

13.18.1. CICLOFAIXA

A ciclofaixa é o que o nome diz: uma faixa pintada no chão, sem segregação do resto dos veículos que circulam na

via.

Para a construção da ciclofaixa, deverão estar inclusos no custo deste item a sinalização horizontal de faixas e

legendas e o fornecimento e a implantação de tachões refletivos.

13.18.2. CICLORROTA

Ciclorrotas não são caminhos turísticos nem ciclo turísticos.

Da mesma forma, ciclorrotas não são segregações físicas de traçado. Ciclorrotas são infraestruturas  cicloviárias

definidas por caminhos calmos e com pouco tráfego automotor, já existentes e usados comumente por ciclistas.

Estes caminhos são devidamente mais seguros que os demais, onde os ciclistas possam andar na via, que é o seu
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lugar de direito. E, invariavelmente, as ciclorrotas são caminhos compartilhados com indicações de tráfego calmo

que informem aos condutores de veículos automotores que há ciclistas na via, e por consequência, há risco à vida.

Para a construção da ciclorrota, deverão estar inclusos no custo deste item a sinalização horizontal de legendas e

o fornecimento e a implantação de placas de advertência e/ou regulamentação, implantadas em suportes de

madeira ou existentes.

13.18.3. CICLOVIA
Uma ciclovia (ou pista ciclável)  é  um espaço destinado especificamente para a circulação de pessoas utilizando

bicicletas. 

Para a construção da ciclovia, deverão estar inclusos no custo deste item a construção de passeio com separação

física exclusivo para utilização de ciclistas, bem como a sinalização horizontal de fundo, faixas e legendas.

13.19. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA)

A ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,

nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de

acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde outras alternativas de

engenharia de tráfego são ineficazes.

A  ondulação  transversal  deverá  ser  do  TIPO  A  e  deve  atender  às  características  constantes  do  ANEXO  II  da

RESOLUÇÃO Nº 600 DE 24 DE MAIO 2016 do CONTRAN:

I – Ondulação transversal TIPO A: Pode ser instalada onde ocorre a necessidade de limitar a velocidade máxima

para 30km/h, em:

a) Rodovia, somente em travessia de trecho urbanizado;

b) Via urbana coletora;

c) Via urbana local.
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13.20. CONTAGEM VOLUMÉTRICA

Os serviços de Contagem Volumétrica de Tráfego serão realizados de forma manual ou através de instrumentos

automatizados de contagem.

A referência para a classificação é o tamanho do veículo em metros ou outro similar, a ser descrito nos relatórios

para que se faça a compatibilidade de dados. 

As coletas deverão ter duração de 7 (sete) dias ininterruptos, com um total de 16 (dezesseis) horas diárias de

contagem contínua.

O conhecimento do maior volume de tráfego horário é de grande importância para que se possa estimar o Volume

Horário de Projeto (VHP). 

O Volume médio diário de tráfego (VDM) e a composição dos veículos da frota, para o segmento considerado, é um

dos principais fatores que determinam a escolha do material a ser empregado na pista, em função do desgaste que

sofre, de forma que se obtenha o melhor custo/benefício na sinalização aplicada.

13.21. SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE RETRORREFLETÂNCIA

13.21.1. Ensaios de Retrorrefletividade da Sinalização horizontal 

Os ensaios de retrorrefletividade da sinalização horizontal viária deverão ser realizados conforme a Norma Técnica

da  ABNT  –  NBR  14723/2013  –  Sinalização  horizontal  viária  -  Avaliação  da  retrorrefletividade  utilizando

equipamento manual com geometria de 15 m. 
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De  acordo  com  a  norma  ABNT  NBR  14723  -  Sinalização  horizontal  viária  —  Avaliação  da  retrorrefletividade

utilizando  equipamento  manual  com  geometria  de  15  m;  devem-se  realizar  as  medições  com  equipamento

retrorrefletômetro  com  ângulo  de  observação  de  1,5°  e  ângulo  de  incidência  de  86,5°,  geometria  de  15  m,

devidamente calibrado e equipado com dispositivo de vedação de luz solar.

O  equipamento  deve  ser  posicionado  conforme  o  sentido  do  fluxo  de  tráfego  de  veículos,  na  superfície  da

demarcação a ser medida, livre de pedras, umidade ou resíduos capazes de comprometer a medição.

Em  rodovias  de  mão  dupla  (dois  sentidos  do  fluxo  de  tráfego),  a  medição  deve  ser  feita  posicionando-se  o

equipamento voltado para cada um dos sentidos do fluxo de tráfego. Para eixos duplos, a medição deve ser feita

para cada uma das faixas. Os resultados devem ser apresentados para o sentido de fluxo do tráfego. No caso de

demarcação separadora de sentido do fluxo de tráfego com uma única faixa, deve ser adotada a menor média

obtida.

Para avaliação da demarcação devem ser desprezados os 10 m do início e fim da sinalização, bem como realizar o

levantamento de acordo com a amostragem a seguir:

a) Até 300 m de demarcação longitudinal

• Elege-se aleatoriamente uma estação de medição ao longo do trecho;

• Obtém-se 10 (dez) leituras espaçadas entre si;

• O valor da Retrorrefletância corresponde à média dos resultados obtidos, descontando-se os valores máximos e

mínimos;

• A média aritmética dos valores de cada estação de medição representa a retrorrefletividade do segmento. 

b) Trechos de 300 m a 10 km de demarcação longitudinal 

• Elege-se 03 (três) estações de medição para cada faixa de demarcação (borda, eixo etc.);

• As estações de medição devem ser distribuídas de maneira uniforme no trecho, sendo aleatoriamente escolhida a

localização da primeira;

• Em cada estação de medição, obtém-se 10 (dez) leituras espaçadas entre si;

• O valor da retrorefletância corresponde à média dos resultados obtidos, descontando-se os valores máximos e

mínimos. A média das leituras representa a retrorrefletividade da estação de medição;

• A média aritmética dos valores de cada estação de medição representa a retrorrefletividade do segmento. 

c) Trechos com mais de 10 km de demarcação longitudinal

• Cada faixa de demarcação (bordo externo, eixo(s) e bordo interno) é dividida em segmentos de 10 km;

• Ao longo de cada segmento, elegem-se 03 (três) estações de medição, distantes no mínimo de 2 km entre si,

sendo aleatoriamente escolhida a localização da primeira estação de medição;

• Em cada estação de medição, obtém-se 10 (dez) leituras espaçadas entre si;

• O valor da retrorrefletância corresponde à média dos resultados obtidos, descontando-se os valores máximos e

mínimos. A média das leituras representa a retrorrefletividade da estação de medição;

• A média aritmética dos valores de cada estação de medição representa a retrorrefletividade do segmento.

d) Marcas viárias

• Marcas Viárias: faixas transversais, legendas e símbolos;
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• Obter 05 (cinco) leituras em pontos distribuídos de maneira uniforme para cálculo da média em cada faixa, letra

ou símbolo;

• O valor da retrorrefletância corresponde à média dos resultados obtidos, descontando-se os valores máximos e

mínimos. A média das leituras representa a retrorrefletividade da estação de medição. 

e) Resultados Os resultados das leituras deverão ser organizados em planilhas, nas quais deverão ser apresentadas

as leituras dos trechos em diagrama linear, por faixa de tráfego, com reporte da média das leituras a cada 100 m. 

A  retrorrefletividade  inicial  é  definida  na  ABNT  NBR  14723  –  Sinalização  horizontal  viária  –  Avaliação  da

retrorrefletividade como sendo o valor da retrorrefletividade da demarcação avaliada até 15 dias após a aplicação

na via, enquanto a retrorrefletividade residual é definida como sendo o valor da retrorrefletividade avaliada após

um determinado período de tempo.

13.21.2. Ensaios de Retrorrefletividade da Sinalização Vertical

Os ensaios de retrorrefletividade da sinalização vertical viária deverão ser realizados conforme a Norma Técnica da

ABNT  -  NBR  15426/2013  -  Sinalização  vertical  viária  -  Método  de  medição  da  retrorrefletividade  utilizando

retrorrefletômetro portátil. 

13.22. DIAGRAMAÇÃO DE PLACAS

Deverá utilizar software especifico de diagramação de placas de sinalização de trânsito.

A proponente  deverá atender  a  diagramação das  placas  de sinalização viária  conforme anexo  II,  resolução n°

160/04 e 599/82 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), além das especificações que seguem abaixo:

• Espaçamento entre caracteres de acordo com a tabela do Manual de Sinalização do CBT (Código Brasileiro de

Trânsito),  com acréscimo de 20% no espaçamento entre caracteres.  Tendo em vista  o grau de refletância  das

películas das legendas.

• Cotas em todas as distâncias para aplicação das legendas.

• Cotas das dimensões (Largura e Altura).

• Devem ser utilizadas as fontes de alfabeto, números e sinais gráficos dos tipos Standard Alphabets for Highway

Signs and Pavement Markings - Série E(M) ou Série D.

• Layout colorido. 

• Desenho de todos os pictogramas utilizados incorporados à legenda de cada imagem. 

• Deverá ser encaminhado à Contratante arquivo digital de todas as placas em PDF, para aprovação e autorização

do serviço. 

13.23. PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL MÓVEL (PMV)

Conforme item presente na planilha orçamentária, será contratada a locação mensal de painéis de mensagem

variável móvel, incluso a operação de movimentação dos mesmos. 

A movimentação do PMV poderá ser realizada até 2 vezes ao dia. Nos custos de locação deverão estar inclusos

veículos com reboque e motorista.

No que diz respeito ao equipamento PMV, cujo serviço de locação será contratado, deverá conter as seguintes

características técnicas:

• Ser um painel de LED de mensagem variável de característica móvel instalado sobre carretilha rodoviária para

deslocamento. 
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• Ser fabricado com LEDs de alto brilho na cor âmbar; 

• Distância entre pixels menor ou igual 20 mm; 

• Luminância maior ou igual 4000 cd/m²; 

• Área útil de no mínimo 1,5 m²;

• Possibilidade de visualizar mensagem alfanumérica com três linhas e no mínimo 8 caracteres por linha;

• Possibilidade de apresentar pictogramas/imagem monocromáticas na cor âmbar a serem definidos pelo usuário; 

• Apresentar autonomia de no mínimo 72 horas para 50% dos LEDs do painel acesso, para qualquer nível de brilho;

• Ajuste de brilho manual e automático;

• Permitir envio de mensagem programadas e agendadas de forma remota através de software de controle e

telemetria. O software deve permitir comunicação GPRS/3G/GSM com o PMV, ou outro equivalente que permita

comunicação remota, e por um segundo software. 

13.24. DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES

13.24.1. EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM VISTORIA E ATENDIMENTO

DE URGÊNCIA

Esta equipe será terá a seguinte composição:

I. 01 (um) encarregado de equipe, formação em 2° grau, com experiência mínima comprovada de 02 (dois) anos de

atuação na área de implantação de sinalização vertical;

II. 01 (um) operário capacitado a executar serviços de pedreiro e correlatos.

A equipe terá como prioridade na sinalização vertical, o atendimento imediato à implantação e retirada de placas,

reparo  em  placas  com  fixação  defeituosa  e  substituição  de  sinalização  danificada  por  acidente,  seguindo  as

orientações da fiscalização da SEMURB;

Esta equipe terá atuação fixa de 8 (oito) horas diárias, para atendimento ao CONTRATANTE, no horário de 8:00 as

18:00h,  em  dias  úteis,  podendo  ocorrer  em  caráter  especial  (sábados  e  domingos),  para  atendimento  de

implantações de urgência, ficando à disposição da CONTRATANTE.

As atribuições desta equipe serão:

I.  Atuar  em  conjunto  com  um  fiscal  da  SEMURB  para  manutenção,  implantação  e  retirada  de  urgência  de

sinalização vertical;

II. Execução da lavagem de placas e alimentação do banco de dados do software de gestão da malha de sinalização

com informações de localização, estado da placa e outras melhorias necessárias;

III.  Seguir  uma rota diária,  determinada pela CONTRATANTE, verificando as condições da sinalização vertical  e

tomando as devidas providências para sua regularização;

IV. Executar, mediante autorização do fiscal da SEMURB, a implantação ou retirada de placas de Pontos de Ônibus

(S-14);

V. Remoção de obstáculos que interfiram na visualização da sinalização, tais como galhos de árvores, faixas e placas

de particulares em via pública, segundo orientações da equipe de fiscalização da CONTRATANTE;

VI. Manter materiais necessários aos reparos da sinalização como: placas, suportes, cimento, areia, brita, fita de

aço galvanizada e acessórios de fixação;

VII.  Manter  equipamentos  e  ferramentas  necessários  aos  reparos  da  sinalização  como:  gerador  de  energia  e

furadeira elétrica;
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VIII. Manter relatório, em duas vias e assinado no final de cada dia em conjunto com fiscal responsável, de todo

serviço executado, em modelo pré-aprovado pela CONTRATANTE, para conferência e efetivação do pagamento no

final de cada mês;

IX. Seguir as especificações técnicas relativas à sinalização vertical;

X. As implantações deverão priorizar os materiais em estoque disponíveis na época da contratação, e que serão

fornecidos  pela  CONTRATANTE,  devendo  ser  devidamente  registrado  na  Ordem  de  Serviço  (Material  de

Fornecimento pela SEMURB), não podendo ser parte integrante dos custos a serem ressarcidos a contratada. A

Implantação destes materiais ocorrerá com uso da equipe dedicada.

XI. No momento de assunção do contrato, através da ordem de serviço inicial, a CONTRATADA deverá tomar posse

dos materiais disponíveis,  realizando inventário com acompanhamento do fiscal  do contrato e ser responsável

íntegra pela guarda e gerenciamento deste material, sempre com o acompanhamento da fiscalização.

XII. Esse material não poderá ser retirado para uso em outro local que não seja a área de atuação da empresa no

Município de Cachoeiro de Itapemirim, salvo justificativa plausível e recomposição em 48 horas ao estoque, com

anuência e aprovação da fiscalização.

XIII.  Zerado o  estoque da época da assunção,  as  novas implantações  passaram a ser  contabilizadas de forma

integral.

13.24.2. DEMAIS EQUIPES

As demais equipes deverão ser dimensionadas pela CONTRATADA para atender os serviços descritos na planilha

orçamentária,  as  quais  já  fazem  parte  integrante  dos  custos  envolvidos  na  prestação  dos  serviços  a  serem

executados.

13.24.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O engenheiro ou arquiteto supervisor, bem como os encarregados, deverão apresentar certificados e proficiência

em serviços de sinalização horizontal e vertical;

A  CONTRATANTE  poderá  exigir  a  substituição  de  qualquer  membro  das  equipes  que  apresente  desempenho

profissional insatisfatório ou conduta desabonadora perante representantes da CONTRATANTE ou terceiros;

Os  funcionários  da  CONTRATADA  deverão  apresentar-se  uniformizados,  portando  crachás  de  identificação  e

equipamentos  de  proteção  individual  (EPI)  adequados  ao  risco,  em  perfeito  estado  de  conservação  e

funcionamento, cumprindo a Norma Regulamentadora NR-6 do Ministério do Trabalho;

No uniforme deve vir impresso o nome da CONTRATANTE e CONTRATADA na proporção de 3 para 1, conforme

modelo estipulado pela CONTRATANTE, bem como os dizeres “A SERVIÇO DA PMCI / SEMURB”, sendo os custos a

cargo da CONTRATADA;

Os custos das equipes deverão ser agregados aos preços unitários dos materiais, nos quais estarão incluídos todos

os gastos diretos e indiretos: materiais, equipamentos, EPI, uniformes, transporte, tributos, encargos de caráter

trabalhista, previdenciário, securitário ou fiscal ou quaisquer despesas que venham a onerar o contrato.

13.24.4. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

A Contratada terá que possuir veículos com equipamentos necessários para os serviços de implantação, remoção e

manutenção  da  sinalização  vertical  e  horizontal.  Os  custos  dos  veículos  utilizados  no  exercício  das  atividades

deverão ser agregados aos preços unitários dos serviços.

Possuir  materiais  adequados  para  a  sinalização  de  desvio  de  tráfego  e  proteção  pessoal,  tais  como:  cones,

barreiras, sinaleiros de luz intermitentes, capacetes, coletes refletivos, etc. Disponibilizar telefone celular para a
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comunicação entre a equipe da Contratada e o responsável pelo acompanhamento e ou fiscalização dos serviços.

Possuir  maquinários  para  aplicação de tintas  de demarcação  viária.  Os  motoristas  deverão ser  habilitados no

mínimo na categoria “C”. 

Acompanhado da documentação contida na proposta comercial, o proponente deverá apresentar a Declaração de

Disponibilidade  de  Equipamentos  e  Veículos  que  utilizará  na  execução  dos  serviços,  contendo  as  seguintes

informações: tipo; marca; potência, modelo, capacidade; quantidade. Os veículos deverão conter equipamento de

sinalização  visual  giratório  instalado adequadamente  para sinalização de segurança e  deverão  trazer  em suas

portas o dístico identificativo e o nome da empresa. O veículo deverá ainda atender sua capacidade de carga e a

legislação vigente (Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN). Todos os equipamentos devem estar

aferidos, quando necessário, e em bom estado de uso.

13.25. CONDIÇÕES GERAIS

Antes da execução dos serviços deverá ser analisado em campo a existência de interferências enterradas ou aéreas

que  poderão  interferir  na  instalação  da  sinalização. Havendo  qualquer  interferência,  a  Contratada  deverá

comunicar-se com a PMCI / SEMURB, propondo reposicionamento da sinalização. As perfurações executadas e não

aproveitadas  pelo  aparecimento  de  interferências  deverão  ser  reaterradas  e  o  piso  original  recomposto,  às

expensas  da  contratada. Havendo  necessidade  de  realocação  do  suporte,  devido  a  alguma interferência  para

implantação em relação ao especificado no projeto, deverão ser obedecidas as dimensões mínimas do afastamento

da borda da placa à guia.

Durante a execução dos serviços de sinalização vertical,  todos os danos causados às redes de Concessionárias

Públicas e Privadas ou qualquer bem público ou de terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada,

que arcará com todos os ônus decorrentes.

Os serviços de retirada da sinalização vertical de orientação deverão ser executados com indispensável cuidado,

reaterrando-se o local, recompondo-se o piso original e recolhendo-se todo o entulho. Todos os materiais retirados

das  vias  públicas  deverão  ser  relacionados  e  entregues  desmontados,  em  local  designado  pela  Secretaria  de

Transporte e Trânsito, acompanhado do respectivo protocolo de entrega. 

Os serviços de sinalização vertical deverão ser executados com indispensável cautela de segurança para a equipe de

instalação e usuários, com correta utilização de cones, cavaletes, dispositivos luminosos e outros equipamentos de

segurança que se fizerem necessários. 

13.26. GARANTIA DOS SERVIÇOS/MATERIAIS

O licitante deverá fornecer declaração de garantia mínima de durabilidade dos serviços e materiais, registrada em

cartório,  com obrigatoriedade de reposição,  sem ônus para prefeitura,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias,  a

contar do recebimento da convocação, das unidades que apresentarem desgastes, defeitos, e corrosão, conforme

as tabelas a seguir: 
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A declaração deverá ser juntada a documentação de habilitação, a não apresentação inabilita a preponente.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do objeto e as obrigações da Contratada, rejeitar, no

todo ou em parte os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas, bem como atestar

na Nota Fiscal a efetiva prestação do serviço, através de servidor designado pela autoridade competente;

 Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e emitir relatório

mensal para controle de qualidade dos serviços contratados;

 Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a Contratada;

 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

 Comunicar à Contratada todas as ocorrências relacionadas com a aquisição do objeto;

 Efetuar os devidos pagamentos à Contratada;

 Exigir o afastamento ou substituição de empregado que adotar posturas inadequadas ou incompatíveis

com o exercício das atividades que foi designado;

 Não permitir que a mão de obra contratada execute tarefas diversas daquelas pactuadas no Contrato;

 Notificar  a  Contratada  por  qualquer  irregularidade,  solicitando  imediata  providência  para

regularização.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. São obrigações da Contratada:

• A  Contratada  não  poderá  subcontratar,  ceder  ou  transferir,  total  ou  parcialmente  parte  alguma  do

contrato;

• A Contratada obriga-se a executar os serviços conforme objeto deste Projeto Básico;

• A Contratada obriga-se a fornecer uniformes e seus complementos a mão de obra, necessários, conforme

o disposto das normas da atividade e a respectiva Convenção Coletiva de Trabalho;

• É vedada à empresa Contratada o repasse aos seus empregados, dos custos de qualquer item de uniforme

e seus complementos;
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• A Contratada deverá prever toda mão de obra necessária para garantir a efetiva execução dos serviços,

nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente e Convenção Coletiva

de Trabalho da respectiva categoria;

• A Contratante  poderá  exigir  da  Contratada,  o  imediato  afastamento  de qualquer  empregado,  que  se

conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas,

devendo ser feita a substituição de imediato;

• Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao

cumprimento das Normas Internas e de Segurança do Trabalho;

• Responsabilizar integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação em vigor;

• Designar por escrito, no ato da assinatura do contrato, prepostos que tenham poderes para resolução de

possíveis ocorrências durante a execução do contrato objeto do presente termo;

• Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados

acidentados ou com mal súbito;

• Propiciar aos funcionários condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos serviços, devendo

fornecer-lhes todos os materiais necessários;

• Apresentar os comprovantes de pagamento de benefícios e encargos, no ato da apresentação da nota

fiscal;

• Fornecer  obrigatoriamente  os  benefícios  acordados na Convenção  Coletiva  de Trabalho da respectiva

categoria;

• Relatar  à  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  observada  no  ambiente  de execução  do objeto

contratado;

• Responsabilizar pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de dolo ou

culpa  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade,  a  fiscalização  do

Contratante em seu acompanhamento;

• Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas;

• A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária vigente, deverá proceder a todas as

anotações  necessárias  e  registros  pertinentes  a  todos  os  empregados  que  atuarem  nos  serviços,

assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em

qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou

terceiros que alegarem vínculo com a Contratada;

• Assegurar que todos os profissionais empregados na execução do objeto descrito neste Projeto Básico

preencham e comprovem documentalmente os requisitos mínimos estabelecidos para função;

• A  Contratada  deverá  apresentar  mensalmente  à  Contratante,  sempre  por  escrito,  a  relação  de  seus

empregados  que  executarão  os  serviços  objeto  do  contrato,  procedendo de  igual  forma  no  caso  de

substituição;

• Os prepostos da Contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os locais de trabalho no mínimo 01

(uma) vez por semana, em dias e períodos alternados, consignando o registro da inspeção em um livro de

ocorrências do posto de serviço e assinará todas as ocorrências por ele lidas;
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• Os funcionários da CONTRATADA deverão comparecer ao serviço devidamente uniformizados, portando a

altura do peito sua identificação (crachá), com seu nome, função, tipo sanguíneo, telefones de emergência

e nome da empresa, não sendo tolerado uniformes incompletos, sujos ou de mau aspecto;

• A Contratada obriga-se a apresentar, previamente, se assim exigida pela Contratante, a documentação

que julgar necessária para comprovação da idoneidade e da qualificação profissional  de mão de obra

indicada  para  prestação  dos  serviços,  inclusive  carteira  profissional  devidamente  preenchida  e  ficha

individual completa, da qual constarão todos os elementos necessários à perfeita identificação de cada

profissional;

• A Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, as quais obriga-se

a atender prontamente;

• Ocorrendo desaparecimento de materiais, bens, por omissão ou negligência da Contratada, devidamente

comprovada, será está responsabilizada. A empresa deverá ressarcir os danos à Prefeitura Municipal de

Cachoeiro de Itapemirim, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão do Boletim de Ocorrência

e notificação por escrito à empresa Contratada. Não havendo o atendimento a notificação, o valor do dano

será apurado e descontado da garantia oferecida ou da próxima fatura mensal.

15.2. Fornecimento de Equipamentos de Segurança:

A Contratada deverá fornecer a seus funcionários Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, nos moldes da

legislação  trabalhista  vigente; Deverá  também  cumprir  e  fazer  cumprir  todas  as  Normas  Regulamentadoras

relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

16. DA GARANTIA DE PROPOSTA

Por tratar-se de objeto com grau de complexidade e que sua execução esta diretamente relacionada a segurança

dos pedestres e dos condutores de veículos, o município lançará mão da garantia prevista no inciso III, art. 31, da

Lei 8666/1993, que versa nos seguintes termos, quanto à qualificação econômico-financeira:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

[...]

III – garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no “caput” e § 1o
 
do art. 56 desta Lei, limitada a 1%

(um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

A Administração utilizará do limite máximo permitido em lei, ou seja, 1% (um por cento).

A licitante deverá apresentar a garantia no ato da abertura dos envelopes referentes à habilitação das licitantes.

Esta garantia poderá ser feita por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL

 Será exigida a garantia para execução do Contrato no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do

Contrato, conforme preceitua o artigo 56 da Lei nº 8.666/93.

 Tal  garantia  é  exigida  com  objetivo  de  assegurar  ao  Município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  o  fiel

cumprimento de todas as obrigações.

 A  Contratada  deverá  apresentar  a  garantia  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos  após  a

assinatura do Contrato.
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18. DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os  funcionários  contratados  para  o  exercício  da  atividade  objeto  deste  Projeto  Básico  deverá  preencher  os

seguintes requisitos:

• Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

• Condicionamento físico compatível com o exercício das atividades;

• Ter idoneidade, devidamente comprovada por certidões de antecedentes criminais emitidas pela Polícia

Civil do Estado do Espírito Santo ou da Polícia Civil do Estado que porventura tenha residido nos últimos 05

(cinco) anos;

• Ter idoneidade comprovada através de certidões Cíveis e Criminais emitidas pelo Tribunal de Justiça do

Estado do Espírito Santo (1ª e 2ª Instância), bem como do Tribunal de Justiça do Estado que, porventura,

tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

• Estar  em  perfeito  estado  físico  e  mental,  conforme  ASO  a  ser  aguardado  e  disponibilizado  a

CONTRATANTE em caso de solicitação formal.

19. DA FISCALIZAÇÃO

19.1. A administração promoverá o acompanhamento e fiscalização da execução do serviço contratado;

19.2. A Secretaria requisitante indicará, formalmente, um servidor responsável pela fiscalização do contrato, o qual

deverá atestar a nota, sem o qual não será permitido qualquer pagamento;

19.3 A fiscalização pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor por quaisquer

irregularidades na prestação dos serviços, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas.

20. DO FISCAL DO CONTRATO

A execução do presente objeto será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo,

Mobilidade e Cidade Inteligente – SEMURB e servidores devidamente designados, nos termos do artigo 67, da Lei

nº  8.666/93,  que  deverão  manter  registro  próprio  de  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  do

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

A ação da fiscalização não reduz, nem tampouco exclui a responsabilidade da Contratada perante a

administração pública e terceiros.

21. DO GESTOR DO CONTRATO

 O gestor é o representante da administração para acompanhar a execução do contrato. Deve agir de

forma pró-ativa  e  preventiva,  observar  o  cumprimento,  pela  contratada,  das  regras  previstas  no  instrumento

contratual, buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para o Contratante. Deverá

adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por parâmetro os resultados previstos no

contrato.  As  decisões e  providências  que ultrapassarem a sua competência  deverão ser  encaminhadas a  seus

superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

São atribuições do Gestor do contrato:

a) Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, até a assinatura do contrato;

b) emitir a Ordem de Início dos Serviços e verificar se os documentos exigidos como condição obrigatória

para o início da execução dos serviços foram apresentados pela contratada no prazo estabelecido;

c) zelar pela vigência da garantia contratual durante a execução do contrato;
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d) verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do contrato, informando à autoridade

superior, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

e) acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma da obra;

f) controlar o prazo de vigência do instrumento contratual, propondo solicitação de prorrogação, quando

necessário;

g) comunicar à unidade competente irregularidades cometidas pela contratada passíveis de penalidade,

após os contatos prévios com o respectivo preposto;

h)  determinar  o  afastamento  do  preposto  ou  de  qualquer  empregado  da  contratada  ou  das

subempreiteiras/  subcontratadas,  desde  que  constatada  a  inoperância,  o  desleixo,  a  incapacidade  ou  atos

desabonadores por parte dos mesmos;

i) não permitir a subcontratação total da obra, comunicando a autoridade superior para as providências

cabíveis;

j) encaminhar à autoridade superior, eventuais necessidades de alteração em projeto, de serviço ou de

acréscimos  (quantitativos e  qualitativos)  ao  contrato,  acompanhado das devidas  justificativas  e  observadas  as

disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;

k)  encaminhar  à  autoridade  superior,  devidamente  instruídos,  eventuais  pedidos  de  modificações  no

cronograma e/ou substituições de materiais e equipamentos formulados pela contratada;

l) comunicar a autoridade superior acerca de eventuais atrasos no cronograma e no prazo de execução do

objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;

m)  estabelecer  prazo  para  correção  de  eventuais  pendências  na  execução  do  contrato  e  informar  à

autoridade superior ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros;

n) cientificar à autoridade competente da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com

as devidas justificativas.

O Gestor  será investido de plenos poderes para acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do

contrato,  de  modo que possa resolver  eventuais  irregularidades ou distorções existentes,  assim como todo e

qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no contrato, no Edital ou no projeto, no âmbito da sua

esfera de ação e no tempo certo, garantido o contraditório e a ampla defesa à contratada.

Declaração de ciência do fiscal e do gestor do contrato:

No momento da Assinatura do Contrato serão oficializados o Gestor e o Fiscal do Contrato

DECLARAÇÃO

__________________________________________________________________________________________,

lotado na  Secretaria  Municipal  de  Urbanismo,  Mobilidade e  Cidade Inteligente  –  SEMURB,  declara  para  os

devidos fins, que está ciente de suas designações para ser gestor da Contratação de Empresa Especializada em

Serviços de Sinalização Horizontal, Vertical e Dispositivos.

___________________________________________________________________________________________,

lotado na  Secretaria  Municipal  de  Urbanismo,  Mobilidade e  Cidade Inteligente  –  SEMURB,  declara  para  os
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devidos fins, que está ciente de suas designações para ser fiscal da Contratação de Empresa Especializada em

Serviços de Sinalização Horizontal, Vertical e Dispositivos.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 30 de Junho de 2021.

Nome e matrícula do servidor – Gestor do Contrato

Nome e matrícula do servidor – Fiscal do Contrato

22. DA FORMA DE PAGAMENTO

22.1. O  pagamento  será  efetuado  em até  30 (trinta)  dias  a  contar  do recebimento da Nota  Fiscal/Fatura ou

documento equivalente;

22.2. Como condição para a efetivação do pagamento, deverá ser anexo à fatura prova de regularidade perante:

 Fazenda Federal, relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciários;

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

 Fazenda Estadual;

 Regularidade Fiscal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito da Fazenda Pública Federal,

Estadual e Municipal da sede da Contratada e do Município de Cachoeiro de Itapemirim;

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

 Documentações referentes aos funcionários, os comprovantes de fornecimento de todos os benefícios;

 Cópia das notas fiscais dos insumos, com descrição dos quantitativos e valores a ser entregue referente a

cada  unidade,  de  modo  a  desenvolver  avaliação  dos  mesmos,  garantindo  as  reais  necessidades  de

consumo de cada unidade e priorizando o princípio da economicidade;

 Cópia dos registros dos profissionais, folha de pagamentos, GFIP e demais comprovantes de recolhimentos

e encargos sociais;

 Em  caso  de  devolução  da  Nota  Fiscal  pela  Prefeitura  de  Cachoeiro  de  Itapemirim,  por  não  ser  esta

aprovada, a Contratada não estará autorizada a suspender a prestação dos serviços;

 A Contratante poderá reduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela

Contratada, em decorrência de descumprimento das obrigações contratuais ora assumidas.

23. DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS

Deverá  a  CONTRATADA  efetuar  o  pagamento  o  salário  dos  funcionários  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês

subsequente,  conforme  legislação,  bem  como  efetuar  o  pagamento  referente  ao  vale-transporte  e  auxílio-

alimentação do mês seguinte até o último dia do mês. 

24. UNIFORME E CRACHÁ DOS EMPREGADOS

• O uniforme deverá ser entregue mediante recibo, cuja cópia deverá ser entregue ao Contratante, no prazo

de 05 (cinco) dias, a contar da entrega, não podendo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do

posto de trabalho, nem ser exigido uniforme usado devido à entrega dos novos.
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• Poderá a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim solicitar a substituição dos uniformes que julgar

inadequados para a execução dos serviços.

25. DA VISITA TÉCNICA

Os interessados no certame, para a correta formulação das propostas, poderão realizar vistoria técnica, com vistas

a possibilitar o conhecimento dos locais, nos quais serão realizados os serviços;

Os participantes da visita técnica deverão estar devidamente credenciados, de forma a ser possível identificar a

empresa participante;

Tendo  em  vista  que  a  vistoria  servirá  para  fornecer  subsídios  a  elaboração  da  proposta,  os  responsáveis

credenciados deverão ter o necessário conhecimento técnico;

Não  caberá  à  SEMURB  quaisquer  responsabilidades  decorrentes  da  insuficiência  de  dados  levantados  pelos

visitantes, por ocasião da visita;

Poderá  participar  da  vistoria  representante  designado  com credencial  assinada  pelo  responsável  da  empresa,

conferindo-lhe poderes para a vistoria;

A vistoria será coordenada pela SEMURB devendo as empresas interessadas em participar agendar previamente

com a Sr.  Israel  Blanco Braz de Souza,  das 9h às 12h e das 14h às17h, pelos telefones (28) 3155-5374 e (27)

988084616, sendo a última vistoria prevista para até o dia anterior à data de abertura dos envelopes;

Será fornecido aos visitantes Comprovante de Vistoria, o qual deverá ser juntado ao envelope de Documentos de

Habilitação;

Caso a empresa opte por não comparecer a Vista Técnica deverá preencher devidamente o Anexo XII, o qual

deverá ser juntado ao envelope de Documentos de Habilitação.

26. ALTERAÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões necessários dos

quantitativos originalmente contratados, de acordo com o artigo 65, da Lei Federal nº 8666/93.

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O  não  cumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas  na  forma  e  prazos  estabelecidos  sujeitará  a

Contratada às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, assegurados os constitucionalíssimos do

contraditório e da ampla defesa, quais sejam:

• Advertência;

• Multa;

• Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de

Itapemirim por um período de até 02 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento

falso;

• Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos  da  punição,  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  autoridade  que  aplicou  a

penalidade,  o  que  será  concedido  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  o  Contratante  pelos  prejuízos

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;

• As sanções Administrativas somente serão aplicadas pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

após devida notificação e transcurso do prazo estabelecido para defesa prévia.
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28. ANEXOS

Composição de Custos Sinalização Horizontal, Vertical e Dispositivos Licitante.

Composição de Custos Sinalização Horizontal, Vertical e Dispositivos SEMURB.

Formação do BDI de Referência SEMURB

Cronograma Físico-Financeiro

Texto de Placas Turísticas

29. DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

O presente Projeto Básico foi elaborado pelo servidor Israel Blanco Braz de Souza, lotado na Secretaria Municipal

de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente.

Eng.º Israel Blanco Braz de Souza

Coordenador Executivo de Cidade Inteligente

DECLARAÇÃO

Aprovo o conteúdo do Projeto Básico. Autorizo a abertura de procedimento licitatório e declaro o cumprimento

dos incisos I e II do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que a despesa se encontra adequada com a Lei

Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ainda com o Plano Plurianual, estando

o presente processo em condições de dar início a aquisição do objeto.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 30 de Junho de 2021.

Alexandro da Vitoria
Secretário Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente
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