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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS  DE  SINALIZAÇÃO  VERTICAL  E  HORIZONTAL  DE  TRÂNSITO  COM  FORNECIMENTO  E
IMPLANTAÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVAS SINALIZAÇÕES E A MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÕES
EXISTENTES NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO: SEDE, DEMAIS DISTRITOS E
SINALIZAÇÃO  DE  ÁREAS  INTERNAS  DE  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS  MUNICIPAIS,  visando
atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Porto Velho em especial à Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte
– SEMTRAN,  conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos
Anexos I, I-A e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

VALOR ESTIMADO:  R$  7.004.111,43  (sete milhões, quatro mil cento e onze reais e
quarenta e três centavos). 

DATA DE ABERTURA: 04 de julho de 2018 às 09h30min (horário de Brasília). 

Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE  DO  EDITAL: O  Instrumento  Convocatório  e  todos  os  elementos
integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços
eletrônicos www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoes-e.com.br

Porto Velho – RO, 20 de junho de 2018 

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, 2º andar, Bairro Liberdade 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com2
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2018/SML/PVH
SRP Nº 038/2018

PROCESSO Nº 02.0027/2018

PREÂMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML, vem, por intermédio da pregoeira
designado pela Portaria nº 003/2018/SML de 07/02/2018, publicado no Diário Oficial
do  Município  nº  5631  de  07/02/2018,  tornar  público  para  conhecimento  dos
interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,  do tipo
MENOR  PREÇO,  nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  654,  de  06  de  março  de  2017,
publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de março de 2017,  Lei Federal nº 10.520, de
17.07.2002, Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e nº 13.707 de 21/11/2014,
publicado no DOM n° 4.856 de 24/11/2014 e suas alterações, Lei Complementar nº 123
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e demais normas
regulamentares estabelecidas neste edital e seus anexos.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM
SERVIÇOS  DE  SINALIZAÇÃO  VERTICAL  E  HORIZONTAL  DE  TRÂNSITO  COM  FORNECIMENTO  E
IMPLANTAÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVAS SINALIZAÇÕES E A MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÕES
EXISTENTES NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO: SEDE, DEMAIS DISTRITOS E
SINALIZAÇÃO  DE  ÁREAS  INTERNAS  DE  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS  MUNICIPAIS,  visando
atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos
Anexos I, I-A e II deste Edital, os quais deverão ser, minuciosamente, observados
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/06/2018 às 14:00 horas;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/07/2018 às 09:30 horas;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/07/2018 às 09:30 horas;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 04/07/2018 às 10:30 horas;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I: Especificações Técnicas dos Serviços/Modelo de Proposta;
b) Anexo I-A: Planilha Orçamentária (Especificação dos Valores Unitários);
c) Anexo II: Projeto Básico e Anexos;
d) Anexo III: Modelo de Declaração Independente de Proposta;
e) Anexo IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
f) Anexo V: Modelo de Declaração quanto ao cumprimento das Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
g) Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preços;
h) Anexo VI-A: Formação de Cadastro Reserva;
i) Anexo VII: Minuta de Contrato.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio  de sistema
eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança,
utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as
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suas fases. A partir do horário previsto neste Edital, a sessão pública na internet
será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e
senha.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência Municipal de
Licitações – SML, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados  ou  transferidos  para  o  aplicativo  “Licitações”,  constante  da  página
eletrônica  do  Banco  do  Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-e.com.br,  opção
“acesso identificado”.

2.3. Os pedidos de  esclarecimentos referentes ao processo licitatório em epígrafe
deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada
para abertura da Sessão Pública, exclusivamente pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com;

2.4. As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes interessados
e disponibilizadas no site  www.licitacoes-e.com.br, no campo MENSAGENS, no link
correspondente a este edital.

2.5.  O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para
recebimento e abertura da proposta, atentando também para a data e horário para
abertura da sessão e início da disputa.

2.6.  A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta
de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site  www.licitacoes-
e.com.br,  opção  “Acesso  Identificado”,  observando  data  e  horário  limite
estabelecidos.

2.7. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências
previstas neste Edital, declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
nele previstos e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste
instrumento convocatório.

2.8.  No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

2.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do  pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

2.10.  Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  deste  edital,
correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento deste exercício
financeiro do Município de Porto Velho, que tem como Projeto Atividade e Elemento de
Despesa de Unidade ou Órgão Administrativo envolvido, o especificado no item 6 do
Projeto Básico, parte integrante deste edital.

3.2. O VALOR ESTIMADO DA FUTURA CONTRATAÇÃO  é de R$  7.004.111,43  (sete milhões,
quatro mil cento e onze reais e quarenta e três centavos).
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4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1.  Poderá  participar  desta  licitação,  toda  e  qualquer  firma  individual  ou
sociedade, regularmente estabelecida no País, que esteja credenciada no Sistema de
Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  no  Sistema  de  Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF ou demais interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado.

4.2. A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de modo que
as licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente cadastrados
junto ao provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A, através do portal de
licitações no endereço eletrônico www.licitaçoes-e.com.br.

4.3. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou
mais das seguintes situações:

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades
impostas por qualquer órgão da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO motivada pelas
hipóteses previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
b) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
c) se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
d) que estejam reunidas em consórcio qualquer que seja sua forma de constituição e
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.3.1. Por se tratar de serviços comuns no mercado, não será admitido a participação
de empresas na condição de consórcios; 

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Do envio eletrônico da proposta:

5.1.1. Os  licitantes  deverão  inserir  suas  propostas  iniciais  no  sistema  do

licitações-e até a data e horário definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital.

5.1.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

5.1.3. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a “Descrição
Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários ao exame de
adequabilidade da proposta com o objeto licitado.

5.1.4. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. O licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.1.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os
custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação, tais como:
transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
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fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas
incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do
presente edital;

5.1.7. Informações como: Marca, modelo/referência, para  o  item que couber, deverá
constar  do  campo  próprio  do  sistema,  devendo,  quando  forem  solicitadas  neste
instrumento convocatório, outras informações julgadas necessárias e pertinentes a
serem prestadas no campo “Informações Adicionais” do formulário proposta do sistema
eletrônico e na proposta escrita.

5.1.8. A  ausência  de  Marca/modelo  no  campo  próprio  do  sistema  não  impedirá  a
licitante de participar da etapa de lances. Porém, tais informações deverão constar
da proposta escrita reajustada e enviada, via e-mail, no prazo que será estabelecido
e informado pelo pregoeiro, em campo próprio do sistema, após a fase de lances.

5.1.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo, por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1. Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá
na data e na hora indicada no preâmbulo deste edital, no sítio  www.licitacoes-
e.com.br. 

5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema
eletrônico. 

5.2.3. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.2.4.  Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observados o
horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6. Sendo efetuado lance aparentemente inexequível, o Pregoeiro poderá alertar o
proponente  sobre  o  valor  ofertado,  através  do  sistema,  podendo  o  mesmo  ser
confirmado ou reformulado pelo proponente.

5.2.7.  A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  será  encerrada  mediante  aviso  de
fechamento  iminente  dos  lances,  emitido  pelo  sistema  eletrônico,  após  o  que
transcorrerá  período  de  tempo  de,  até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente
determinado  também  pelo  sistema  eletrônico,  finalizando-se automaticamente  e
encerrando a recepção de lances.

5.2.8.  Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o  Pregoeiro  se
responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes;

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar  pelo  sistema  eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que  tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

5.2.10. Ocorrendo  dois  ou  mais  lances  de  mesmo  valor,  terá  preferência  na
contratação, para todos os efeitos, aquele que for recebido e registrado em primeiro
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lugar, podendo, ao preço do primeiro colocado, serem registrados outros licitantes
que aderirem a este preço, mantida a ordem de classificação.

5.2.11.  Caso hajam propostas empatadas  (empate real), mesmo após convocação do
sistema para lance final onde haja prerrogativa de preferência de contratação, a
classificação se fará em conformidade com o art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93
c/c art. 9º da Lei 10.520/2002.

5.2.12. Após a disputa, ocorrendo à situação denominada  “empate ficto” (empate da
ME/EPP, previstas no art. 44 § 2º, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações), o
Sistema  Eletrônico  se  encarregará  automaticamente  de  assegurar  o  exercício  dos
direitos inerentes à preferência de contratação para as microempresas de pequeno
porte, na forma regulamentada pelo art. 45 do mesmo estatuto.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1.  A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance
final, com as especificações técnicas do objeto ofertado conforme o Anexos I e I-A
deste  Edital,  sob  pena  de  responsabilização  administrativa (advertência,  multa,
suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade);

6.1.1. A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado em 1
(uma)  via,  redigida,  de  preferência,  em  língua  portuguesa  (salvo  quanto  as
expressões  técnicas  de  uso  corrente),  sem  ressalvas,  emendas,  rasuras  ou
entrelinhas,  datada,  rubricada  em  todas  as  páginas  e  assinada  na  última  pelo
responsável  ou  procurador  da  empresa  licitante,  bem  como,  numeradas  em  ordem
crescente, além de conter as seguintes informações:

I. Razão  social,  CNPJ/MF,  endereço  completo,  CEP,  e-mail,  fax e  telefone do
licitante, bem como conta – corrente, nome e número da agência bancária pela qual
ocorrerá  o  crédito  dos  pagamentos  a  serem  efetuados  pelo  Município  de  Porto
Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por Item, em Real, utilizando-se apenas duas
casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e
precisa, limitado rigorosamente ao objeto deste edital, sem alternativas de preços
ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado,
ficando estabelecido desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, o
Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

6.1.2. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (noventa) dias
consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

6.1.3. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão.

6.1.4. O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos
sobre a composição dos preços propostos.

6.1.5. No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descritas
no licitações-e e o disposto neste Edital e seus anexos (Especificações Técnicas), o
licitante deverá obedecer às exigências editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III deste Edital),
confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu
representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento das propostas será exclusivamente o de MENOR PREÇO por
Lote, sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o ITEM,
sob pena de desclassificação.

8.1.1. Os preços unitários e totais referidos no item 8.1, deverão, evidentemente,
estar compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que
forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento; que se oponham a qualquer dispositivo legal
vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha preços
excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços
irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das
demais licitantes. 

II. Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou
descontos não previstos neste pregão, inclusive, financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei 8.666/93);

III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com preços
unitários e totais dos itens superiores aos preços atestados pela Administração como
sendo os de mercado;

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do § 3º do art.43 da Lei nº 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado.
No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, prevalecerão os
valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2. Será estipulado e informado pelo pregoeiro, em campo próprio do sistema, o
prazo para a empresa melhor classificada, encaminhar a proposta ajustada ao lance
final e os documentos exigidos para habilitação ou documentos desatualizados no
SICAF,  onde  deverão  ser  escaneados  dos  originais,  estar  assinados,  rubricados,
enviados via correio eletrônico, para o e-mail: pregoes.sml@gmail.com.

8.3.3. Se a documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o prazo estabelecido
no subitem 8.3.2, o Pregoeiro considerará a proponente Desclassificada.

8.3.4. Quando  houver  desclassificação/inabilitação  das  primeiras  colocadas,  a
documentação  citada  no  item  8.3.2  quando  apresentada  pela  próxima  colocada
convocada, deverá ser apresentada conforme a data de sua convocação.

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão ser
encaminhados em original ou por cópias autenticadas por tabelião de cartório ou por
qualquer servidor da Superintendência Municipal de Licitações – SML, no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do pregão ou quando convocada
conforme  o  item  8.3.2,  para  a  Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, 2º andar, Bairro Liberdade 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com8



Processo n.º 02.0027/2018

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

situada na Av. Carlos Gomes, 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022, Porto
Velho – RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº078/2018/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.0027/2018
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4. O Pregoeiro quando restar frustrada a negociação com o licitante originalmente
vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma do inciso III do
subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO
DO  SISTEMA,  todos  os  licitantes  classificados  para  o  item,  para,  querendo,
manifestar-se quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de
adequar  seu  preço  final  ao  valor  atestado  nos  autos,  ficando  os  licitantes
classificados, responsáveis por acompanhar no sistema a convocação a que se refere
este subitem.

8.5.  Ocorrendo o previsto acima e, havendo mais de um licitante interessado em
negociar, o pregoeiro consignará o prazo de 1 (um) dia útil para manifestação dos
interessados,  o pregoeiro deverá observar a ordem de classificação final do item
para negociação, como forma de garantir a lisura do procedimento. 
 
8.6.  O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover  quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo
os  licitantes  atender  às  solicitações  no  prazo  por  ele  estipulado,  contado  do
recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá
solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

8.7.  O Pregoeiro  poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.

8.8. Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na
qual estão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,
que  estará  disponibilizada  na  Internet  para  acesso  livre,  imediatamente  após
encerramento da sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam  iguais  ou  até  5%  (cinco  por  cento)  superiores à  proposta  mais  bem
classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos Artigos 44 e 45 da
Lei  Complementar  nº  123/06  e  alterações,  o  sistema  eletrônico  possibilitará,
automaticamente,  a  condução  pelo  Pregoeiro  dos  procedimentos  para  obtenção  dos
benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com relação aos
benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

9.4.  As  disposições  contidas  no  item  9 aplicam-se  apenas  às  microempresas  ou
empresas de pequeno porte que apresentarem propostas.
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9.5. Não  ocorrendo  a  contratação  na  forma  exposta,  o  procedimento  licitatório
prossegue com as demais licitantes. 

10. HABILITAÇÃO

10.1.1.  A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho  (SISCAF), nos  documentos  por  eles
abrangidos.

10.1.2.  Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores  – SICAF, para
conferência “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, bem como, o
mesmo poderá providenciar a emissão do certificado e anexar nos autos.

10.1.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.

10.1.4.  Na  hipótese  de  algum  dos  documentos  abrangidos  pelo  SICAF ou  SISCAF
encontrar-se desatualizado ou com a validade expirada, fica assegurado ao licitante,
encaminhar a documentação atualizada no ato da sua convocação.

10.1.5. Declaração  de superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme
modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.1.6. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de menores,
conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

10.1.7. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme
Modelo do Anexo VI do Edital; 

10.1.8. O Proponente Vencedor que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, além das Declarações
constantes  dos  subitens  10.1.5,  10.1.6  e  10.1.7 deste  Edital,  os  seguintes
documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da Junta
Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações
será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

d) 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, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que
identificados os seus administradores.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a  Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

d) Prova de regularidade para com a  Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei;

f) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante  apresentação  da
Certidão  de  débitos  relativos  a  tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,
abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS),
dentro da validade;

g)  Prova  de  inexistência  de Débitos  Trabalhistas, mediante  a  apresentação  de
certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio
de 1943;

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1.  Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público  ou  privado,  acompanhados  de  Acervo  técnico  do(s)  profissional  (is)  de
IMPLANTAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  VERTICAL  E  HORIZONTAL,  devidamente  registrado  e
autenticado  junto  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA  e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

10.4.1.1. A apresentação de atestado de capacidade técnica da empresa deverá ser de
IMPLANTAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  VERTICAL  E  HORIZONTAL, devidamente  registrado  e
autenticado  junto  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA  e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

10.4.2. Apresentação de atestado de capacidade operacional da empresa em serviços de
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, fornecido por empresa pública ou
privada, atestando a capacidade operacional da empresa participante, devidamente
registrado e autenticado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

10.4.3.  Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado  deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente,
o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da assinatura
aposta, estando as informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade
por parte do pregoeiro;

10.4.4.  Declaração da licitante que tomou conhecimento de todas as informações e
condições  para  o  cumprimento  das  obrigações  do  presente  instrumento.  A  não
apresentação desta declaração não inabilitará a licitante, porém será entendida pelo
pregoeiro como concordância do inteiro teor deste instrumento.
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10.4.5. É  altamente  recomendado  às  licitantes  a  visita  técnica  aos  locais  de
execução dos serviços.  Sendo facultativo aos licitantes  vistoriar o local onde
haverá  o  Fornecimento  e  Implantação  de  sinalização  vertical  e  horizontal  de
trânsito, a fim de sanar quaisquer dúvidas, em conjunto com um técnico da SEMTRAN,
através do responsável técnico da empresa devidamente credenciado munido de sua
identidade  profissional  bem  como  a  declaração  da  empresa  contendo  o  termo  de
vistoria, que será assinado pelo engenheiro da empresa em conjunto com o engenheiro
desta PMPV.

10.4.5.1. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita técnica,
sendo, neste caso, necessário apresentar declaração, assumindo incondicionalmente a
RESPONSABILIDADE de executar os serviços em conformidade com todas as condições e
exigências estabelecidas neste edital. (Modelo do Licitante).

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.5.1.  As Licitantes, terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei,
que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por
Balancetes  ou  Balanços  provisórios,  tais  documentos  terão  que  obedecer  aos
requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência
Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista,
devidamente registrado no conselho Regional de Contabilidade;

10.5.2. As  licitantes  que  iniciaram  as  suas  atividades  no  presente  exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;

10.5.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de Entrega de
Livro  Digital;  Termo  de  Abertura  e  Encerramento  do  Livro  (arquivo  digital)
apresentado;  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  dos  Resultados  do  Exercício
extraídos do Livro Digital;

10.5.3.1.  A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital dos
seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d)  Balancos  e  Fichas  de  lançamentos  comprobatórios  dos  assentamentos  neles
transcritos;

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens  10.5.3 e  10.5.3.1, não afastam a
obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis, devidamente registrados e no prazo da Lei, observado ainda o disposto no
Art. 1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro;

10.5.4.  Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

– publicados em Diário Oficial; ou
– publicados em jornal de grande circulação;
– registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
– por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
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b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

–  por  fotocópia  dos  Termos  de  Abertura  e  de  Encerramento  do  Livro  Diário,
devidamente autenticado  ou  registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1.  As empresas enquadradas no  subitem 10.5.4,  letras “a” e “b”,  deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar
junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise devidamente assinada
pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6.  Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC),  com o resultado igual ou superior a (= > 1),  calculados de acordo com a
aplicação das fórmulas;

10.5.6.1. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer
dos índices constantes do subitem 10.5.6 deste edital, deverá comprovar capital
social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do montante da
contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93.

10.5.7.  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial, expedida  pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na própria
certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da
data da sua emissão.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  Serão  inabilitados  os  licitantes  que  não  apresentarem  quaisquer  dos
documentos listados no ITEM (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data
de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade
dos dados, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e alterações, que diz
respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas
“a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,  poderá ser substituída pelo
Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO,
emitido pela Divisão de Cadastro de Fornecedor/SML. 

10.6.3.  De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no  SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a” a “c”),
10.3  (alíneas  “b”  a  “g”)  deste  Edital,  enquanto  durar  o  termo  de  adesão
correspondente;

10.6.4. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de qualquer
processo de cópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de Cartório de Notas ou
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Servidor da Superintendência Municipal de Licitações – SML, mediante apresentação
dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as  certidões  emitidas  pela  Internet
somente terão validade após a verificação “on line” por membro da equipe de apoio ou
pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente
em nome da empresa que participar do presente certame e, deverão conter o mesmo CNPJ
e endereço respectivo;

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz
ou, se  for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome
desta, exceto aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz. A referida comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva
responsabilidade do licitante.

10.6.5.  Se  o  licitante  desatender  às  exigências  previstas  no  subitem  acima,  o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a
sua  aceitabilidade  e  procedendo  a  sua  habilitação,  repetindo  esse  procedimento
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

10.6.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

10.6.7. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão
ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor
Juramentado  e  também  devidamente  consularizados  ou  registrados  no  Cartório  de
Títulos e Documentos.

10.6.8.  Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também  deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou  registrados  no
Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade  fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério  da  Administração,  para  regularização  da  documentação,  pagamento  ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito  de  certidão  negativa.(de  acordo  com  a  Lei  Complementar  123/2006  e
alterações);

10.6.10.  A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste
Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. Até o dia ___, 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste
ato  convocatório  do Pregão,  na  forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, informando no sistema as providências dela descorrentes; 
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11.2.  Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá  prazo de, no mínimo, 30 minutos,
durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso; 

11.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência deste direito,
promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s)
vencedor (es);

11.2.2.  Acolhimento  do  recurso será concedido  prazo  de  03  (três)  dias  para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente.

11.3. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

11.4. Eventuais recursos, contrarrazões ou impugnações deverão ser encaminhados ao
(a)  Pregoeiro(a)  da  Superintendência  Municipal  de  Licitações responsável  pelo
processo, que deverá receber, analisar e decidir os recursos e impugnações, que
deverão  ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail: pregoes.sml@gmail.com,
respeitados os prazos definidos em lei e neste edital. A remessa dos instrumentos
previstos neste item (recursos, contrarrazões ou impugnações), deverá observar o
horário de expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira),
de 8h às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de intempestividade.

11.5.  O(a) Pregoeiro(a) deverá submeter o recurso à Autoridade Competente quando
mantiver sua decisão.

11.6. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal  e/ou  subscritos  por  representante  não  habilitado  legalmente  ou  não
identificado no processo para responder pelo proponente; 

11.7.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este  Pregão
poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br;

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Da adjudicação, homologação

12.1.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da 
licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela 
Autoridade Competente.

12.1.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório,
sendo o adjudicatário convocado para assinar o futuro contrato, no prazo previsto
neste edital.

12.2. Do cadastro reserva de fornecedores

12.2.1.  Com  o  objetivo  de  formar  cadastro  reserva  de  fornecedores,  após  o
encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
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12.2.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última
proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

12.2.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada
nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não
assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos arts. 25 e
26 do Decreto Municipal n. 13.707, de 2014.

12.2.4.  A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada à Ata de Registro de Preços, nos termos do art.
14, §1º do Decreto Municipal nº 13.707/2014.

12.3. Da assinatura da Ata de Registro de Preços

12.3.1. Homologado o resultado desta licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará
os interessados para que assinem a Ata de Registro de Preços que, após cumprimento
dos  requisitos  de  publicidade,  terá  efeito  de  compromisso  de  fornecimento  ou
execução a qualquer instante, nas condições estabelecidas.

12.3.2. A convocação será realizada via e-mail, com aviso de recebimento.

12.3.3. O prazo para assinatura será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de confirmação do recebimento do e-mail. A recusa injustificada da adjudicatária em
assinar a Ata de Registro de Preços, notificada nos prazos e condições estabelecidas
neste  Edital,  caracterizará  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,
sujeitando-a à perda do direito à contratação, bem como às penalidades cabíveis,
previstas neste Edital.

12.3.4. As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de classificação
dos fornecedores constantes na Ata.

12.3.5. A licitante não estará obrigada a assinar a Ata de Registro de Preços quando
convocada  após  o prazo de validade de sua proposta. Porém, se o fizer, estará
obrigada a fornecer os materiais por todo período de vigência da Ata, sem requerer
reequilíbrio  dos  preços  fora  do  prazo  ou  condições  estabelecidos  no  Decreto
Municipal nº 13.707/2014 art. 34, § 2º.

12.3.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-o  às
penalidades legalmente estabelecidas.

12.3.7.  O disposto no item  12.3.6, não se aplica aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não aceitarem a contratação, nas
mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e
preço.

12.4. Da Adesão ao Registro de Preços

12.4.1.Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participação no certame, mediante prévia
consulta  ao  Órgão  Gerenciador  e  anuência  da  (s)  contratada  (s),  desde  que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitada, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, os nos Decretos Municipais nº 10.300 de
17.02.2006 e Decreto 13.707, de 21 de novembro de 2014 e alterações.
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12.4.2. Caberá à detentora da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas
as  condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da ata, anteriormente assumidas;

12.4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 12.4.2.
deste Edital não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos dos itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro
de Preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

12.4.4. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro  de  Preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independentemente, do número de órgãos não participantes que aderirem;

12.4.5.  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias. Observado o
prazo de vigência da Ata.

12.5. Do prazo de validade da Ata de Registro de Preços

12.5.1. Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro de Preços,
contados da data da sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM.

13. PRAZO DE VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO

13.1. O prazo de vigência do futuro contrato será de 12 (doze) meses, a partir da
sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, inciso II da
Lei Nº 8.666/96.

14. REAJUSTE

14.1. Conforme descrito no item 2.4 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

15. ESPECIFICAÇÕES, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.1. Conforme descrito no item 3, 4 e 7 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

16. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. Conforme descrito no item 8 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

17.1. Conforme descrito no item 5.1 e 5.2 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

18. PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no item 7.6 do
Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

19. GLOSAS DOS SERVIÇOS

19.1. Conforme descrito no item 7.8 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

20. GARANTIA CONTRATUAL
Superintendência Municipal de Licitações – SML 
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20.1. A futura contratada deverá apresentar garantia contratual para a execução dos
serviços, conforme descrito no item 2.9 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

21. PENALIDADES

21.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro
de Preços, serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013
e  8.666/93.  As  sanções  administrativas,  serão  aplicadas,  observando  sempre  a
garantia da ampla defesa e o contraditório, e ainda:

21.1.1.  Conforme advertências e multas constantes no  item 7.7 do Projeto Básico,
Anexo II deste Edital.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação
vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente
licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;

22.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo (s)
mesmo (s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se
o (s) prazo (s) inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas;

22.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário;
 
22.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o
dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, de segunda a sexta-feira das 8h00min às 14h00min;

22.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato;

22.6. A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à
contratação;

22.7. Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão  resolvidos  pela
Superintendência  Municipal  de  Licitações tudo  de  conformidade  com  as  normas
jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

22.8. As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os
documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  responderão  processo
administrativo e poderão ser suspensas de participar das licitações do Município de
Porto Velho, podendo ainda sofrer outras penalidades em conformidade com a lei;

22.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste
edital. 

23. FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer dúvidas
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referentes a esta licitação, contrato e procedimentos dela resultantes, com renúncia
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 21 de junho de 2018

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO/MODELO DE PROPOSTA

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2018/SML/PVH

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

Endereço:

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

BANCO:_____________   AGÊNCIA: ______________   CONTA CORRENTE: _____________

OBJETO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE TRÂNSITO COM FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVAS SINALIZAÇÕES E A MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÕES EXISTENTES
NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO: SEDE, DEMAIS DISTRITOS E SINALIZAÇÃO DE
ÁREAS INTERNAS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, para atender à Secretaria Municipal
de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN, conforme especificações técnicas, unidades
e quantidades definidas neste instrumento. 

LOTE ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
Valor total Anual

dos Serviços
(12 meses) 

01

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E
HORIZONTAL  DE  TRÂNSITO  COM
FORNECIMENTO  E  IMPLANTAÇÃO  DE
MATERIAIS PARA NOVAS SINALIZAÇÕES E
A  MANUTENÇÃO  DE  SINALIZAÇÕES
EXISTENTES  NAS  VIAS  URBANAS  DO
MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO:  SEDE,
DEMAIS DISTRITOS E SINALIZAÇÃO DE
ÁREAS  INTERNAS  DE  UNIDADES
ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS

Serv. 1

Valor Total da proposta para os serviços R$_____________________________________

_____________(Local), ________ de ________________ de 2018 

OBS: Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas nos
Anexos I, I-A e II deste Edital.

Declaramos  que  todos  os  impostos,  taxas,  inclusive  frete,  bem  como  quaisquer  outras
despesas estão inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta,
serão  únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das
Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de
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2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
-------------------------------------------
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ANEXO I-A DO EDITAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS)

SERVIÇOS  DE  SINALIZAÇÃO  VERTICAL  E  HORIZONTAL  DE  TRÂNSITO  COM  FORNECIMENTO  E  IMPLANTAÇÃO  DE
MATERIAIS PARA A SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO: SEDE E DEMAIS DISTRITOS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT.
CUSTO

UNITÁRIO
TOTAL

1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

1.1

Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço diametro = 0,50m – película 
retrorrefletiva tipo I e I Und 3600,00

1.2

Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço “R1”, lado=0,248m, com 
película retrorefletiva tipo I  e I Und 3600,00

1.3

Fornecimento e implantação de placa de 
Regulamentação”R2” trianbular em aço lado=0,80m, 
com película retrorefletiva tipo I e I Und 40,00

1.4

Fornecimento e implantação de placa de advertência
quadrada em aço lado=0,50m, com película 
retrorrefletiva tipo I e I Und 1400,00

1.5

Fornecimento e implantação de placa de 
Regulamentação retangular em aço com dimensões = 
0,60 x 1,00m, com película retrorrefletiva tipo I 
e I Und 400,00

1.6

Fornecimento e implantação de placa retangular 
simples em dimensão a ser definida em projeto, em 
aço, com película retrorrefletiva tipo III + III Und 400,00

1.7

Fornecimento e implantação de placa Indicativa 
retangular para parada de ônibus em aço com 
dimensões = 0,60 x 0,40m, A=0,24m², com película 
retrorrefletiva tipo I + I Und 1000,00

1.8

Fornecimento e implantação de suporte metálico 
galvanizado para placa simples, D=2.1/2”, 
espessura=2,65mm e comprimento = 3,08m Und 1640,00

1.9

Fornecimento e implantação de suporte metálico 
galvanizado para placa dupla, D=2.1/2”, espessura 
= 2,65mm e comprimento = 3,63m Und 4600,00

1.10

Fornecimento e implantação de suporte metálico 
duplo galvanizado para placa especial, D=2.1/2” 
espessura=2,65mm e comprimento=2x4,06m Und 160,00

1.11

Fornecimento e implantação de suporte para placa 
de sinalização em madeira de lei dimensões = 8x8cm
com comprimento de 3 metros Und 1000,00

1.12

Fornecimento e implantação de suporte para placa 
de sinalização em madeira de lei dimensões = 8x8cm
com comprimento de 3,5 metros Und 200,00

1.13

Conjunto de Cantoneiras e parafusos para fixação 
de placas KG 4800,00

1.14
Remoção de placa de sinalização

Und 700,00

2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.1

Pintura de faixas – termoplástico por Aspersão – 
espessura de 1,5mm m² 10000,00

2.2

Pintura de setas e zebrados – termoplástico por 
Aspersão – espessura de 1,5mm m² 6000,00

2.3

Pintura de setas e zebrados – termoplástico por 
extrusão – espessura de 3,0mm m² 14000,00
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2.4

Pintura de faixas em Resina Acrilica – espessura 
de 0,6mm m² 3000,00

2.5

Pintura setas e zebrados Resina Acrílica – 
espessura de 0,6mm m² 3000,00

2.6

Fornecimento e colocação de Tachão Refletivo 
monodirecional Und 1600,00

2.7

Fornecimento e colocação de Tachão Refletivo 
bidirecional Und 400,00

2.8

Fornecimento e colocação de Tacha refletiva 
monodirecional Und 4600,00

2.9

Fornecimento e colocação de Tacha refletiva 
bidirecional Und 460,00

2.10
Remoção de sinalização Horizontal com maçarico

m² 400,00

3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

3.1
Fornecimento e Implantação de Faixa Elevada 
Conforme Resolução  495 Contran m 100,00

3.2

Fornecimento e Implantação de Lombada Tipo A 
Conforme Resolução 600 Contran (3,70m H=min8cm – 
max10cm) m 425,00

3.3

Fornecimento e Implantação de Lombada Tipo B  
Conforme Resolução 600 Contran (1,50m H=min6cm – 
max8cm) m 429,00

3.4

Abertura de Canteiro Central para travessia de 
pedestres com execução de calçamento de 1,50x2,00 
metross espessura de 7cm und 200,00

3.5
Implantação de Canteiro Central com meio fio, 
aterro e plantio de grama m 400,00

3.6
Implantação de Canteiro Central com meio fio, 
aterro e enchimento em concreto m 400,00

3.7
Construção de Rampa com Declividade de 8,33%, ESP:
10cm TIPO 1 (conforme projeto com abas) und 160,00

3.8

Construção de Rampa com Declividade de 8,33%, ESP:
10cm TIPO 2 (conforme projeto sem abas calçadas 
até 3,50m) und 160,00

3.9 Conjunto de sinalização de obras und 24,00

TOTAL SEM B.D.I. R$
B.D.I.

UTILIZADO
21,35%

R$

TOTAL COM B.D.I. R$
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ANEXO II DO EDITAL

 PROJETO BÁSICO
 

PROJETO BÁSICO CONSTITUÍDO DE:

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
3. MEMORIAL DESCRITIVO.

PROJETO BÁSICO

Sinalização de Trânsito – 2018

– Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na Prestação

de serviços de sinalização vertical e horizontal de trânsito com fornecimento e implantação

de materiais para novas sinalizações e a manutenção de sinalizações existentes nas vias

urbanas do município de Porto Velho: Sede, demais distritos e sinalização de áreas internas

de unidades administrativas municipais.

SUMÁRIO

1. OBJETO

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Da necessidade da contratação
2.1.1 Justificativa de contratação: objeto e forma – ANEXO I
2.2 Da escolha da ferramenta
2.3 Do custo
2.4 Do reajuste dos preços
2.5 Da justificativa técnica da adoção da planilha padrão
2.6 Da quantidade
2.7 Do lote
2.8 Do prazo da execução do contrato
2.9 Da garantia de execução do contrato
2.10 Dos serviços continuados

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1 Tipificações do objeto
3.2 Memorial descritivo e especificações técnicas– ANEXO II
3.3 Desenhos técnicos – ANEXO III

         3.4 Estimativa de custo
3.4.1 Planilha de custos e serviços – ANEXO IV
3.4.2 Composição de custo unitário de serviço – ANEXO V
3.4.3 Memória de cálculo – ANEXO VI

3.5 Cronograma físico-financeiro – ANEXO VII
3.6 Aprovação do projeto básico junto aos órgãos competentes

4. DA LOCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

        5.1 Constituem obrigações da CONTRATADA
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        5.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE
I – Habilitação jurídica
II – Qualificação técnica
III – Qualificação econômico – financeira
IV – Regularidade fiscal

6. DO RECURSO

7. DA EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1 Gerenciamento da Ata
7.2 Execução dos serviços
7.3 Controle de qualidade do serviço
7.4 Serviços não constantes na tabela de preço
7.5 Medição / rejeição dos serviços
7.6 Pagamento do serviço executado
 7.7 Multas e Sanções Administrativas
 7.8 Glosas do serviço

         7.9 Garantias
7.10 Sinalização e proteção do pessoal durante a execução da obra

8. PROCEDIMENTO DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9. RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO

O  presente  Projeto  Básico  tem  por  objeto  o  Registro  de  Preço  para  futura  e  eventual

contratação  de  empresa  especializada  para  suprir  a  Secretaria  Municipal  de  Trânsito,

Mobilidade  e  Transporte  –  SEMTRAN,  com  serviço  de  execução  de  sinalização  vertical  e

horizontal  de  trânsito  com  fornecimento  e  implantação  de  material,  para  atendimento  de

demandas  novas  de  sinalização  e  manutenção  da  sinalização  de  vias  urbanas  da  sede  do

município de  Porto Velho,  demais distritos e  sinalização de  áreas internas  de unidades

administrativas municipais. Visa atender a execução de serviços de sinalização vertical e

horizontal de trânsito face a necessidade de proporcionar segurança para a circulação viária

no  município  de  Porto  Velho.  Estes  serviços  serão  executados  conforme  especificações  e

condições constantes neste Projeto Básico e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Da necessidade da contratação

Com o advento da municipalização do trânsito no Brasil, pela Lei 9.503/97 – Novo Código de

Trânsito  Brasileiro  –  CTB,  os  municípios  passaram  a  assumir  integralmente  as

responsabilidades pelos serviços de engenharia, fiscalização e educação para o trânsito. As

ações  de  engenharia  visam  aumentar  a  segurança  no  trânsito,  promovendo  e  mantendo  o

ordenamento do trânsito sendo esta uma das cinco diretrizes da Política Nacional de Trânsito

– PNT. Atualmente o Município de Porto Velho possui uma frota de veículos, de 250 mil

veículos em circulação para uma população de 511 mil habitantes. O presente Projeto Básico

vai  atender  demandas  de  sinalização  de  vias  novas  pavimentadas,  recapeamentos  de  vias,

renovação de sinalização existente e implantação de novas demandas de sinalização oriundas da

necessidade de se estabelecer regramento, medidas de segurança e controle de tráfego.

O serviço de implantação de sinalização vertical e horizontal de trânsito nas vias urbanas do

município  de  Porto  Velho  é  uma  atribuição  de  competência  do  órgão  gestor  de  trânsito
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municipal e se faz necessária para o atendimento ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em

especial em que consta em seus Artigos 1º, 24 e 88, que textualmente estabelece:

“Art.  1º. –  O  trânsito  de  qualquer  natureza  nas  vias  terrestres  do

território nacional aberta a circulação, rege-se por este código.”

“Art.  24.  Compete  aos  órgãos  e  entidades  executivos  de  trânsito  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;

“Art. 88. 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.”

A sinalização adequada de vias novas pavimentadas bem como a manutenção e atualização de

sinalização em vias já abertas a circulação é condição fundamental para que o trânsito de

veículos ocorra com mais segurança para todos os usuários das vias. No presente Projeto

Básico a Prefeitura de Porto Velho, por intermédio da Secretária Municipal de Trânsito,

Mobilidade  e  Transporte,  busca  também  estabelecer  padronização  dos  conceitos,  usos  e

colocações de elementos de sinalização aplicáveis nas áreas urbanas em especial nos pontos

mais críticos de necessidade de intervenção de segurança viária atualmente em Porto Velho.

O recurso de contratação proposto através de documento vinculativo – Ata de Registro de Preço

se justifica considerando ser o que melhor atende as necessidades da SEMTRAN no cenário atual

cujos fatores como: demanda por sinalização real excede a capacidade técnica de elaboração de

projeto, o recurso ordinário limitado, demandas externas à gestão da SEMTRAN e a necessidade

de  resguardar  a  discricionariedade  do  gestor  público  na  seleção  de  projetos  a  serem

executados, após crivo técnico, considerando a demanda excessiva e reprimida por sinalização

de trânsito, conforme justificativa circunstanciada no ANEXO I deste Projeto Básico.

2.1.1. Justificativa de contratação: Objeto e forma

A Justificativa de contratação constitui o ANEXO I integrante deste instrumento e é uma

análise das demandas atuais de serviços de sinalização de trânsito no município de Porto

Velho, onde são feitas indicações de possíveis soluções técnicas que melhor equacionem a

necessidade de atender a população com este serviço bem como a devida vantajosidade na

contratação para a administração. Segue devidamente rubricada pelo técnico responsável por

sua elaboração.

2.2. Da escolha da ferramenta

O Projeto Básico apresentado segue as diretrizes dos Manuais Brasileiros de Sinalização

elaborados em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com as diretrizes da

Política Nacional de Trânsito e homologados pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.

Tratam-se de documentos técnicos que visam à uniformização e padronização da Sinalização de
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Trânsito,  configurando-se  como  ferramenta  de  trabalho  importante  para  os  técnicos  que

trabalham nos órgãos ou entidades de trânsito em todas as esferas. Normas estas utilizadas,

entre outras, como referência para a elaboração deste Projeto Básico:

• Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar em vigor; 
• Resoluções do CONTRAN/DENATRAN; 
•  Manual  Brasileiro  de  Sinalização  de  Trânsito  –  Volume  I  –  Sinalização  Vertical  de
Regulamentação; 
•  Manual  Brasileiro  de  Sinalização  de  Trânsito  –  Volume  II  –  Sinalização  Vertical  de
Advertência; 
• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV – Sinalização Horizontal.
Das normas técnicas utilizadas como balizadoras para a definição das sinalizações e medidas

de controle de tráfego necessárias para Porto Velho, utilizamos em especial as Resoluções nº

495 – Que estabelece os padrões e critérios para a instalação de faixa elevada para travessia

de pedestres em vias públicas e nº 600 – Que estabelece os padrões e critérios para a

instalação  de  ondulação  transversal  (lombada  mecânica)  em  vias  públicas.  As  referidas

intervenções são  necessárias face  ao histórico  de acidentes  de trânsito  por excesso  de

velocidade e a ocorrência de óbitos em Porto Velho.

2.3. Do custo
O custo total  para futura e eventual contratação dos serviços estabelecidos neste Projeto

Básico está na ordem de R$ 7.004.111,43 (sete milhões e quatro mil, cento e trinta e oito

reais e oitenta e nove centavos) na cobertura de fornecimento de materiais e execução dos

serviços indicados. Os custos aferidos poderão ser contratados no prazo se validade da ata de

registro de preço e atende a necessidade de cobertura do serviço de sinalização de trânsito

para  o  município  de  Porto  Velho  no  período  de  12  (doze)  meses.  Os  referidos  custos

apresentados foram obtidos por composição unitária de serviço, baseados em metodologias de

cálculo de reconhecimento nacional e as despesas decorrentes das futuras contrações, correrão

à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Porto

Velho. Os preços serão fixos e irreajustáveis para o contrato de 12 (doze) meses, mas poderão

ser reajustáveis caso haja interesse entre as partes de aditivar prazo ao contrato.

2.4. Do reajuste de preços

Visando  a  adequação  aos  novos  preços  praticados  no  mercado,  desde  que  solicitado  pelo

contratado e  observado o  interregno mínimo  de  12  (doze) meses,  serão reajustadas  pelos

índices oficiais de variação das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices

da construção civil – SINAPI, aplicáveis para o Estado de Rondônia, contados a partir da data

do orçamento que a proposta se referir, conforme previsto no edital, ou ainda no último

reajustamento, através da seguinte fórmula: 

R = (I i – I o ) . v
             I o

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento que a proposta se referir e que deu
origem ao contrato.
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.
v = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a ser reajustado.

2.5. Da justificativa técnica da adoção da planilha padrão
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A Lei 13.161 de 31/08/2015 torna facultativa as regras de desoneração das folhas de pagamento

das empresas da construção de obras de infraestrutura CNAE 421 entre outras, incidindo-se

assim, caso opte-se por tal desoneração, 4,50% ao valor da receita bruta das empresas. Ou

seja, ou se usa a Planilhas PADRÃO + BDI com 4,50% ou a planilha DESONERADO + BDI padrão,

cabendo a administração escolher a melhor forma de proceder.

Neste caso procedemos com a confecção e comparação entre as planilhas Desonerado e Padrão,

resultando nos seguintes valores:

 Para Planilha DESONERADO: Valor total de  R$ 7.315.041,68 (sete milhões trezentos e

quinze mil, quarenta e um reais e sessenta e oito centavos); 

 Para Planilha PADRÃO Valor total de R$ 7.004.111,43 (sete milhões e quatro mil, cento

e onze reais e quarenta e três centavos); 

Desta forma, entendemos ser mais vantajoso neste momento para a administração pública a

execução da obra com a Planilha orçamentária com Data Base na Tabela PADRÃO.

2.6. Da quantidade

O quantitativo de produtos e serviços propostos visa atender as necessidades de sinalização

vertical e horizontal de trânsito para o município de Porto Velho, que poderá ser contratado

no período de  12 (doze) meses, atendendo as demandas de intervenções programadas para o

trânsito do município de Porto Velho pela SEMTRAN ao longo deste período. Tais quantitativos

foram estimados com base nas demandas existentes e nos: memorial descritivo e especificações

técnicas e desenhos técnicos (modelos) constantes respectivamente nos ANEXO II e ANEXO III

deste projeto básico.

LOTE 01

ITEM SERVIÇO UNIDADE
QUANTIDADE
MÍNIMA

QUANTIDADE
TOTAL

1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

1.1 Fornecimento  e  implantação  de  placa  de
Regulamentação  circular  em  aço  com
diâmetro=0,50 m e com película retrorrefletiva
tipo I + I

unid 300 3.600

1.2 Fornecimento  e  implantação  de  placa  de
Regulamentação  “R1”-  octogonal  em  aço,  com
lado=0,248  m  e  com  película  retrorrefletiva
tipo I + I

unid 300 3.600

1.3 Fornecimento  e  implantação  de  placa  de
Regulamentação  “R2”-triangular  em  aço,  com
lado=0,80 m e com película retrorrefletiva tipo
I + I

unid 3 40
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1.4 Fornecimento  e  implantação  de  placa  de
advertência quadrada em aço, com lado=0,50 m e
com película retrorrefletiva tipo I + I

unid 115 1.400

1.5 Fornecimento  e  implantação  de  placa  de
Regulamentação e advertência retangular em aço
com  dimensão=0,60  x  1,00m  e  com  película
retrorrefletiva tipo I + I

unid 33 400

1.6 Fornecimento e implantação de placa retangular
simples em dimensão a ser definida em projeto,
em aço, com película retrorrefletiva tipo III +
III

unid 33 400

1.7  Fornecimento e implantação de placa Indicativa
retangular para parada de ônibus em aço, com
dimensão=0,60  x  0,40  m  e  com  película
retrorrefletiva tipo I + I

unid 8 1.000

1.8 Fornecimento e implantação de suporte metálico
galvanizado  para  placa  simples,  D=2  ½”,
espessura= 2,65 mm e comprimento=3,08 m

unid 136 1.640

1.9 Fornecimento e implantação de suporte metálico
galvanizado  para  placa  dupla,  D=2  ½”,
espessura= 2,65 mm e comprimento=3,63 m

unid 383 4.600

1.10 Fornecimento e implantação de suporte metálico
duplo galvanizado para placa especial, D=2 ½”,
espessura= 2,65 mm e comprimento= 2 x 4,06 m

unid 13 160

1.11 Fornecimento  e  implantação  de  suporte  para
placa  de  sinalização  em  madeira  de  lei  –
dimensão = 8 x 8 cm com comprimento de 3,00 m.

unid 8 1.000

1.12 Fornecimento  e  implantação  de  suporte  para
placa  de  sinalização  em  madeira  de  lei  –
dimensão = 8 x 8 cm com comprimento de 3,50 m.

unid 16 200

1.13 Conjunto  de  cantoneiras  e  parafusos  para
fixação de placas

unid 400 4.800

1.14 Remoção de placa de sinalização unid 4 700

2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.1 Pintura de faixas – termoplástica por aspersão,
espessura de 1,5mm

m² 69 10.000

2.2 Pintura de setas e zebrados – termoplástica por
aspersão, espessura de 1,5mm

m² 500 6.000

2.3 Pintura de setas e zebrados – termoplástica por
extrusão, espessura de 3,00mm

m² 1166 14.000

2.4 Pintura de faixas em resina acrílica, espessura m² 250 3.000
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de 0,6mm

2.5 Pintura de setas e zebrados em resina acrílica,
espessura de 0,6mm

m² 250 3.000

2.6 Fornecimento  e  colocação  de  Tachão  Refletivo
Monodirecional

unid 133 1.600

2.7 Fornecimento  e  colocação  de  Tachão  Refletivo
Bidirecional

unid 33 400

2.8 Fornecimento  e  colocação  de  Tacha  Refletiva
Monodirecional

unid 383 4.600

2.9 Fornecimento  e  colocação  de  Tacha  Refletiva
Bidirecional

unid 38 460

2.10 Remoção de sinalização horizontal com maçarico m² 33 400

3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

3.1 Fornecimento e Implantação de Faixa Elevada de
Pedestre  –  padrão:  Resolução  nº  495/CONTRAN
(4,00m de plataforma e 1,50m de rampa para cada
lado)

m 8 100

3.2 Fornecimento e Implantação de Lombada TIPO A –
conforme Resolução nº 600/CONTRAN (3,70m h=min
8 cm e max 10 cm)

m 34 425

3.3 Fornecimento e Implantação de Lombada TIPO B –
conforme Resolução nº 600/CONTRAN (1,50m h=min
6 cm e max 8 cm)

m 34 429

3.4 Abertura de Canteiro Unid 16 200

3.5 Implantação de Canteiro com grama m 33 400

3.6 Implantação de Canteiro com concreto m 33 400

3.7 Construção  de  Rampa  TIPO  1  com  abas  com
Declividade de 8,33%, concreto 1:3; ESP: 3 cm

Unid 13 160

3.8 Construção  de  Rampa  TIPO  2  sem  abas  com
Declividade de 8,33%, concreto 1:3; ESP: 3 cm –
para calçadas até 3,50m

Unid 13 160

3.9 Conjunto de sinalização de obra – durabilidade
de 3 meses

Unid 2 24

Os quantitativos de serviços apresentados serão suficientes para atender no período de  12

(doze) meses as demandas de sinalização de vias novas pavimentadas, recapeamentos, renovação

de sinalização existente – consideradas demandas ordinárias da SEMTRAN e possibilitarão o
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atendimento das outras demandas por sinalização que nos são apresentadas por outros órgãos.

Estão apresentados em quantitativos mínimos e máximos para a contratação.

2.7. Do lote

O presente Projeto Básico apresenta quantitativo de produtos e serviços agrupados em lote

único, considerando que os itens da proposta são interdependentes não podendo ser fornecidos

separadamente. O objeto da contratação visa atender as necessidades de sinalização vertical e

horizontal de trânsito para o município de Porto Velho, compostos por:

 ITEM 1 – Sinalização Vertical;
 ITEM 2 – Sinalização Horizontal e
ITEM 3 – Elementos Construtivos.
A  Interdependência  dos  itens  citados  está  fundamentada  na  classificação  dos  sinais  que

compõem o sistema de sinalização de trânsito, descrito no Art.87 do CTB/97 – Código de

Trânsito Brasileiro

Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:

I – verticais;

II – horizontais;

III – dispositivos de sinalização auxiliar;

IV – luminosos;

V – sonoros;

VI – gestos do agente de trânsito e do condutor.

Dentro da sinalização viária existem subsistemas que são a sinalização horizontal e vertical,

a primeira utiliza-se de linhas, símbolos, marcações e até mesmo legendas pintadas sobre o

pavimento e a segunda, é que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição

vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente

ou, eventualmente, variável. Estes subsistemas são complementares por isto dependem um do

outro   de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários

da via.

Quanto  aos  Elementos  Construtivos,  são  obras  de  engenharia  simples   -  redutores  de

velocidade, faixas elevadas de pedestres, rampas e canteiros diretamente relacionadas com o

ordenamento do  trânsito e  com a  acessibilidade, inerentes  a mobilidade  urbana. Em  suas

regulamentações exigem a devida sinalização vertical e/ou horizontal para atingir eficácia.

Desta forma, em sendo complementares, a contratação do fornecimento dos ITENS pretendidos em

lotes distintos coloca em risco a execução completa da sinalização/intervenção de trânsito. 

2.8. Do prazo de execução do contrato

O prazo de vigência do futuro contrato será de 12 (doze) meses, considerando sua natureza

continuada  conforme  justificado  no  ITEM  –  2.10.  Dos  serviços  continuados, podendo  ser

prorrogado por igual e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses observando-se o

Art. 57 da lei 8.666/93. Sendo indicado o crédito e respectivo empenho para atender a

expensas do exercício em curso, com empenho do crédito para a sua cobertura.

2.9. Da garantia de execução do contrato

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, para assegurar a plena execução das obrigações

contratuais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo

da via assinada do contrato, comprovante de prestação de garantia 5% (cinco por cento) sobre

o valor anual do contrato, nos termos do art. 56, da Lei 8.666/93.
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A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo

de 5% (cinco por cento).

2.10. Dos serviços continuados

Os serviços de que demandam o presente Projeto Básico são de natureza continuada considerando

a  imperativa  necessidade  de  sinalizar  e  manter  sinalizada  a  via  pública  aberta  para  a

circulação conforme estabelece o inciso III do Art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro

quando trata das competências do órgão executivo de trânsito municipal: “III – implantar,

manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle

viário”. Também quando determina em seu Art. 88 que: “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”  sendo  portanto  serviço

essencial.

Desta  forma,  respeitados  os  prazos  de  garantia  dos  serviços  e  vida  útil  dos  materiais

empregados, as sinalizações uma vez implantadas têm que ter suas informações mantidas sob

pena de perda de validade como regra de circulação. As ocorrências de acidentes e vandalismo

com a sinalização implantada, também exigem manutenção/renovação da sinalização de trânsito.

No caso dos Municípios, todas as vias municipais dos respectivos territórios lhes pertencem,

portanto, são eles os responsáveis pela implantação e manutenção da sinalização, respondendo

por sua inexistência ou incorreta colocação. 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Os serviços contratados deverão atender as especificações técnicas, normas e procedimentos

aqui descritos, quanto a descrição do objeto, os materiais a serem utilizados, complementar a

parte gráfica  do projeto,  esclarecer sobre  o regime  de execução  da obra,  fiscalização,

recebimento dos serviços e modificações de projeto.

3.1 Tipificações do objeto

São objetos desta contratação os seguintes serviços:

Sinalização vertical:

a)Sinalização vertical – Contratação de serviço para fornecimento e implantação de placas de

sinalização de regulamentação, advertência e indicação, com 07 (sete) modelos diferenciados

visando atender as principais demandas de regramento para o sistema viário, sendo imperativas

na imposição do regramento e condição caracterizar ou não infração de trânsito.

1.1 Fornecimento e implantação de placa de Regulamentação Circular; 
1.2 Fornecimento e implantação de placa de Regulamentação Octogonal; 
1.3 Fornecimento e implantação de placa de Regulamentação Triangular; 
1.4 Fornecimento e implantação de placa de advertência Quadrada;
1.5 Fornecimento e implantação de placa de Retangular 0,60 x 1,00 m;
1.6 Fornecimento e implantação de placa de Retangular – em dimensão a ser definida;
1.7 Fornecimento e implantação de placa de Indicativa Retangular;
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1.8 Fornecimento e implantação de suporte metálico – c=3,08 m;

1.9 Fornecimento e implantação de suporte metálico – c=3,63 m;
1.10 Fornecimento e implantação de suporte metálico duplo – c=4,06 m;
1.11 Fornecimento e implantação de suporte em madeira de lei – c=3,00 m;

1.12 Fornecimento e implantação de suporte em madeira de lei – c=3,50 m;

1.13  Fornecimento  e  implantação  de  Conjunto  de cantoneiras  e  parafusos  para  fixação  de
placas;

b)  Remoção de sinalização vertical – Serviço de retirada de sinalização vertical existente

por  motivo  de  estar  danificada  –  placa  e/ou  poste  ou  não  estar  mais  compatível  com  o

regramento estabelecido no local, serviço complementar nas ações de manutenção de sinalização

existente e no estabelecimento de novo regramento para áreas já sinalizadas.

1.14 Remoção de placa de sinalização;
Sinalização horizontal:

c)  Sinalização  horizontal –  Contratação  de  serviço  para  fornecimento  e  implantação  de

sinalização horizontal composta de marcas, símbolos e legendas, sobre o pavimento da pista de

rolamento. A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos

usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez

do  trânsito,  ordenar  o  fluxo  do  tráfego,  canalizar  e  orientar  os  usuários  da  via

possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da via.

2.1 Pintura de faixas – termoplástica por aspersão – espessura de 1,5 mm;
2.2 Pintura de setas e zebrados – termoplástica por aspersão – espessura de 1,5 mm;
2.3 Pintura de setas e zebrados – termoplástica por extrusão, espessura de 3,00 mm
2.4 Pintura de faixas em resina acrílica  – 0,6 mm;
2.5 Pintura de setas e zebrados em resina acrílica – 0,6 mm;

2.6 Fornecimento e colocação de Tachão Refletivo Mono direcional

2.7 Fornecimento e colocação de Tachão Refletivo Bidirecional;

2.8 Fornecimento e colocação de Tacha Refletivo Mono direcional;

2.9 Fornecimento e colocação de Tacha Refletivo bidirecional e

d)  Remoção  de  pintura  termoplástica –  Serviço  de  retirada  de  sinalização  horizontal

existente, executada com tinta termoplástica, por motivo de estar danificada ou não estar

mais compatível com o regramento estabelecido no local, serviço complementar nas ações de

manutenção de sinalização existente e no estabelecimento de novo regramento para áreas já

sinalizadas.

2.10 Remoção de sinalização horizontal com maçarico

Elementos construtivos:

e)  Faixa elevada para travessia de pedestre em vias públicas –  contratação de execução de

serviço de construção de faixas elevadas para travessia de pedestres em sistema construtivo

tradicional – moldado “in loco”, prevendo tipologia com dimensionamentos de acordo com padrão

estabelecido pela resolução nº 495/CONTRAN. O modo construtivo proposto tem o objetivo de

obter melhor composição diante da diversidade de dimensionamento das caixas viárias das vias

em de Porto Velho. Tem por finalidade garantir melhores condições de mobilidade e segurança

nas áreas de travessia com alto fluxo de pedestres.

3.1 Fornecimento e Implantação de Faixa Elevada de Pedestre conforme Resolução 495 CONTRAN
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f) Lombada Mecânica – contratação de execução de serviço de construção de lombadas mecânicas

em sistema construtivo tradicional – moldado “in loco”, tanto para a para a lombada tipo A e

tipo B, prevendo tipologias com dimensionamentos de acordo com padrão estabelecido pela

resolução  nº  600/CONTRAN.  O  modo  construtivo  proposto  tem  o  objetivo  de  obter  melhor

composição diante da diversidade de dimensionamento das caixas viárias das vias em de Porto

Velho.

3.2 Fornecimento e Implantação de Lombada Tipo A Conforme Resolução 600 CONTRAN (3,70 m 
H=min 8 cm – max 10 cm)
3.3 Fornecimento e Implantação de Lombada Tipo B Conforme Resolução 600 CONTRAN (1,50 m 
H=min 6 cm – max 8 cm)

g) Abertura de Canteiro – Serviço de abertura de canteiro, complementar na a implantação de

travessia de pedestre em vias com canteiro central. Essencial na garantia de acessibilidade e

efetividade da sinalização implantada (faixa de pedestre), nas situações em que os casos

requerem a intervenção.

3.4 Demolição de Canteiro

h) Implantação de Canteiro – Serviço de fechamento de canteiro para a correção de aberturas

irregulares em canteiro central que permitem a prática de retornos em locais perigosos,

essencial na garantia da segurança viária e efetividade do regramento estabelecido nas vias. 

3.5 Implantação de Canteiro com grama
3.6 Implantação de Canteiro com concreto
i)  Construção  de  Rampa –  Serviço  de  construção  de  rampa,  executada  em  concreto,  para

acessibilidade de cadeirantes e pessoas com baixa mobilidade. Obra complementar na integração

de calçadas a faixas de pedestres, essencial na garantia de acessibilidade e efetividade da

sinalização a ser implantada.

3.7 Construção de Rampa tipo 1 com abas – Declividade de 8,33%, em concreto traço 1:3;    
Espessura: 3 cm

3.8 Construção de Rampa tipo 2 para calçada estreita –  Declividade de 8,33%, em concreto
traço 1:3; Espessura: 3 cm
j)  Conjunto de sinalização de obra – Consiste num conjunto de placas e dispositivos com

características visuais próprias, cuja função principal é garantir segurança dos usuários e

trabalhadores e a fluidez do tráfego nas áreas afetadas por intervenções temporárias de

implantação de sinalização.

3.9 Conjunto de sinalização de obra

3.2 Memorial descritivo e Especificações técnicas

Descrição detalhada dos objetos deste Projeto Básico, com a indicação das soluções técnicas

adotadas,  suas  justificativas  e  levando  em  consideração  as  peculiaridades  das  vias  do

município de Porto Velho, é necessário ao pleno entendimento dos projetos a serem executados,

complementando as informações contidas nos desenhos técnicos. 

Conjunto de regras e condições que se devem seguir para a execução dos serviços objetos deste

Projeto  Básico,  caracterizando  individualmente  os  materiais,  equipamentos,  elementos

componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo como serão executados cada um

dos serviços apontando, também, os critérios para a sua medição e levando em consideração as

peculiaridades  das  vias  do  município  de  Porto  Velho.  Este  memorial  descritivo  e  suas
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especificações técnicas complementam as informações contidas no ANEXO III – Desenhos técnicos

e compõem o ANEXO II deste Projeto Básico.

3.3 Desenhos técnicos

Conjunto de Desenhos Técnicos específicos objetos deste Projeto Básico, elaborados de modo a

permitir  a  visualização  do  projeto  em  escala  adequada,  demonstrando  formas,  dimensões,

funcionamento e especificações, definidas em plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes,

obedecendo às normas técnicas pertinentes em especial as indicadas no Item 2.2 – Da escolha

da ferramenta. Estes desenhos técnicos compõem o ANEXO III deste Projeto Básico.

3.4 Estimativa de custos

Os  custos  dos  serviços  e  materiais  apresentados  a  serem  contratados  foram  obtidos  por

composição unitária de serviço, cuja metodologia de cálculo se baseiam nos métodos utilizadas

pelo SINAP – Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil e DNIT/RO

– Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes, em preços obtidos pelas seguintes

fontes de consulta:

 Tabela sintética e analítica sem desoneração SINAPI/RO – agosto/2017
 Tabela sintética e analítica com desoneração SINAPI/RO – agosto/2017

 Sistema  de  custos  referenciais  de  obras  –  SICRO/RO  –  março  2017
(www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/norte/rondonia/2017/marco/romarco-
2017.rar/view)

Também foram consideradas as condições locais para fornecimento de material e para a execução

do serviço, tais como – frete, tributação, clima, condições de conservação do pavimento e

custos operacionais para a implantação. Teve como base os elementos descritos nos itens

Desenhos Técnicos, Memorial Descritivo e Especificação Técnica.

3.4.1 planilha de custos e serviços

A Planilha de Custos e Serviços constitui o ANEXO IV integrante deste instrumento e é uma

representação sintetizada do orçamento contendo a discriminação de cada serviço, unidade de

medida, quantidade, custo unitário e custo parcial e o custo total orçado para o projeto

básico. Segue devidamente rubricada pelos técnicos responsáveis por sua elaboração. 

3.4.2 composição de custo unitário de serviço

Para cada serviço a ser contratado foi elaborada planilha específica de Composição de Custo

Unitário, onde fica definido o valor financeiro a ser despendido na execução do respectivo

serviço. As referidas composições de custos constituem o ANEXO V integrante deste projeto

básico e seguem devidamente rubricadas pelos técnicos responsáveis por sua elaboração. Foram

elaboradas com base em coeficientes de produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos

e seus preços em parte foram baseados em composições de custos de entidades especializadas,

com fontes devidamente identificadas, seguindo o que estabelece a norma regimentar.

3.4.3 memória de cálculo

As memórias de cálculo que resultaram nas planilhas apresentadas, estão disponíveis no ANEXO

VI deste projeto básico. Representam a forma pela qual as quantidades de materiais e serviços

que compõem a planilha de custo foram obtidas seguindo os conteúdos dos desenhos técnicos,

memoriais descritivos e especificações técnicas. 
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3.5 cronograma físico-financeiro

O cronograma físico-financeiro constitui o ANEXO VII que integra este instrumento e é uma

representação gráfica estimada do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do

tempo de duração da validade da ata de registro de preço, simulando em cada período o

percentual 

físico que poderá ser executado e o respectivo valor financeiro despendido. Segue devidamente

rubricada pelos técnicos responsáveis por sua elaboração. 

3.6 aprovação do projeto básico junto aos órgãos competentes

Considerando que os projetos executivos que serão executados neste projeto básico representam

intervenções pontuais e em sua grande maioria de baixo impacto de obra, não há exigência

legal para o licenciamento dos referidos projetos executivos.

Para os serviços de construção de faixa elevada, lombada, intervenções em canteiro e rampa,

face a movimentação de entulho e na sinalização com tinta termoplástica onde há emissão de

calor e poluentes na atmosfera, será exigido o devido licenciamento da empresa  CONTRATADA

junto ao órgão de licenciamento ambiental municipal para o devido controle devendo essa ser

uma exigência para a realização das medições dos serviços.

4. DA LOCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O presente Projeto Básico contempla todos os dados relevantes e necessários para a definição

dos projetos de sinalização e de dispositivos de segurança objetos desta contratação. A

localização de implantação bem como os serviços a serem realizados serão apresentados pela

SEMTRAN em conjuntos de  projetos executivos conforme demanda prioritária estabelecida pela

unidade administrativa. Deverão atender obrigatoriamente os parâmetros técnicos estabelecidos

neste Projeto Básico bem como o objeto e quantitativo global.

5. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Para que a contratação pretendida alcance o objetivo proposto se faz necessária a pactuação

de compromissos indispensáveis para o fiel cumprimento do objeto. 

5.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

5.1.1  Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito

federal, estadual e municipal;

5.1.2 Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as ocorrências verificadas serem

imediatamente comunicadas à Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes de

Porto Velho, através do Departamento de Tráfego, com relatórios;

5.1.3 Atender de imediato às solicitações da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade

e Transportes, após notificação, à regularização de interrupção na prestação de serviços

contratados;

5.1.4 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às

recomendações aceitas pela boa técnica, normas municipais e legislação pertinente;
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5.1.5  Implantar  de  forma  adequada,  a  supervisão  permanente  dos  serviços  de  forma

meticulosa e constante mantendo sempre em perfeita ordem a execução dos mesmos;

5.1.6 Oferecer aos funcionários todas as condições técnicas, humanas e legais para o

perfeito cumprimento dos serviços;

5.1.7 Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por

ineficiência ou irregularidades cometidas por seus funcionários na execução dos serviços

em tela;

5.1.8 Cumprir e fazer cumprir por seus prepostos ou funcionários, as Leis, os regulamentos

e  posturas  compatíveis,  bem  como  quaisquer  determinações  emanadas  pelas  autoridades

competentes, pertinentes à matéria objeto do presente projeto básico, cabendo-lhe única e

exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão sua e de seus

prepostos e funcionários;

5.1.9 Seguir cronograma de execução das sinalizações do referido Projeto básico, conforme

demandas apresentadas pela SEMTRAN através de ORDENS DE SERVIÇO devidamente emitida pelo

setor competente, bem como, comunicar imediatamente possíveis necessidades de modificações

das ordens emitidas através de relatórios;

5.1.10 Apresentar responsável técnico para acompanhamento da execução dos serviços e

certificação dos mesmos a cada medição realizada;

5.1.11 Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, e vice-

versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos;

5.1.12 Fornecimento de ART e/ou RRT de execução dos serviços.

5.2 Constituem obrigações da Prefeitura de Porto Velho, como CONTRATANTE:

5.2.1  Elaborar  e  apresentar  à  contratada  os  projetos  executivos  a  serem  executados,

devendo os mesmos estarem configurados em pranchas de projeto em formato compatível com

escala de fácil visualização, devendo ainda estarem acompanhados de respectivas tabelas de

quantitativos  de  serviços  e  orçamentos  dos  projetos  e  com  devida  anotação  de

responsabilidade técnica – ART ou registro de responsabilidade técnica – RRT;

5.2.2  Programar  a  execução  dos  serviços  através  da  emissão  de  ORDENS  DE  SERVIÇO

devidamente  autorizadas  pelo  setor  competente  com  anuência  do  gestor  do  contrato  –

secretário municipal da SEMTRAN;

5.2.3 Exercer a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente designados, na

forma prevista na Lei.

5.2.4 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho dos

mesmos;

5.2.5 Documentar as ocorrências verificadas;

5.2.6 Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive a

garantir a não interrupção dos serviços prestados;

5.2.7 Emitir parecer em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial a

aplicação de sanções, alterações na prestação dos serviços;

5.2.8  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  ser  solicitados  pela

CONTRATADA.

5.2.8 Exigir no processo Licitatório para participação das licitantes a comprovação de:
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I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cópia  da  cédula  de  identidade  do(s)  sócio(s)  gerente(s)  ou  diretor(es)

responsável(eis) pela assinatura do futuro contrato.

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual.

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores.

d) O registro comercial, individual, ato constitutivo, estatuto, ou contrato social, caso

não for Consolidado, deverão apresentar todas as suas alterações.

II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Comprovação de Registro da licitante, bem como de seu(s) responsável(is) técnico(s), junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo –

CAU, dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelos

respectivos Conselhos de classe;

Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado

acompanhados de Acervo técnico do(s) profissional(is) de IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

E HORIZONTAL, devidamente registrado e autenticado junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

Apresentação de atestado de capacidade operacional da empresa em serviços de IMPLANTAÇÃO DE

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, fornecido por empresa pública ou privada, atestando a

capacidade operacional da empresa participante, devidamente registrado e autenticado junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo –

CAU.

Apresentação de  atestado de  capacidade técnica  da empresa  deverá ser  de  IMPLANTAÇÃO DE

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, devidamente registrado e autenticado junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

Sendo facultativo aos licitantes vistoriar o local onde haverá o Fornecimento e Implantação

de sinalização vertical e horizontal de trânsito, a fim de sanar quaisquer dúvidas, em

conjunto com um técnico desta SEMTRAN, através do responsável técnico da empresa devidamente

credenciado munido de sua identidade profissional bem como a declaração da empresa contendo o

termo de vistoria, que será assinado pelo engenheiro da empresa em conjunto com o engenheiro

dessa PMPV.

III- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA.

Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto ao Balanço

Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contabilista

responsável, dos seguintes índices:

 Índice de Liquidez Corrente = ILC – igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero),

obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;

 Índice de Liquidez Geral = ILG igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), obtido

a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;
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 Grau de Endividamento Corrente = GEC – igual ou inferior a 0,5 (zero vírgula

cinco), obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;

 Grau de Endividamento Geral = GEG igual ou inferior a 0,5 (zero vírgula cinco),

obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;

Os licitantes terão que apresentar Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo

Cartório distribuidor sede de pessoa jurídica, consoante inciso II, do Artigo 31 da Lei

8.666/93.Comprovação de Patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor

estimado pela Administração Municipal.

As  empresas  constituídas  neste  exercício  2016  deverão  apresentar  o  balanço  de  abertura

devidamente  registrado  na  junta  comercial  do  seu  respectivo  estado  acompanhado  da

regularidade do contador e da Declaração de Habilitação Profissional – DHP. Eletrônica em

validade conforme resolução 1363 do Conselho Federal de Contabilidade.

IV- REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(CNPJ); Prova de Inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal relativo

ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto do Contrato Social;

b) Certidão de Regularidade de Tributos de Contribuições Federais, administrados pela

Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, expedida na sede ou no domicílio do

Licitante.

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, expedida na sede ou no domicílio do

Licitante.

e) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS, conforme Lei 8.212/91);

f) Prova  de  Regularidade  Relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS

conforme Lei 8.036/90).

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT (conforme lei 1240/11).

h) Declaração pela Licitante de modo expresso e sob a pena da lei de que a mesma cumpre o

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal conforme exigência do 

inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme modelo em anexo

i) Exercer a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente designados, na forma

prevista na Lei.

j) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho dos

mesmos;

k) Documentar as ocorrências verificadas;

l) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto

a não interrupção dos serviços prestados;

m) Emitir parecer em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial a

aplicação de sanções, alterações na prestação dos serviços;

n) Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  ser  solicitados  pela

CONTRATADA.

6. DO RECURSO
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As despesas decorrentes da contração, correrão à conta dos recursos específicos consignados

no  orçamento  da  Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho  através  do  orçamento  do  Fundo

Municipal de Trânsito – FMT, gerido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e

Transportes – SEMTRAN, que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa:

Projeto Atividade: 14.31.26.122.342.1.449

Elementos de Despesa: 01.00.3.3.90.39 e 01.26.3.3.90.39

7. DA EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1 Gerenciamento da Ata de registro de preço:

O gerenciamento da Ata de registro de preço se dará pelo órgão designado pela administração

municipal ao qual a SEMTRAN apresentará solicitações de contratação de serviços conforme sua

demanda e disponibilidade orçamentária as quais serão compostas pelos projetos executivos das

sinalizações requeridas, seus respectivos orçamento e cronograma físico-financeiro.

7.2 Execução dos serviços:

A execução dos Serviços previstos se dará da seguinte forma:

Após a assinatura do contrato e o devido empenho do recurso para a execução do contrato,

serão emitidas ORDENS DE SERVIÇO pelo setor competente da SEMTRAN com efeito de autorização

de início da obra, de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro apresentado pela

CONTRATADA. As ordens de serviço emitidas deverão respeitar o valor máximo acumulado previsto

no  cronograma  físico-financeiro,  os  respectivos  projetos,  especificações,  preços  das

planilhas e conter prazo de conclusão da etapa que deverá ser observado e atendido pela

CONTRATADA.

Os projetos a serem executados serão elaborados pelo setor competente da SEMTRAN e enviados a

DSIN para orçamento e emissão de ordem de serviço, os projetos deverão seguir as normas e

especificações estabelecidas por este projeto básico e seus anexos e estarem identificados

com o profissional responsável pela elaboração.

7.3 Controle de qualidade do serviço:

O controle de qualidade do serviço a ser executado será realizado em duas etapas: na execução

do serviço diretamente pelo acompanhamento da Divisão de Sinalização de Trânsito – DSIN da

SEMTRAN, que emitirá as ordens de serviço e acompanhará a locação e execução dos serviços e

na segunda etapa pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO devidamente instituída pela SEMTRAN, que será

responsável pelo recebimento do serviço com vistas a medição e certificação para pagamento

dos mesmos.

Além dos equipamentos específicos para cada tipo de serviço, a CONTRATADA deverá manter no

canteiro de obra, equipamentos necessários para que possa ser realizado e de controle de

execução dos serviços, bem como equipamento individual e dispositivo para a sinalização de

segurança.

Para que a obra seja aceita em caráter provisório, naquilo que diz respeito às obrigações

contratuais da CONTRATADA, as seguintes condições deverão ser obedecidas:
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O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela

solidez e segurança da obra/serviços. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

7.4 Serviços não constantes na tabela de preços:

No caso de necessidade de execução de serviços não constantes na Tabela de Preços e que sejam

Passíveis de Quantificação, a empresa CONTRATADA deverá apresentar a respectiva composição de

preços, em nível do orçamento e da proposta, que será analisada pelo Departamento de Tráfego

– DET e aprovada pela SEMTRAN, que após a lavratura de Termo correspondente, passará a fazer

parte integrante do contrato.

7.5 Medição/rejeição dos serviços:

Somente será medido o serviço executado, respeitando-se o valor máximo acumulado previsto no

cronograma físico-financeiro, observados os respectivos projetos, especificações, preços das

planilhas e prazo de conclusão da etapa. 

Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as especificações ou que

contrariem as normas vigentes assim como a boa técnica de execução.

Os Serviços poderão ser rejeitados e sujeitos a serem refeitos sem qualquer ônus para a

SEMTRAN, nos seguintes casos:

 Remoção  das  películas  refletivas  das  placas  com  facilidade,  sem  ser  de  forma

quebradiça (pedaços pequenos);

 Placas desaprumadas;

 Espessura da pintura termoplástica não atender o especificado;

 Desvio de Bordos, superior a 0,01 m em 10 m na execução de marcas retas;

 Dimensões das marcas diferentes do especificado;

 Os equipamentos para aplicação não atender ao especificado;

 A retro refletividade para aplicação não atender ao especificado;

 Utilização de material não homologado pelo SEMTRAN;

 Espaçamento entre faixas interrompidas fora do exigido em projeto;

 Utilização de material diferente daquele apresentado pela CONTRATADA e

 Outras situações que contrariem as normas e especificações estabelecidas neste projeto

básico.

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 de sua

execução.

A entrega dos serviços será sistematizada mediante recebimentos provisórios precedidos de

emissão de ordens de serviço e medição dos serviços executados limitados a no máximo uma

medição mensal. O recebimento definitivo com efeito de apto para pagamento se dará pela

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO instituída pela SEMTRAN que exigirá a apresentação de Anotação de

Responsabilidade Técnica – ART pela CONTRATADA e apresentará relatórios fotográficos dos

serviços no período.
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7.6 Pagamento dos serviços executados:

O pagamento dos serviços realizados se dará mensalmente através de medição dos serviços pela

COMISSÃO  DE  FISCALIZAÇÃO  instituída  pela  SEMTRAN.  O  recebimento  provisório  emitido  pela

Divisão de Sinalização de Trânsito – DSIN é condição para a realização da medição o qual será

enviado a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO após a solicitação de medição do serviço pela CONTRATADA

por escrito.

O recebimento definitivo dos serviços será emitido no prazo de  até  30 (trinta) dias da

comunicação pela CONTRATADA e após conclusão das medições “in loco” dos serviços previstos no

cronograma físico-financeiro, através de termo circunstanciado assinado pelos membros que

servirá  como  comprovação  pela  fiscalização.  De  posse  do  respectivo  termo,  a  CONTRATADA

expedirá a nota fiscal de cobrança, na qual deverá constar o banco, a agência e o número da

conta-corrente para depósito. Após o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/

Fatura  ou  documento  legalmente  equivalente,  devidamente  certificada  pela  COMISSÃO  DE

FISCALIZAÇÃO, observando o cumprimento integral das disposições e será encaminhado a SEMFAZ

para fins de pagamento, sendo este procedimento de responsabilidade do gestor do contrato.

A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis

contados da data da liquidação da despesa. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ, efetuará a

retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS, de conformidade com a Legislação Vigente, bem como

deverá  observar  se  a  CONTRATADA  mantém  todas  as  condições  jurídicas  que  habilitaram  o

certame, ou seja, a comprovação de se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual,

Municipal e com o INSS e o FGTS.

7.7 Multas e Sanções Administrativas:

7.7.1 Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem

como por execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatório,

a SEMTRAN poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

7.7.1.1  ADVERTÊNCIA:  É o  aviso por  escrito, emitido  quando a  Licitante e/ou  Contratada

descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

7.7.1.1.1 Pelo Ordenador de Despesas do Órgão,  orientado pelo Gestor e Fiscal do contrato,

se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a

recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos: 

7.7.1.1.1.1  quando  a  licitante  se  recusar  a  retirar  a  nota  de  empenho  ou  a  assinar  o

contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para

retirada ou assinatura; 

7.7.1.1.1.2 quando  a licitante,  convocada dentro  do prazo  de validade  de sua  proposta,

atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 5

(cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto; 

7.7.1.1.1.3 quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior

a  15  (quinze)  dias  no  cumprimento  das  metas  em  relação  ao  Cronograma  Aprovado,  não

justificado pela empresa contratada. 

7.7.1.1.1.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da

licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 
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7.7.1.2 MULTA:  É  a  sanção  pecuniária  que  será  imposta  à  Contratada,  pelo  Ordenador  de

Despesas do Órgão por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução

do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

7.7.1.2.1- Nos casos de atrasos: 

7.7.1.2.1.1-  0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do

objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o

limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de

atraso;

7.7.1.2.1.2- 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do

objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente

à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da SEMTRAN, quando o atraso

ultrapassar 30 (trinta) dias; 

7.7.1.2.1.3-  2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por

descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do

disposto nos subitens 20.1.2.1.1 e 20.1.2.1.2; 

7.7.1.2.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:

7.7.1.2.2.1 - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela

SEMTRAN ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 

7.7.1.2.2.2-  20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do

objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de

entrega. 

7.7.1.3 A multa será formalizada nos moldes do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e

será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do

contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da

notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte

ordem: 

7.7.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

7.7.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

7.7.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

7.7.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de

Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela SEMTRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa,

será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega,

se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

7.7.1.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

7.7.1.5.1 O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

7.7.1.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de

cobrança. 

7.7.1.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e

a  gravidade  da  falta  cometida,  observados  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da

razoabilidade. 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, 2º andar, Bairro Liberdade 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com43



Processo n.º 02.0027/2018

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

7.7.1.7-  Persistindo  o  atraso  por  mais  de  30  (trinta)  dias,  será  aberto  Processo

Administrativo pelo Gestor do Contrato, sob orientação do Fiscal do contrato com o objetivo

de  anulação  da  nota  de  empenho  e/ou  rescisão  unilateral  do  contrato,  exceto  se  houver

justificado  interesse  da  SEMTRAN  em  admitir  atraso  superior  a  30  (trinta)  dias,  sendo

mantidas as penalidades na forma dos subitens 7.7.1.1.2.3 e 7.7.1.2.1.

7.7.1.8 SUSPENSÃO:  É a  sanção que  impede temporariamente  o fornecedor  de participar  de

licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da licitante

e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com

os prazos a seguir: 

7.7.1.8.1  Por  até  90  (noventa)  dias,  quando  a  licitante  deixar  de  entregar,  no  prazo

estabelecido no  edital, os  documentos e  anexos exigidos,  por meio  eletrônico, de  forma

provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem

justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação. 

7.7.1.8.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,

qualquer  fase  da  licitação,  será  válida  quando  a  empresa  for  reincidente,  já  havendo

ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial; 

7.7.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de

sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na

execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato. 

7.7.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada: 

7.7.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da

licitação; 

7.7.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

7.7.1.8.3.3  Receber  qualquer  das  multas  previstas  no  subitem  7.7.1.2  e  não  efetuar  o

pagamento. 

7.7.1.8.3.4 Comportar-se de modo inidôneo. 

7.7.1.9 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

7.7.1.9.1 O Ordenador de Despesas do Órgão, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase

de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou

assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo. 

7.7.1.10 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Município e registrada

no SICAF. 

7.7.1.11 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada à vista dos

motivos informados na instrução processual. 

7.7.1.11.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90,

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

Disposições gerais 

7.7.2 Do direito de defesa

7.7.2.1  É  facultado  à  Contratada  interpor  recurso  contra  a  aplicação  das  penas  de

advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

ciência da respectiva notificação. 

7.7.2.2 O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que

aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
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ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

7.7.2.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrário;

7.7.2.4  Aplicação  das  penalidades  previstas  na  lei  12.846/2013,  que  dispõe  sobre  a

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a

administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

7.8 Glosas do serviço:

A glosa do serviço de sinalização vertical e horizontal de trânsito se dará por duas formas:

Pela aplicação de multas por atraso do serviço e pelo não recebimento de serviços realizados

em desconformidade com o estabelecido em projeto e especificações técnicas.

I – Multas por atraso do serviço

As multas descritas no item 7.7 poderão ser aplicadas em forma de glosas mensais, após

regular processo  administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e

ampla defesa com o estabelecimento de prazo para que a empresa apresente justificativas

técnicas.

II – Serviço com desconformidade de projeto e/ou especificações técnicas

 Também poderão ser objetos de glosa das medições para pagamento os serviços não executados e

os serviços em desconformidade com o estabelecido em projeto e especificações técnicas,

conforme orientações do item 7.5 Medição/rejeição dos serviços. As inconformidades detectadas

serão relatadas em relatório da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO com o estabelecimento de prazo para

que a empresa apresente justificativas técnicas e/ou refaça o serviço. Uma vez sanadas as

irregularidades, os serviços glosados poderão ser pagos em medições subsequentes.

7.9 Garantias:

A  CONTRATADA  comprometer-se-á  a  dar  total  garantia  quanto  à  qualidade  dos  produtos

fornecidos, que deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões de qualidade.

A CONTRATADA será responsável pela garantia dos serviços executados, até que estes sejam

recebidos definitivamente pela SEMTRAN, conforme disposto no Art. 73 da Lei nº. 8.666/93 e

suas alterações. 

O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispõe o art. 618 do

Novo  Código  Civil  Brasileiro,  quanto  a  vícios  ocultos  ou  defeitos  da  coisa,  ficando  a

CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrente disso.

7.10 Sinalização e proteção do pessoal na execução da obra:

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos, instruções e prazos a serem

fornecidos pela SEMTRAN.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, os funcionários

deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá de identificação preso ao uniforme e em
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local facilmente visível, os carros e caminhões a serem utilizados na obra, deverão estar

devidamente identificados e sinalizados, de uma forma a ser facilmente visualizado.

Todos os Serviços e execução de sinalização horizontal de trânsito, somente deverão ser

iniciados  após  a  instalação  de  sinalização  de  desvio  de  tráfego  e  proteção  pessoal,

constantes neste projeto básico denominado – conjunto de sinalização de obra.

Os danos causados a bens públicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionários ou com

o envolvimento de terceiros, correrão sob responsabilidade da  CONTRATADA. A esta caberá

também o eventual ressarcimento financeiro às vítimas dos danos.

Deverão  ser  executadas  por  técnicos  especializados  com  conhecimento  das  normas  e  dos

equipamentos apropriados para a execução dos serviços, utilizando equipamentos de segurança e

sinalizando visualmente os locais que serão executados os serviços atendendo as normas de

segurança em vigência.

8. PROCEDIMENTO DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A  gestão  do  contrato  será  exercido  pela  CONTRATANTE  a  qual  será  responsável  pelo

acompanhamento do mesmo, pela tramitação externa do processo nos procedimentos de pagamento,

dotação orçamentária e alteração contratual e pela manutenção por parte da  CONTRATADA de

todas as exigências documentais.

Será designado pela CONTRATANTE uma comissão de fiscalização e acompanhamento técnico que

represente a CONTRATANTE com as atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666/93. A

Comissão  será  constituída  por  no  mínimo  um  presidente  e  mais  02  (dois)  membros,  sendo

técnicos da área, de nível médio e superior.

As funções de acompanhamento e fiscalização a serem realizadas pela CONTRATANTE se darão em

duas etapas a saber: na primeira etapa pela Divisão de Sinalização de Trânsito – DSIN que

emitirá as ordens de serviço e fará o recebimento provisório do serviço e na segunda etapa

pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO devidamente instituída pela SEMTRAN, que será responsável pelo

recebimento definitivo do serviço com vistas a medição e certificação para pagamento dos

mesmos.

São atribuições  da fiscalização  a  verificação da  qualidade e  correção na  prestação dos

serviços, proposição de modificação na sistemática de prestação dos serviços, certificação

das notas fiscais para pagamento e outras previstas na legislação, necessárias e pertinentes

a boa execução do contrato.

A  CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços. Todavia, a

CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços

através da Comissão de Fiscalização e acompanhamento técnico. 

A Comissão de Fiscalização notificará à empresa  CONTRATADA, por escrito, na ocorrência de

eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção, conforme

previsto neste Projeto Básico. 

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados à

CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de

seus empregados ou prepostos ou decorrentes da execução do objeto do contrato.

9.  RESPONSABILIDADE  PELA  ELABORAÇÃO  E  APROVAÇÃO  DO  PROJETO

BÁSICO
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O presente Projeto Básico foi elaborado pelo Departamento de Tráfego – DET da Secretaria

Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN, em conformidade com as atribuições

legais e regimentais:

 

Porto Velho, 17 de maio de 2018.

______________________________________________

FERNANDA MOREIRA DA SILVA – RRT Nº 6230716
Arquiteta e Urbanista – CAU nº A 19220-1

Servidora Pública Municipal Cadastro: 87587

_________________________________________________

FRANCISCO ERNESTO CIARINI – ART Nº 8300072680
Engenheiro Civil – CREA nº 5648D RO

Servidor Público Municipal Cadastro: 93021

APROVO O PRESENTE PROJETO BÁSICO EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, § 2º DA LEI 8.666/93.

Porto Velho, 17 de maio de 2018.

ADRIANA FERREIRA FELÍCIO
Diretora do Departamento de Tráfego – DET/SEMTRAN

CARLOS HENRIQUE DA COSTA
Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN

____________________________________________
VERSÃO 5
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1.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Sinalização Vertical e
Horizontal de trânsito com fornecimento e implantação de materiais para a sinalização das vias
urbanas do município de Porto Velho: Sede e demais distritos.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN
LOCAL: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Departamento de Trafego – DET
DATA BASE: AGOSTO/2017
DATA REVIS: 25.09.2017

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT.
CUSTO

UNITÁRIO
TOTAL

1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

1.1

COMPOSIÇÃO
1 (SICRO
5213440)

Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço diametro = 0,50m – 
película retrorrefletiva tipo I e I Und 3600,00 83,52 300.672,00

1.2

COMPOSIÇÃO
2 (SICRO
5213444)

Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço “R1”, lado=0,248m, 
com película retrorefletiva tipo I  e I Und 3600,00 121,21 436.356,00

1.3

COMPOSIÇÃO
3 (SICRO
5213449)

Fornecimento e implantação de placa de 
Regulamentação”R2” trianbular em aço 
lado=0,80m, com película retrorefletiva 
tipo I e I Und 40,00 103,03 4.121,20

1.4

COMPOSIÇÃO
4 (SICRO
5213464)

Fornecimento e implantação de placa de 
advertência quadrada em aço lado=0,50m, 
com película retrorrefletiva tipo I e I Und 1400,00 96,04 134.456,00

1.5

COMPOSIÇÃO
5 (SICRO
5213473)

Fornecimento e implantação de placa de 
Regulamentação retangular em aço com 
dimensões = 0,60 x 1,00m, com película 
retrorrefletiva tipo I e I Und 400,00 177,63 71.052,00

1.6

COMPOSIÇÃO
6 (SICRO
5213572)

Fornecimento e implantação de placa 
retangular simples em dimensão a ser 
definida em projeto, em aço, com película
retrorrefletiva tipo III + III Und 400,00 564,40 225.760,00

1.7

COMPOSIÇÃO
7 (SICRO
5213472)

Fornecimento e implantação de placa 
Indicativa retangular para parada de 
ônibus em aço com dimensões = 0,60 x 
0,40m, A=0,24m², com película 
retrorrefletiva tipo I + I Und 1000,00 93,70 93.700,00

1.8

COMPOSIÇÃO
8 (SICRO
5213859)

Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa simples, 
D=2.1/2”, espessura=2,65mm e comprimento 
= 3,08m Und 1640,00 195,25 320.210,00

1.9

COMPOSIÇÃO
9 (SICRO
5213857)

Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa dupla, 
D=2.1/2”, espessura = 2,65mm e 
comprimento = 3,63m Und 4600,00 212,33 976.718,00

1.10

COMPOSIÇÃO
10 (SICRO
5213868)

Fornecimento e implantação de suporte 
metálico duplo galvanizado para placa 
especial, D=2.1/2” espessura=2,65mm e 
comprimento=2x4,06m Und 160,00 516,99 82.718,40

1.11

COMPOSIÇÃO
11 (SICRO
5216111)

Fornecimento e implantação de suporte 
para placa de sinalização em madeira de 
lei dimensões = 8x8cm com comprimento de 
3 metros Und 1000,00 72,24 72.240,00

1.12

COMPOSIÇÃO
12 (SICRO
5216111 )

Fornecimento e implantação de suporte 
para placa de sinalização em madeira de 
lei dimensões = 8x8cm com comprimento de 
3,5 metros Und 200,00 78,23 15.646,00

1.13

 SICRO
M0789

Conjunto de Cantoneiras e parafusos para 
fixação de placas

KG 4800,00 5,43 26.064,00
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1.14

COMPOSIÇÃO
13 (SICRO
5213364)

Remoção de placa de sinalização
Und 700,00 30,90 21.630,00

2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.1

COMPOSIÇÃO
14 (SICRO
5213408)

Pintura de faixas – termoplástico por 
Aspersão – espessura de 1,5mm

m² 10000,00 37,76 377.600,00

2.2

COMPOSIÇÃO
15 (SICRO
5214003)

Pintura de setas e zebrados – 
termoplástico por Aspersão – espessura de
1,5mm m² 6000,00 44,22 265.320,00

2.3

COMPOSIÇÃO
16 (SICRO
5213409)

Pintura de setas e zebrados – 
termoplástico por extrusão – espessura de
3,0mm m² 14000,00 74,11 1.037.540,00

2.4

COMPOSIÇÃO
17 (SICRO
5213401)

Pintura de faixas em Resina Acrilica – 
espessura de 0,6mm

m² 3000,00 22,04 66.120,00

2.5

COMPOSIÇÃO
18 (SICRO
5213405)

Pintura setas e zebrados Resina Acrílica 
– espessura de 0,6mm

m² 3000,00 33,26 99.780,00

2.6

COMPOSIÇÃO
19 (SICRO
5213361)

Fornecimento e colocação de Tachão 
Refletivo monodirecional

Und 1600,00 34,22 54.752,00

2.7

COMPOSIÇÃO
20 (SICRO
5213362)

Fornecimento e colocação de Tachão 
Refletivo bidirecional

Und 400,00 38,49 15.396,00

2.8

COMPOSIÇÃO
21 (SICRO
5213359)

Fornecimento e colocação de Tacha 
refletiva monodirecional

Und 4600,00 12,98 59.708,00

2.9

COMPOSIÇÃO
22 (SICRO
5213360)

Fornecimento e colocação de Tacha 
refletiva bidirecional

Und 460,00 16,61 7.640,60

2.10

COMPOSIÇÃO
23 (SICRO
5213832)

Remoção de sinalização Horizontal com 
maçarico

m² 400,00 3,52 1.408,00

3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

3.1
COMPOSIÇÃO

24
Fornecimento e Implantação de Faixa 
Elevada Conforme Resolução  495 Contran m 100,00 1.191,64 119.164,00

3.2
COMPOSIÇÃO

25

Fornecimento e Implantação de Lombada 
Tipo A Conforme Resolução 600 Contran 
(3,70m H=min8cm – max10cm) m 425,00 492,08 209.134,00

3.3
COMPOSIÇÃO

26

Fornecimento e Implantação de Lombada 
Tipo B  Conforme Resolução 600 Contran 
(1,50m H=min6cm – max8cm) m 429,00 377,35 161.883,15

3.4
COMPOSIÇÃO

27

Abertura de Canteiro Central para 
travessia de pedestres com execução de 
calçamento de 1,50x2,00 metross espessura
de 7cm und 200,00 431,15 86.230,00

3.5
COMPOSIÇÃO

28
Implantação de Canteiro Central com meio 
fio, aterro e plantio de grama m 400,00 155,91 62.364,00

3.6
COMPOSIÇÃO

29
Implantação de Canteiro Central com meio 
fio, aterro e enchimento em concreto m 400,00 175,35 70.140,00

3.7
COMPOSIÇÃO

30

Construção de Rampa com Declividade de 
8,33%, ESP: 10cm TIPO 1 (conforme projeto
com abas) und 160,00 481,14 76.982,40

3.8
COMPOSIÇÃO

31

Construção de Rampa com Declividade de 
8,33%, ESP: 10cm TIPO 2 (conforme projeto
sem abas calçadas até 3,50m) und 160,00 1.029,19 164.670,40

3.9
 COMPOSIÇÃ

O 32
Conjunto de sinalização de obras

und 24,00 2.277,20 54.652,80

TOTAL SEM B.D.I. R$ 5.771.828,95
B.D.I.

UTILIZADO
21,35% R$ 1.232.285,48
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TOTAL COM B.D.I. R$ 7.004.111,43

OBSERVAÇÃO: INFORMAMOS QUE AS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS 
DOS SERVIÇOS ESTARÁ DISPONÍVEL EM ARQUIVO DIGITAL, ANEXO A ESTE EDITAL, 
TENDO EM VISTA QUE DEVIDO À EXTENSÃO DOS ARQUIVOS NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A
INCLUSÃO DAS MESMAS NO PRESENTE EDITAL.
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2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

 Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN

Departamento de Trafego – DET

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITENS NATUREZA DOS SERVIÇOS

MÊS

VALOR EM R$. %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

SEM BDI 231.778,63 231.778,63 231.778,63 231.778,63 231.778,63 231.778,63 231.778,63 231.778,63 231.778,63 231.778,63 231.778,63 231.778,63 2.781.343,60 48,19%

2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

SEM BDI 165.438,72 165.438,72 165.438,72 165.438,72 165.438,72 165.438,72 165.438,72 165.438,72 165.438,72 165.438,72 165.438,72 165.438,72 1.985.264,60 34,40%

3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

SEM BDI 83.768,40 83.768,40 83.768,40 83.768,40 83.768,40 83.768,40 83.768,40 83.768,40 83.768,40 83.768,40 83.768,40 83.768,40 1.005.220,75 17,42%

TOTAL  SEM BDI R$ 480.985,75 480.985,75 480.985,75 480.985,75 480.985,75 480.985,75 480.985,75 480.985,75 480.985,75 480.985,75 480.985,75 480.985,75
5.771.828,95 100,00%TOTAL ACUMULADO SEM BDI R$ 480.985,75 961.971,49 1.442.957,24 1.923.942,99 2.404.928,74 2.885.914,49 3.366.900,24 3.847.885,99 4.328.871,74 4.809.857,49 5.290.843,24 5.771.828,99

TOTAL ACUMULADO COM BDI R$ 583.676,20 1.167.352,40 1.751.028,61 2.334.704,82 2.918.381,03 3.502.057,23 4.085.733,44 4.669.409,65 5.253.085,86 5.836.762,06 6.420.438,27 7.004.114,48

R$ 7.004.114,43PERCENTUAL  (%) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
TOTAL  ACUMULADO (%) 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETIVO

Este caderno de especificação técnicas tem por objetivo estabelecer as características e

condições específicas para execução da sinalização vertical e horizontal de trânsito nas vias

urbanas do município de Porto Velho. A sinalização será implantada em locais indicados nos

projetos  de  sinalização  fornecidos  pelo  Departamento  de  Tráfego  –  DET,  da  Secretaria

Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN. 

Para  efeito  de  identificação  de  responsabilidade,  fica  convencionado  neste  documento

CONTRATADA  –  Empresa  vencedora  do  certame  que  executará  a  obra/serviço,  FISCALIZAÇÃO  –

Divisão de Sinalização de Trânsito DSIN/SEMTRAN e COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO a equipe a ser

nomeada pelo gestor da pasta da SEMTRAN, com a finalidade de recebimento do serviço.

2. NORMAS DE REFERÊNCIA

Como referencial deste material, foram realizadas consultas aos seguintes documentos e Normas

Técnicas:

 – Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar em vigor;

 – Resoluções do CONTRAN/DENATRAN;

 –  Manual  Brasileiro  de  Sinalização  de  Trânsito  –  Volume  I  –  Sinalização  Vertical  de

Regulamentação;

 – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II – Sinalização Vertical de

Advertência;

 – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume III – Sinalização Vertical de

Indicação;

 – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV – Sinalização

Horizontal;

 – Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 10 - Conteúdo 03 - Sinalização

Rodoviária – SICRO 2017/DNIT

 – NBR 15576/2008 Sinalização horizontal viária – Tachões refletivos viários – Requisitos e

métodos de ensaios; 

 – NBR 14636/2013 Sinalização horizontal viária – Tachas refletivas viárias – Requisitos;

 – NBR 13132 – Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de extrusão.

Rio de Janeiro, 1994.

 – NBR 6831. Sinalização horizontal viária – Microesferas de vidro – Requisitos. Rio de

Janeiro, 2001.

– NBR 15402. Sinalização horizontal viária – Termoplástico – Procedimento para a execução da

demarcação e avaliação. Rio de Janeiro, 2006.

– NBR  14644/2013  - Sinalização vertical viária - Películas

 –  NBR 14723.  Sinalização horizontal  viária –  Avaliação da  retrorrefletividade. Rio  de

Janeiro, 2005

 – NBR 9050. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
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 – Resolução Nº495/14 do CONTRAN e

 – Resolução Nº600/16 do CONTRAN.

3. SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO – PLACAS

Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores

de veículos quanto aos percursos, destinos, as distâncias, regras e advertências, além de

mostrar serviços auxiliares e desempenhar função educativa.  As placas são classificadas de

acordo com suas funções, estando estabelecidas pelo CTB e normas complementares. Para este

Projeto Básico serão utilizadas placas de regulamentação, de advertência e de indicação.

3.1 – Formas, funções e dimensionamentos

As  mensagens  dos  sinais  de  regulamentação  são  imperativas  e  seu  desrespeito  constitui

infração, conforme capítulo XV do CTB. As formas, cores e dimensões das placas que compõem

este  Projeto  Básico,  seguirão  rigorosamente  os  padrões  estabelecidos  em  resoluções  do

CONTRAN.

Por necessidade de acrescentar informações complementares aos sinais de regulamentação, como

- período de validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento, além de

outras, o Departamento de Tráfego da SEMTRAN adota a utilização uma placa adicional no mesmo

suporte ou a incorporação das informações necessárias à placa principal, formando um só

conjunto na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de regulamentação para que se

obtenha o melhor entendimento por parte do usuário. 

Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um padrão coerente com a legislação

vigente. Especificamente para este Projeto Básico, serão contratadas as tipologias de Placas

abaixo especificadas;

 Placas de Regulamentação: Estabelecidas no Manual Brasileiro de Sinalização de 
Trânsito/Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação que informam aos usuários 
as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. O
desrespeito a estes sinais constitui infrações do Código de Trânsito Brasileiro.

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e

branca. Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1– “Parada Obrigatória” e R-2– “Dê a

Preferência”.

Figura 1
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Figura 2

 Placas  de  Advertência:  Estabelecidas  no  Manual  Brasileiro  de  Sinalização  de

Trânsito/Volume II – Sinalização Vertical de Advertência que alertam aos usuários as

condições  potencialmente  perigosas,  obstáculos  ou  restrições  existentes  na  via  ou

adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, sendo as mesmas

permanentes ou eventuais.

Figura 3

 Placa Indicativa de parada de ônibus: Estabelecida no Manual Brasileiro de Sinalização

de  Trânsito  –  Volume  III  –  Sinalização  Vertical  que  Indica  especificamente  aos

munícipes, os locais onde os mesmos podem dispor do serviço de transporte coletivo

urbano.
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Figura 4

-   Dimensionamento:  Devem  ser  observadas  as  dimensões  estabelecidas  para  vias  urbanas

conforme tabelas a seguir:

Tabela I – Dimensionamento/Placas

As formas, cores e padrões de detalhamento – tarjas/orlas/fundos/símbolos e letras, deverão

seguir a orientação dos manuais de sinalização do DENATRAN e a elaboração dos projetos será

de inteira responsabilidade do DET - Departamento de Tráfego da SEMTRAN.

3.2 – Composição do material

Placas – Todas as placas deverão ser confeccionadas em chapa de aço nº 16, nas dimensões

indicadas na tabela I ou em projeto específico, deverão estar  perfeitamente planas, lisas e

isentas de rebarbas ou bordas cortantes. 
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ITEM FUNÇÃO FORMATO DIMENSÃO ÁREA

1.1

REGULAMENTAÇÃO

Circular Diâmetro de 50 cm 0,196 m²

1.2 Octogonal Lado de 248 cm 0,300 m²

1.3 Triangular Lado de 80 cm 0,282 m²

1.4 ADVERTÊNCIA Quadrada 50 x 50 cm 0,250 m²

1.5 REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA Retangular 60 x 100 cm 0,600 m²

1.6 A SER DEFINIDO EM PROJETO Retangular

1.7 INDICATIVA Retangular 40 x 60 cm 0,240 m²

a ser definida em 
projeto

a ser definida em 
projeto



Processo n.º 02.0027/2018

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Pintura – As placas deverão receber acabamento final em Pintura eletrostática à pó com tinta

poliester antes da aplicação da película, com o mínimo de 50 micra de espessura, na cor

branca ou amarela na frente e preta no verso, com secagem a estufa à temperatura de 200ºC

Tabela II –

Tintas/Cores

3.3  –  Refletividade

e iluminação

Para  a  contratação

pretendida a aplicação de símbolos, letras, números e tarjas nas placas, serão em película

refletiva com lentes inclusas, considerando que o padrão de iluminação pública no município

de  Porto  Velho  não  permite  que  seja  adotada  a  iluminação  externa.  Como  garantia  de

visibilidade das placas no período noturno, este Projeto Básico opta pela aquisição de placas

confeccionadas com material retrorrefletivo para todas as placas que compõem o objeto devendo

seguir as indicações dos projetos da SEMTRAN.

Película retrorrefletiva –  Sobre as placas, serão aplicadas películas retrorrefletivas, as

quais serão diagramadas em  função  da  informação  a  ser  transmitida  para  o  usuário.

Os tipos de películas indicadas para confecção das placas de sinalização  foram  definidos

em  conformidade  à  norma  NBR  14644/2013  -Sinalização vertical viária - Películas e estão

classificados da seguinte forma:

-  Películas refletivas tipo I

Conhecidas comercialmente como “grau técnico ou grau engenharia”,  são constituídas por

microesferas de vidro os microprismas. Poderão ser utilizadas nas cores branca, amarela,

verde, vermelha, azul, laranja e marrom.

-  Películas refletivas tipo III

Conhecidas  como  “alta  intensidade  prismática”,  são  constituídas  tipicamente   por

microprismas   não   metalizadas.  Poderão  ser   utilizadas   nas   cores  branca,  amarela,

vermelha, azul, verde, laranja, marrom e tons fluorescentes amarelo lima - limão, verde e

laranja,  que  proporcionam  maior  impacto  visual  ao  usuário  sob  condições  de  baixa

visibilidade, no período diurno ou noturno, bem como no amanhecer e na presença de neblina

Tabela III –

Películas

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, 2º andar, Bairro Liberdade 
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NOME COR CÓDIGO MUNSELL PIGMENTAÇÃO

Dióxido de Titânio BRANCO N 9.5

Negro de fumo, carbon black PRETO N 0.5

ITEM FUNÇÃO PELÍCULA

1.1

REGULAMENTAÇÃO

I + I

1.2 I + I

1.3 I + I

1.4 ADVERTÊNCIA I + I

1.5 I + I

1.6 III + III

1.7 INDICATIVA I + I

REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA (0,60 
X 1,00 m)

REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA (a 
definir)
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3.4 – Suporte e fixação

Suportes – As placas propostas neste Projeto Básico deverão ser fixadas em colunas metálicas

galvanizadas  e  postes  de  madeira  de  lei,  confeccionadas  nas  seguintes  dimensões,  para

implantação de placas de REGULAMENTAÇÃO, ADVETÊNCIA e INDICAÇÃO:

Tabela IV –

Suportes

para placas

CONFIGURAÇÕES DE FIXAÇÃO DE PLACAS E SUPORTES

Figura 5 – ITEM 1.8

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
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ITEM TIPO USO DIÂMETRO ESPESSURA COMPRIMENTO

1.8 METÁLICO SIMPLES placa simples 2 ½” 2,65 mm 3,08 m

1.9 METÁLICO SIMPLES placa dupla 2 ½” 2,65 mm 3,63 m

1.10 METÁLICO DUPLO placa especial 2 ½” 2,65 mm 2 x 4,06 m

ITEM TIPO USO DIMENSÃO COMPRIMENTO

1.11 MADEIRA SIMPLES placa simples 3,00 m

1.12 MADEIRA SIMPLES placa dupla 8 x 8 cm 3,50 m

8 x 8 cm
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Figura 6 – ITEM 1.9

Figura 7 – ITEM 1.10
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Figura 8 – ITEM 1.11

Figura 9 – ITEM 1.12

Tampas –  Os  suportes

propostos  deverão  conter

tampa de  vedação fixada  na

extremidade superior.

Fixadores –  Os fixadores das placas nos suportes se dará por conjunto de cantoneiras e

parafusos e  foram dimensionados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os

esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição da sinalização.

Pintura – Os suportes metálicos galvanizados dispensam  acabamento em pintura, somente os

suportes de madeira deverão receber acabamento em pintura com duas demãos de tinta à base de

borracha clorada ou esmalte sintético na cor preta.
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Assentamento – As colunas deverão ser fixadas ao solo numa profundidade e 50 centímetros em

concreto com o devido travamento.

 3.5 - Execução do serviço

I) Marcação do serviço: Este serviço consiste na locação das placas a serem implantadas,

conforme projeto elaborado. As placas de sinalização de trânsito deverão ser implantadas na

faixa de serviço das calçadas, obedecendo afastamentos especificados em projeto e terá o

acompanhamento  da  FISCALIZAÇÃO  do  serviço  através  da  DSIN  –  Divisão  de  Sinalização  de

Trânsito da SEMTRAN.

II) Escavação e bota fora do material: Para a fixação das placas no solo,  severá ser

realizada a escavação manual da cova na profundidade de 50 cm, para o devido chumbamento em

concreto. Todo o material residual da obra deverá ser retirado na forma estabelecida pelo

órgão de controle ambiental municipal.

III) Concretagem: A fixação das placas será executada em concreto composto por Concreto fck =

20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais, virado no

local. Após a execução do serviço a CONTRATADA deve certificar-se de deixar o local limpo,

sem nenhum resíduo da obra.

Remoção de placa de sinalização – O serviço de remoção de placa de sinalização será indicado

em projetos e ordem de serviço e o procedimento a ser adotado é:

1 - recolhimento de placa/poste danificado com fechamento do buraco remanescente com o mesmo

material do seu entorno;

2 - as placas/poste recolhidos devem ser entregues na sede da SEMTRAN com o devido registro

de entrega a ser sistematizado pela DSIN – Divisão de Sinalização de Trânsito da SEMTRAN.

4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO – PINTURA

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e

legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade de fornecer

informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a

aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar

os usuários da via.

A  sinalização  horizontal  tem  a  propriedade  de  transmitir  mensagens  aos  condutores  e

pedestres, possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da

via.

4.1 – Formas, funções e dimensionamentos

As  mensagens  dos  sinais  de  regulamentação  A  aplicação  de  pintura  à  base  de  material

termoplástico por extrusão, aspersão e em resina acrílica é a operação que visa à execução de

marcas, símbolos e legendas na superfície das pistas de uma via mediante a utilização de

equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.
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A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores que definem os

diversos tipos de marcas viárias, as mensagens dos sinais de regulamentação são imperativas e

seu desrespeito constitui infração conforme capítulo XV do CTB.

As formas, cores e dimensões das pinturas viárias que compõem este Projeto Básico, seguirão

rigorosamente os padrões estabelecidos em resolução do CONTRAN. Os detalhes dos sinais aqui

apresentados constituem um padrão coerente com a legislação vigente.  Especificamente para

este Projeto Básico, serão contratadas as tipologias de pinturas abaixo especificadas:

– Continua: corresponde às linhas sem interrupção, aplicadas em trecho específico de pista;

–  Tracejada  ou  Seccionada:  corresponde  às  linhas  interrompidas,  aplicadas  em  cadência,

utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço;

– Setas, Zebrados, Símbolos e Legendas: correspondem às informações representadas em forma de

desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, 

indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente.

– Tachão: Complementar a pintura no pavimento contendo elemento retro refletivo bidirecional.

–  Tacha:  Complementar  a  pintura  no  pavimento contendo  elemento  retro  refletivo  mono

direcional e bidirecional. 

Tabela VI – Sinalização Horizontal

As formas, cores e padrões de detalhamento das pinturas a serem executadas deverão seguir a

orientação dos manuais de sinalização do DENATRAN e os projetos apresentados, cuja elaboração

será de inteira responsabilidade do Departamento de Tráfego - DET da SEMTRAN. 
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ITEM TIPO COR DIMENSÃO

2.1
Pintura de faixas – termoplástica por aspersão

BRANCA/AMARELA espessura de 1,5mm

2.2
Pintura de setas e zebrados – termoplástica por aspersão 

BRANCA/AMARELA espessura de 1,5mm

2.3
Pintura de setas e zebrados – termoplástica por extrusão

BRANCA/AMARELA espessura de 3,00mm

2.4
Pintura de faixas em resina acrílica

BRANCA/AMARELA espessura de 0,6mm

2.5
Pintura de setas e zebrados em resina acrílica

BRANCA/AMARELA espessura de 0,6mm

2.6
Fornecimento e colocação de Tachão Refletivo Monodirecional

BRANCO 250 x 160 x 50mm 

2.7
Fornecimento e colocação de Tachão Refletivo Bidirecional

AMARELO 250 x 160 x 50mm 

2.8
Fornecimento e colocação de Tacha Refletiva Monodirecional

BRANCO 100 x 100 x 20mm 

2.9
Fornecimento e colocação de Tacha Refletiva Bidirecional

AMARELO 100 x 100 x 20mm 

2.10
Remoção de sinalização horizontal com maçarico
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  LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO OPOSTO:                LINHA DE DIVISÃO DE MESMO FLUXO:

MARCAS DE CANALIZAÇÃO: 

LINHA DE RETENÇÃO: 

Figura 10 – ITENS 2.1 e 2.4

SETAS

DIRECIONAIS:

SÍMBOLOS: 

LEGENDAS: 
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Figura 11 – ITENS 2.2, 2.3 e 2.5

Pintura – Termoplástica e Resina acrílica

 – COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

A  pintura  termoplástico  corresponde  à  mistura  de  ligantes;  partículas  granulares  com

elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros

componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13132.

Pode ser nas cores branca ou amarela, conforme especificações do projeto de sinalização. As

esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

–  EQUIPAMENTOS

Para a execução do serviço de sinalização devem ser utilizados os seguintes equipamentos:

 – vassouras, escovas para a limpeza da via;

 – compressores para limpeza com jato de ar, de forma a limpar e secar apropriadamente a

superfície a ser demarcada;

 – aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada

 –  implementos  auxiliares  para  demarcação  manual  quantos  forem  necessários  à  execução

satisfatória do serviço;

 –  usina  móvel  montada  sobre  caminhão,  constituída  de  dois  recipientes  para  fusão  de

material, branco e amarelo, providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com

velocidade variável;

 – sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 e 500 mm e abertura de 3 mm;

 – carrinho semeador para aplicação e distribuição de microesferas com largura variável de

100 a 500 mm;
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 –  termômetros  em  perfeito  estado  de  funcionamento  no  recipiente  de  fusão  do  material

termoplástico;

Para aplicação mecânica, além dos equipamentos acima deve conter:

 – aquecimento indireto com óleo térmico, para todo o conjunto aplicador, ou seja, mangueira

condutora do material termoplástico e pistola;

 – compressor com tanque pulmão de ar destinado à: pressurização do tanque de microesferas;

limpeza do pavimento e acionamento das pistolas de microesferas;

 – dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples ou

duplas de materiais utilizados;

 – dispositivos, acessórios de controle de segurança em painéis na cabine do veículo e na

plataforma de comando do conjunto de aplicação;

 – sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diesel;

 – gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle;

 – dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução da

demarcação;

– termômetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um higrômetro para a

umidade relativa do ar, trena e um medidor de espessura.

–  CONTROLE DE EXECUÇÃO

A aplicação dos materiais só deve ser realizada nas seguintes condições:

 – A superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos, ou outros

elementors estranhos;

– A pré marcação deve estar de acordo com o projeto, perfeitamente reta nos trechos em

tangente e acompanhando o arco nos trechos em curva;

– Quando o tempo estiver bom, ou seja, sem vento excessivo, sem neblina, sem chuva e com

umidade do ar máxima de 90%;

– Quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5°C e 40°C;

– Após a implantação da sinalização para estes serviços.

–  CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade da aplicação da sinalização horizontal deve ser realizado no decorrer

da implantação , de acordo com as normas relacionadas e as especificações do projeto e sob a

observância dos seguintes parâmetros:

– Homogeneização da mistura da tinta;

– Consistência e temperatura de fusão do material termoplástico;

– Consumo dos materiais;

– Espessura do material aplicado;

– Cadência das linhas longitudinais seccionadas (interrompidas);

– Linearidade das faixas;

– Atendimento ao projeto de sinalização;

– Tempo de secagem para liberação ao tráfego e

–  Retrorrefletorização  total  da  linhas  longitudinais,  setas,  inscrições  no  pavimento,

zebrados e demais marcas viárias.
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Tachão e Tachinha

– MATERIAL

Os tachões e tachinhas devem suportar carga de no mínimo 1500 kgf. Deve ser de material

organo-inorgânico à base de resinas sintéticas e materiais de enchimento constituídos de

minerais de cor amarela permanente, contendo na base estrutura em aço, tela de nylon, para

absorção de impactos, e dois pinos de fixação com barra transversal.

– PINO DE FIXAÇÃO

Deve ser constituído de parafusos de rosca completa, com proteção contra a oxidação devendo

ser parte do corpo do tachão ou tachinha, no mesmo material, eliminando qualquer forma de

fixação entre os pinos e o tachão ou tachinha após a fabricação.

– ELEMENTO REFLETIVO

Deve  ser  constituído  por  elementos  refletivos  de  vidro  lapidado  e  espelhado,  ou  outro

material com características de dureza, resistência à abrasão e retro-refletividade superior

ao vidro lapidado, incrustados em suporte de ABS, fixados por meio de rebites e cola.

– COLA DE FIXAÇÃO

Deve ser constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de resinas de poliéster de

cura rápida  e oferecer  perfeita aderência  dos dispositivos  ao pavimento  de concreto  ou

asfáltico; seu tempo de secagem não pode ser superior a 45 minutos. 

– DIMENSÕES

As dimensões recomendadas são as apresentadas nos desenhos do anexo A.  3.5.2 Forma O formato

externo do corpo deve permitir condições de limpeza dos elementos refletivos pela ação do

tráfego e das chuvas. Os pinos de fixação devem ter cabeça arredondada, embutida no corpo do

tachão ou tacha, para que no caso de quebra estes não se tornem perigosos ao tráfego. A parte

dos  pinos  de  fixação  a  ser  embutida  no  pavimento  deve  ser  rosqueada  para  aumentar  a

aderência.  Os  elementos  refletivos  devem  estar  perfeitamente  embutidos  no  corpo  do

dispositivo.
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Figura 12 – ITENS 2.6 e 2.7                                            Figura 13 – ITENS 2.8

e 2.9

– CORES

O  elemento  refletivo  pode  ser  branco  ou  amarelo,  ou  conforme  solicitado  em  projeto  da

SEMTRAN. A cor do corpo deve ser sempre mencionada especificamente no projeto de sinalização.

– EQUIPAMENTOS

Equipamentos mínimos utilizados para a implantação de tachões refletivos:

- veículo tipo pick-up ou utilitário, com motorista;

- furadeiras elétricas;

- ferramentas manuais diversas;

- equipamentos de sinalização de obras.

– EXECUÇÃO

A abertura do trecho ao tráfego só deve ser permitida após 30 minutos da última colagem

efetuada, Cabe à fiscalização da SEMTRAN definir os trechos considerados como de reposição

contínua ou esparsa. É necessário o acompanhamento dos serviços pelos agentes de trânsito do

município. A colocação não deve ser executada em dias chuvosos ou com o pavimento molhado.

- Sinalizar adequadamente o local da realização dos serviços, de acordo com as normas de

sinalização de obras orientadas pela SEMTRAN.

- Deve ser efetuada pré-marcação antes da fixação do tachão ou tacha ao pavimento, para o

perfeito alinhamento e posicionamento das peças, que deve obedecer ao projeto fornecido pela

SEMTRAN.

- Devem ser executados dois furos no pavimento, com a utilização de broca de vídea de 5/8”,

na profundidade aproximada de 80 mm. Deve-se em seguida efetuar a limpeza do furo.

- Para melhor aderência dos tachões ou tachas ao pavimento, é necessário efetuar adequada

limpeza em conformidade com a situação existente, deve se empregar na limpeza: ar comprimido,

varredura, escova de aço, lixa, detergente etc.

– COLAGEM

Colagem Após a limpeza do furo para fixação do pino, este deve ser totalmente preenchido com

cola, com consumo médio de 200 g por dispositivo. Em seguida, espalha-se a cola sobre o

pavimento no local de aplicação do corpo do dispositivo. O adesivo deve preencher totalmente

as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo. Após a colocação do

dispositivo,  deve-se  firmá-lo  no  chão,  pressionando-o  contra  o  pavimento,  para  obter

aderência  uniforme  de  todo  o  corpo  do  dispositivo.  Não  se  admite  trechos  do  corpo  do

dispositivo em balanço. Quando a superfície do pavimento for irregular, a cola deve ser o

nivelador das irregularidades. Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes

devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos de cola devem

ser removidos.
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– CONTROLE

O  fornecedor  ou  fabricante  dos  tachões  e  tachas  refletivos  deve  ser  responsável  pela

realização  dos  ensaios  e  testes  que  comprovem  o  cumprimento  das  premissas  desta

especificação. Os materiais empregados nas tachas refletivas devem ser analisados e terem sua

qualidade comprovada em laboratório credenciado. A contratante deve ainda, verificar: 

a) visualmente as condições de acabamento; 

b) se os espaçamentos entre os elementos e a colocação atende ao projeto de sinalização.

Remoção de pintura termoplástica

A remoção das marcas viárias no pavimento poderá ser feita por processos de decapagem por

abrasão ou por queima, através de: 

– EQUIPAMENTOS

a)  Equipamento  composto  por  compressor,  reservatório  de  gás  propano  e  dispositivo

controlados, tipo Jet-Blaster ou similar.

b) Maçarico a gás butano e raspa ou outro.

– EXECUÇÃO

A execução do serviço se dará por mediante emissão de ondem de serviço com projeto específico

estabelecendo os elementos a serem removidos, podendo ser este serviço condicionante para a

execução de outro projeto de sinalização ou somente para correção auteração de regramento na

via.

Todo o material residual do serviço deverá ser retirado na forma estabelecida pelo órgão de

controle ambiental municipal.

5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS – complementares a sinalização

5.1 – FAIXA ELEVADA DE PEDESTRE

Nos locais indicados em projeto/Ordem de Serviço, deverão ser implantadas faixas elevadas de

travessia de pedestres em concreto estrural, as quais serão executadas conforme Resolução

nº495/14 do Contran com dimensões de acordo  com indicações dos projetos gráficos elaborados

pelo DET/SEMTRAN, segue modelo no ANEXO II do Projeto Básico. Eventuais alterações durante

sua execução deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO do serviço. 

5.1.1 Marcação do serviço

Este serviço consiste na marcação do projeto no trecho a ser executado, locando todos os

elementos necessários à sua execução e constantes no projeto. Deverá prever a utilização de

equipamentos  que  garantam  à  perfeita  marcação  dos  projetos  e  terá  o  acompanhamento  da

FISCALIZAÇÃO do serviço.
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5.1.2 Implantação da sinalização vertical

Após a marcação do serviço deverão ser implantadas imediatamente toda a sinalização vertical

– placas indicadas no projeto, como medida de comunicação prévia aos usuários da via a cerca

da intervenção que será realizada. 

5.1.3 Sinalização de obra

Tem por objetivo informar à população e aos usuários da via da realização de obra, de forma a

orientar adequadamente e com segurança o trânsito de veículos e pedestres no local. Durante a

realização  da  obra  o  trânsito  de  veículos  deverá  ser  mantido  em  meia  pista  em   forma

ordenada, fazendo uso do conjunto de sinalização de obra indicado neste Projeto Básico e sob

a orientação da SEMTRAN quanto a forma de realizar a interdição necessária.

Juntamente com a expedição da ORDEM DE SERVIÇO para a execução da faixa elevada, será emitida

altorização prévia do setor competente da SEMTRAN que garantirá a orientação e acompanhamento

dos agentes de trânsito caso seja necessário.

5.1.3 Execução do serviço

I) Corte e demolição de asfalto: Nos locais onde será executada a travessia elevada, deverá

ser retirada a cobertura em asfalto através de corte mecânico e conforme dimensionamento

estabelecido em projeto. 

II) Escavação e bota fora do material: Após a retirada da cobertura asfaltica, deverá ser

iniciada a escavação manual da base, obedecendo as dimensões do projeto, que receberá a

fundação da faixa elevada. Todo o material residual da obra deverá ser retirado na forma

estabelecida pelo órgão de controle ambiental municipal.

III) Execução  da armadura  e forma:  Executar  armadura em  ferro conforme  especificado em

projeto observando dimensionamentos e materiais indicados.

IV) Concretagem e cura: A faixa elevada será executada em concreto cimentado – PORTLAND FCK

de 30 MPA, virado no local sobre armadura em ferro conforme especificado em projeto.

V) Obras complementares:

Contrapiso Lastro  de concreto:  Sobre o  solo já  devidamente compactado  e nivelado,  será

aplicado, contrapiso de concreto não estrutural, fck: 9Mpa., com espessura não inferior a 05

cm, em toda a área da para assentamento de meio fio e acabamento da canaleta na construção

das rampas determinadas no projeto de arquitetura. 

Grelha de Concreto: Colocação de Grelha em concreto pré-moldada 15x75x52cm (AxCXL), na parte

elevada das travessias, transpondo o vão da sarjeta para o passeio. 

Sarjeta:  Construção  de  sajreta  Tipo  1-50x5cm,  i=3%,  padrão  DEOP-MG,  no  comprimento  das

travessias em divisa com os passeios 
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Conforme a resolução  495/14 do CONTRAN, a calçada e meios fios deverão estar alinhados ao

nível das faixas elevadas, que devem ter altura máxima de 15 cm. Caso o desnível do conjunto

calçada e meio fio seja superior a 15cm em relação ao pavimento, deve ser previsto o devido

rebaixo  do  primeiro,  para  que  atenda  a  esta  condição.  Far-se-á  o  rebaixo  seguindo  as

orientações da resolução, quanto as larguras e inclinações.

5.2 – LOMBADA MECÂNICAS

Nos locais indicados em projeto/Ordem de Serviço, deverão ser implantadas lombadas mecânicas

TIPO A e TIPO B em concreto estrural, as quais serão executadas conforme Resolução nº600/16

do Contran com dimensões de acordo  com indicações dos projetos gráficos, segue modelo no

ANEXO II do Projeto Básico. Eventuais alterações durante sua execução deverão ser submetidas

à aprovação da FISCALIZAÇÃO do serviço. 

5.2.1 Marcação do serviço

Este serviço consiste na marcação do projeto no trecho a ser executado, locando todos os

elementos necessários à sua execução e constantes no projeto. Deverá prever a utilização de

equipamentos  que  garantam  à  perfeita  marcação  dos  projetos  e  terá  o  acompanhamento  da

FISCALIZAÇÃO do serviço.

5.2.2 Implantação da sinalização vertical

Após a marcação do serviço deverão ser implantadas imediatamente toda a sinalização vertical

– placas indicadas no projeto, como medida de comunicação prévia aos usuários da via a cerca

da intervenção que será realizada (redutor de velocidade). 

5.2.3 Sinalização de obra

Tem por objetivo informar à população e aos usuários da via da realização de obra, de forma a

orientar adequadamente e com segurança o trânsito de veículos e pedestres no local. Durante a

realização  da  obra  o  trânsito  de  veículos  deverá  ser  mantido  em  meia  pista  em   forma

ordenada, fazendo uso do conjunto de sinalização de obra indicado neste Projeto Básico e sob

a orientação da SEMTRAN quanto a forma de realizar a interdição necessária.

Juntamente com a expedição da ORDEM DE SERVIÇO para a execução da lombada mecânica TIPO A ou

TIPO B, será emitida autorização prévia do setor competente da SEMTRAN que garantirá a

orientação e acompanhamento dos agentes de trânsito caso seja necessário.

5.2.3 Execução do serviço

I) Corte e demolição de asfalto: Nos locais onde será executada a lombada mecânica TIPO A ou

TIPO B, deverá ser retirada a cobertura em asfalto através de corte mecânico e conforme

dimensionamento estabelecido em projeto. 

II) Escavação e bota fora do material: Após a retirada da cobertura asfaltica, deverá ser

iniciada a escavação manual da base, obedecendo as dimensões do projeto, que receberá a
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fundação da lombada mecânica TIPO A ou TIPO B. Todo o material residual da obra deverá ser

retirado na forma estabelecida pelo órgão de controle ambiental municipal.

III) Execução  da armadura  e forma:  Executar  armadura em  ferro conforme  especificado em

projeto observando dimensionamentos e materiais indicados.

IV) Concretagem e cura: A faixa elevada será executada em concreto cimentado – PORTLAND FCK

de 30 MPA, virado no local Executar armadura em ferro conforme especificado em projeto

observando dosagens e materiais indicados.

5.3 – ABERTURA DE CANTEIRO

Nos locais  indicados em  projeto/Ordem de  Serviço, deverão  ser realizadas   aberturas  de

canteiro central como obra complementar a regramento de trânsito definido para o local –

travessia  de  pedestres.  O  serviço  deverá  atender  rigorosamente  os  dimensionamentos

estabelecidos em projetos gráficos. Eventuais necessidades de alterações no projeto durante

sua execução deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO do serviço. 

5.3.1 Marcação do serviço

Este serviço consiste na marcação do projeto no trecho a ser executado, locando todos os

elementos necessários à sua execução e constantes na ordem de servido emitida. Deverá prever

a  utilização  de  equipamentos  que  garantam  à  perfeita  marcação  dos  projetos  e  terá  o

acompanhamento da FISCALIZAÇÃO do serviço.

5.3.2 Implantação da sinalização vertical

Após a marcação do serviço, obrigatoriamente deverão ser implantadas sinalização vertical R-

5a  e/ou R-5b – placas indicadas no projeto, como medida de comunicação prévia aos usuários

da via a cerca da intervenção que será realizada (travessia de pedestres). 

5.3.3 Sinalização de obra

Tem por objetivo informar à população e aos usuários da via da realização de obra, de forma a

orientar adequadamente e com segurança o trânsito de veículos e pedestres no local. Durante a

realização  da  obra  o  trânsito  de  veículos  deverá  ser  mantido  em  meia  pista  em   forma

ordenada, fazendo uso do conjunto de sinalização de obra indicado neste Projeto Básico e sob

a orientação da SEMTRAN quanto a forma de realizar a interdição necessária.

Juntamente com a expedição da ORDEM DE SERVIÇO para a aberturas de canteiro central, será

emitida autorização  prévia do  setor competente  da SEMTRAN  que garantirá  a orientação  e

acompanhamento dos agentes de trânsito caso seja necessário.

5.3.3 Execução do serviço

I) Demolição de canteiro: No local onde será executada a abertura de canteiro central deverá

ser realizada a demolição do trecho especificado,  através de corte mecânico e conforme

dimensionamento estabelecido em projeto. 
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II) Bota fora do material: Após a demolição de trecho de canteiro indicado, deverá ser

providenciada a retirada de todo o material residual da obra na forma estabelecida pelo órgão

de controle ambiental municipal.

III) Acabamento:  Após a abertura do canteiro deverá ser realizado acabamento do piso em

concreto cimentado – PORTLAND FCK de 15 MPA, virado no local em nível da via, conforme

especificado em projeto observando dosagens e materiais indicados.

5.4 – IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO

Nos  locais  indicados  em  projeto/Ordem  de  Serviço,  deverá  ser  realizadas  construção  de

canteiro central como obra complementar a regramento de trânsito definido para o local,

podendo receber acabamento em grama ou concreto. O serviço deverá atender rigorosamente os

dimensionamentos estabelecidos em projetos gráficos e eventuais necessidades de alterações no

projeto durante sua execução deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO do serviço. 

5.4.1 Marcação do serviço

Este serviço consiste na marcação do projeto no trecho a ser executado, locando todos os

elementos necessários à sua execução e constantes na ordem de servido emitida. Deverá prever

a  utilização  de  equipamentos  que  garantam  à  perfeita  marcação  dos  projetos  e  terá  o

acompanhamento da FISCALIZAÇÃO do serviço.

5.4.2  Sinalização de obra

Tem por objetivo informar à população e aos usuários da via da realização de obra, de forma a

orientar adequadamente e com segurança o trânsito de veículos e pedestres no local. Durante a

realização  da  obra  o  trânsito  de  veículos  deverá  ser  mantido  em  meia  pista  em   forma

ordenada, fazendo uso do conjunto de sinalização de obra indicado neste Projeto Básico e sob

a orientação da SEMTRAN quanto a forma de realizar a interdição necessária.

Juntamente com a expedição da ORDEM DE SERVIÇO para a construção de canteiro central, será

emitida autorização  prévia do  setor competente  da SEMTRAN  que garantirá  a orientação  e

acompanhamento dos agentes de trânsito caso seja necessário.

5.4.3 Execução do serviço

I) Corte e demolição de asfalto: Nos locais onde será executada a construção de canteiro,

deverá  ser  retirada  a  cobertura  em  asfalto  através  de  corte  mecânico  e  conforme

dimensionamento estabelecido em projeto. 

II) Escavação e bota fora do material: Após a retirada da cobertura asfaltica, deverá ser

iniciada a escavação manual da base, obedecendo as dimensões do projeto, que receberá meio-

fio como delimitador para o canteiro. Todo o material residual da obra deverá ser retirado na

forma estabelecida pelo órgão de controle ambiental municipal.

III) Base do canteiro: O canteiro poderá receber dois tipos de acabamento:
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Em concreto - Sobre o solo já devidamente compactado e nivelado, será aplicado, contrapiso de

concreto não estrutural, fck: 9Mpa., com espessura não inferior a 05 cm, em toda a área

definida  em  projeto.   O  assentamento  de  meio  fio  se  dará  por  chumbamento  em  vala  nos

quantitativos e dimensionamentos estabelecidos em projeto;

Em  grama –  Para  aplicação  de  acabamento  em  grama  deverá  ser  executado  primeiramente  o

assentamento  de  meio  fio,  que  se  dará  por  chumbamento  em  vala  nos  quantitativos  e

dimensionamentos estabelecidos em projeto. Após, deverá ser removido  qualquer mato, ervas

daninhas, pedras e entulhos da área em que se deseja plantar a grama e nivelar o terreno,

deixando-o mais homogêneo e plano possível fazendo uso de enxada.

Para o pré plantio, realizar preenchimento do canteiro com terra adubada com uma camada de 15

cm para recebimento de placas de grama do tipo esmeralda em rolo.

5.5 – CONSTRUÇÃO DE RAMPA

Nos locais indicados em projeto/Ordem de Serviço, deverão ser realizadas construção Rampas de

acesso ao passeio público nas tipologias – 1 e 2, como obra complementar a implantação de

travessia de pedestres definido para  locais especificados em projeto, segue modelo no ANEXO

II  do  Projeto  Básico.  O  serviço  deverá  atender  rigorosamente  os  dimensionamentos

estabelecidos em projetos gráficos e eventuais necessidades de alterações no projeto durante

sua execução deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO do serviço. 

5.5.1 Marcação do serviço

Este serviço consiste na marcação do projeto no trecho a ser executado a Rampa tipo 1 ou Tipo

2, locando todos os elementos necessários à sua execução e constantes na ordem de servido

emitida. Deverá prever a utilização de equipamentos que garantam à perfeita marcação dos

projetos e terá o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO do serviço.

Figura 14 – ITEM

3.7 – TIPO 1
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Figura 15 – ITEM 3.8 – TIPO 2

5.5.2  Sinalização de obra

Tem por objetivo informar à população e aos usuários da via da realização de obra, de forma a

orientar adequadamente e com segurança o trânsito de veículos e pedestres no local. Durante a

realização da obra o trânsito de pessoas no passeio (calçada) deverá ser ordenado, fazendo

uso do conjunto de sinalização de obra indicado neste Projeto Básico e sob a orientação da

SEMTRAN quanto a forma de realizar a interdição necessária.

Juntamente com a expedição da ORDEM DE SERVIÇO para a construção de Rampa tipo 1 ou Tipo 2,

será emitida autorização prévia do setor competente da SEMTRAN que garantirá a orientação e

acompanhamento dos agentes de trânsito caso seja necessário.

5.5.3 Execução do serviço

I)  Corte  e  demolição  da  calçada: efetuar  o  corte  da  calçada  com  equipamento  de  disco

diamantado, seguindo rigorosamente as dimensões definidas em projeto. O corte da calçada

deverá ser feito de forma a obedecer ao alinhamento da faixa de travessia de pedestre,

conforme definido em projeto. 

As guias e sarjetas demolidas, ou eventualmente danificadas, deverão ser refeitas respeitando

rigorosamente os alinhamentos, cotas e declividades, garantindo o perfeito escoamento da água

sem a formação de áreas de empoçamento.

Os cortes excessivos ou desnecessários, bem como a recomposição do passeio nestas áreas serão

de responsabilidade da CONTRATADA. 

As demolições deverão ser executadas com ferramentas e equipamentos adequados ao tipo de

serviço, de forma segura para todos os operários e eventuais transeuntes, sendo inicialmente

removidas todas as interferências existentes, tais como tubulações de água, telefone, energia

elétrica, etc. A CONTRATADA deverá tomar os cuidados necessários para que durante a demolição

os materiais não obstruam os cursos d’ água, vias públicas ou causem danos a terceiros. A

CONTRATADA promoverá todos os entendimentos com as concessionárias, para o desligamento,

escoramento e relocação de redes situadas nas proximidades das estruturas a serem demolidas.

II)  Bota  fora  do  material:  Todo  o  material  excedente  inutilizável,  proveniente  das

atividades de demolições, deverá ser retirado na forma estabelecida pelo órgão de controle

ambiental municipal.

III) Construção da Rampa: As Rampas tipo 1 ou Tipo 2 deverão ser executadas em concreto com

espessura mínima de 0,07cm (sete centímetros) sobre lastro de brita apiloado com 0,05m (cinco

centímetros) de espessura. As dimensões, o posicionamento e o alinhamento da rampa deverão

seguir rigorosamente os valores definidos em projeto.

5.6 – FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO DE OBRA

O conjunto de sinalização de obras é composto por placas e dispositivos com características

visuais próprias, cuja função principal é garantir segurança dos usuários e trabalhadores e a

fluidez  do  tráfego  nas  áreas  afetadas  por  intervenções  temporárias  de  implantação  de

sinalização.
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I) Composição: O conjunto de sinalização de obras é composto pelos seguintes elementos:

a) Sinalizacao de transito – noturna;

b) Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacão, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l
x c);

c) Cone de sinalizacao em pvc rigido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm;

d) Fita plastica zebrada para demarcacao de areas, largura = 7 cm, sem adesivo;
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e) Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva;

f) Cavalete de madeira para isolamento com tela plástica conforme projeto básico;

g) Placa de madeira em cavaletes para interdição de vias.
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Os cavaletes de madeira e as placas devrão ser executados nas dimensões estabelecidas em

projeto que segue no ANEXO II deste projeto básico.

II) Duração do conjunto de sinalização: Para o o período de 06 (seis) meses de vigência do

contrato, serão disponibilizados 02 (dois) conjuntos de sinalização de obra que deverão ser

administrados pela CONTRATADA a fim de garantir a segurança na execução dos serviços.

III) Material remanescente: No procedimento de liberação de novo conjunto de sinalização de

obra para a CONTRATADA, a fiscalização do contrato deverá fazer verificação do material a ser

substitúido e em havendo material remanescente em boas condições de uso, os mesmos deverão

ser recolhidos na SEMTRAN.

6 DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA a emissão e o recolhimento de ART - Anotação de

Responsabilidade  Técnica  e/ou  RRT  -  Registro  de  Responsabilidade  Técnica,  relativa  aos

serviços executados que deverão ser apresentados a cada medição do serviço;

6.2 Os serviços  serão executados em obediência aos projetos apresentados que definirão seus

aspectos de engenharia e instalações. A execução dos serviços deverá atender completamente as

recomendações presentes na norma  ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário,

espaços e equipamentos urbanos e Resoluções do CONTRAN indicadas;

6.3 Modificações que possam haver no decorrer da execução dos serviços deverão, previamente,

ser comunicados documentalmente a contratante para aprovação;

6.4 A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de

cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste

caso o trecho ser refeito, pela CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura de Porto

Velho, dentro do prazo fixado;

6.5  A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão de obra, ferramentas, máquinas e

equipamentos necessários e adequados para que todos os serviços sejam desenvolvidos com

segurança e qualidade;

6.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA, reforçar, adequar ou substituir seus recursos de
Superintendência Municipal de Licitações – SML 
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equipamentos,  máquinas,  ferramentas,  veículos,  equipamentos  de  proteção  individual  e

coletivos, instalações ou pessoal, caso seja constatada a inadequação para a realização dos

serviços;

6.7  A  CONTRATADA deverá  zelar  pela  qualidade  dos  materiais  utilizados  e  dos  serviços

prestados. À contratante é reservado o direito de impugnar a aplicação de qualquer material,

desde que  sua procedência e desempenho sejam considerados duvidosos pela fiscalização, salvo

a apresentação de laudo técnico emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro que comprove

a boa qualidade deste;   

6.8 O fornecimento, montagem e instalação dos equipamentos devem seguir as recomendações das

normas  técnicas  brasileiras  da  ABNT  vigentes.  Em  caso  de  alguma  divergência  entre  as

especificações deste memorial e as normas técnicas, prevalecerão aquelas contidas nas NBR’s;

6.9  Se,  em  qualquer  fase  da  execução  do  serviço,  a  fiscalização  tomar  conhecimento  de

serviços mal executados ou com materiais inadequados, fica reservado a ela o direito de

determinar sua adequação, cabendo a CONTRATADA o ônus em refazer tais serviços;

6.10 A fiscalização terá livre acesso aos trabalhos durante a execução do serviço e deverá

ter todas as facilidades razoáveis para poder determinar se os materiais e mão de obra

empregada são compatíveis com as especificações. A inspeção dos serviços não isentará a

CONTRATADA de quaisquer das suas obrigações prescritas no Contrato;

6.11  A  CONTRATADA deverá  tomar  as  devidas  precauções  quanto  a  disposição  de  máquinas,

materiais e  equipamentos, considerando  a segurança  de terceiros  e as  boas condições  de

andamento dos serviços;

6.12 As operações de construção e ou serviço deverão ser executadas de tal forma que causem o

mínimo possível de transtornos e incômodo às propriedades vizinhas as obras ou serviços;

6.13  A  CONTRATADA será  considerada  responsável  pelos  danos  por  ela  causados  durante  a

execução dos serviços de toda propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia

elétrica, telefones, redes de água, TV a cabo e outros serviços, ao longo ou adjacentes ao

trecho em serviços ou obras. O ônus será exclusivo da CONTRATADA.

6.14 É vedado o início de qualquer operação de relevância sem o consentimento por escrito da

fiscalização ou sem a notificação por escrito da CONTRATADA, apresentada com antecedência de

15  dias  para  que  a  fiscalização  tome  as  providências  de  inspeção  antes  do  início  das

operações.  Os  serviços/obras  iniciados  sem  a  observância  destas  exigências  poderão  ser

rejeitados pela fiscalização.

6.15 Até que a fiscalização seja notificada por escrito sobre a aceitação e entrega final dos

serviços/obras, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as

precauções contra prejuízos ou danos que possam ser causados por qualquer tipo de ação

proposital ou involuntária, devendo os danos serem reparados pela CONTRATADA.

7.  RESPONSABILIDADE  PELA  ELABORAÇÃO  E  APROVAÇÃO  DO  MEMORIAL  DESCRITIVO  E  ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

O presente Projeto Básico foi elaborado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito –

SEMTRAN, em conformidade com as atribuições legais e regimentais:

      Porto Velho, ____/_____/______.
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FERNANDA MOREIRA DA SILVA
RRT Nº 6230716

Arquiteta e Urbanista – CAU nº A 19220-1
Servidora Pública Municipal Cadastro: 87587
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ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação  completa  do  representante  da  licitante),  como  representante
devidamente  constituído  de  (Identificação  completa  da  licitante)  doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no subitem (completar) do Edital
(completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação),
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação
da  licitação)  não  foi  informada,  discutida  ou  recebida  de  qualquer  outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação)
quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura
oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

___________________________, em ___ de ___________________ de ________

____________________________________________________________________________________
(representante  legal  do  licitante,  no  âmbito  da  licitação,  com  identificação
completa)
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________, por seu
Representante  Legal  abaixo,  assinado,  declara  sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a
presente data não existe fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou que
invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

______________________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE
MENORES)

Declaramos,  em  atendimento  ao  previsto  no  edital  de  Pregão

Eletrônico nº ____/2018, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s)

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

qualquer  trabalho  menor  (es)  de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na  condição  de

aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e Assinatura 
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº ___/2018

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e oito, o  MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro
- nesta capital, neste ato representada pelo Superintendente Municipal de Gestão de
Gastos  Públicos  -  SGP,  _______________________,  RG.  _______  SSP/RO,  CPF.
___________________,  ÓRGÃO  GERENCIADOR,  e  de  outro  as
empresas:___________________________________  CONTRATADA, firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo ________ e homologada à
fl. ____, referente ao Pregão nº _____/2018, para REGISTRO DE PREÇOS nº ____/2018,
consoante consta do  Processo nº.  02.0027/2018, para atender as necessidades da
Administração Direta e Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do
Município de Porto Velho, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os
Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e Decreto nº 13.707 de 21 de novembro de
2014 e alterações, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE TRÂNSITO
COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVAS SINALIZAÇÕES E A MANUTENÇÃO
DE SINALIZAÇÕES EXISTENTES NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO: SEDE,
DEMAIS  DISTRITOS  E  SINALIZAÇÃO  DE  ÁREAS  INTERNAS  DE  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS
MUNICIPAIS, visando  atender  as  necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e
Indireta do Município de Porto Velho,  conforme descrições e preços constantes do
Edital do Pregão Eletrônico n.º ___/2018, para Registro de Preços nº ___/2018.

2. VALIDADE DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses
consecutivos, a contar da data de sua publicação no Diário do Município de Porto
Velho (DOM).

2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a
adquirir os serviços referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de
Registro  de  Preços,  podendo  fazê-lo  através  de  outra  licitação  quando  julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas,
sendo,  entretanto,  assegurada  aos  beneficiários  do  registro,  a  preferência  de
fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda, cancelar a
Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à(s)
empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participação no certame, mediante prévia
consulta  ao  Órgão  Gerenciador  e  anuência  da  (s)  contratada  (s),  desde  que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitada, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, os nos Decretos Municipais nº  10.300 de
17.02.2006 e Decreto 13.707, de 21 de novembro de 2014 e alterações.

3.2. Caberá à contratada da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
ata, anteriormente assumidas;
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3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 3.1  não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos
itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3.1. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro  de  Preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independentemente, do número de órgãos não participantes que aderirem;

3.4. Os  órgãos usuários não serão obrigados a contratar o(s) SERVIÇOS (s) ora
registrado(s) dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se
a realização de licitação específica para a serviço pretendido, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante
todo o período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o
procedimento de reequilíbrio, conforme os artigos 35 e 36 do Decreto nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou
a majoração do preço dos produtos registrados, promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores Detentores da Ata.

5. REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador convocar o
fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o
seguinte:

I. Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos
limites  encontrados  e  compatíveis  aos  de  mercado,  devendo  o  novo  preço  ser
registrado na Ata como alteração posterior;

II. Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor detentor da Ata
não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser liberado
do compromisso assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a
ordem classificatória, com vistas iguais oportunidade de negociação;

III. Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais
fornecedores registrados na Ata, não tendo, qualquer deles reduzido o preço do
produto ou serviço ao patamar compatível com o mercado, caberá ao órgão participante
providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular.

6. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de
forma a comprometer a execução dos serviços, pelo Detentor da Ata, nas condições
inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

6.2. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, respeitados os prazos
definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014 e alterações, um requerimento de
reequilíbrio econômico-financeiro de preços devidamente justificado e instruído com
documentos  capazes  de  evidenciar  o  surgimento  de  uma  onerosidade  excessiva  em
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relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do
produto  no  mercado  atual,  valendo-se,  por  exemplo,  de  notas  fiscais  antigas  e
recentes,  listas  de  preços  de  fabricantes.  Comprovantes  de  transporte  de
mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos
necessários,  com  vistas  a  verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada  pelo
fornecedor,  nos  moldes  do  que  dispõe  o  inciso  V,  do  art.  5º  do  Decreto  nº
13.707/2014 e alterações;

6.4. O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado por uma Comissão de
Renegociação  designada  por  ato  administrativo  do  Secretário  Municipal  de
Administração,  ao  qual  caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta
Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município e a
Controladoria Geral do Município para fins de análise e parecer;

6.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper a execução dos serviços enquanto
aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação
das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação
pertinente;

6.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do
Órgão  Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser
providenciada a  publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário
Oficial do Município, para fins de validade do novo preço registrado;

6.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade
vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro;

6.8. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro,
poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

6.9. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador providenciar a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para
fins de renegociação dos preços registrados;

7. INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1.  É  vedado  o  recebimento  de  produtos  que  possuam  marca  ou  características
diversas das  constantes na  Ata de  Registro de  Preços e  na proposta,  bem como
descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado;

8. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das
leis aplicáveis ao caso;

II. Não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. Restar, frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 26 do Decreto
Municipal n° 13.707/2014 e alterações;

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, 2º andar, Bairro Liberdade 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com84



Processo n.º 02.0027/2018

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

V. Estiver presentes razões de interesse público.

8.2. O cancelamento do registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador,
mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções
definidas em lei.

8.3.  O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante  requerimento
devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer
a perfeita execução contratual;

8.4.  Conforme  recomende  a  situação,  poderá  o  Órgão  Gerenciador  realizar  as
diligências  que  entender  necessárias  para  a  verificação  da  ocorrência  do  fato
alegado pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento;

8.5. O  cancelamento  do  registro,  se  deferido,  somente  terá  validade  após  a
publicação no Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção
na execução dos serviços cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido
despachado antes dessa data.

9. CONVOCAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO (S) SERVIÇOS (S) 

9.1. Serão  fornecedoras  do  objeto  desta  licitação,  com  os  respectivos  preços
registrados  na  Ata  subsequente  ao  procedimento  licitatório,  as  Empresas  cujas
propostas forem classificadas em primeiro lugar.

9.2. O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do
registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte ao
recebimento da convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata do registro de
Preços.

9.3. Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a nota
de empenho, a Administração convocará a Empresa classificada em segundo lugar, para
efetuar a entrega dos produtos e assim por diante, podendo ser registradas tantas
Empresas quantas necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a
quantidade  total  estimada  para  o  item,  aplicando  às  faltosas  as  penalidades
admitidas em lei e previstas no Edital.
 
9.4. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate
de  objetos  de  quantidade  ou  desempenho  superior,  devidamente,  justificado  e
comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.

9.5. O (s) Serviços e materiais (s), desta licitação deverá(ão) ser entregue(s)
acompanhado(s) de Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho.

9.6. A(s)  licitante(s)  contratada(s)  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  ficará(ão)
obrigada(s) quando for o caso, a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante
a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a execução for prevista para data
posterior ao vencimento da mesma.

9.7. Em cada execução dos serviços, se a quantidade e/ou qualidade do (s)SERVIÇOS E
PRODUTO (s) entregue(s) não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro
de Preços, a contratada será chamada para, dentro do prazo máximo de 10 (dez)
corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de
Gerenciamento da Ata e da Autoridade Competente

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, 2º andar, Bairro Liberdade 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com85



Processo n.º 02.0027/2018

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

10. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no item 7.6 do
Projeto Básico, Anexo II do Edital;

11. ESPECIFICAÇÕES, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1. Conforme descrito no item 3, 4 e 7 do Projeto Básico, Anexo II do Edital;

12. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. Conforme descrito no item 8 do Projeto Básico, Anexo II do Edital;

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

13.1. As obrigações da CONTRATADA E DA CONTRATANTE são as resultantes da aplicação
da Lei nº. 8.666/93, demais normas pertinentes, bem como, às previstas no item 5.1 e
5.2 do Projeto Básico, Anexo II do Edital;

14. CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES

14.1.  No anexo VI-A deste instrumento consta(m) a(s) empresa(s) componente(s) do
cadastro reserva para item(ns) desta ARP (art. 14, §1º do Decreto Municipal nº
13.707/2014).

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Fica a contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de
todas  as  cláusulas  e  condições  estabelecidas,  não  podendo  invocar  qualquer
desconhecimento  como  elemento  impeditivo  do  perfeito  cumprimento  desta  Ata  de
Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes;

15.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 13.707/2014 e alterações, Lei Federal nº
8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

15.3.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do
Edital de Licitação – ___________________________”, o Edital de Licitação – Pregão
nº _______/SRP/2018 e a proposta da contratada.

15.3.1. Os Preços Registrados, em anexo a esta ata.

15.3.2. Formação de Cadastro Reserva (Anexo VI-A desta Ata de Registro de Preços)

16. FORO

16.1.  Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho ___ de _____ de 2018

____________________________
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Secretário Municipal de _____

____________________________________
Pregoeiro

___________________________
Empresa contratada do Preço Registrado

(Futura contratada)
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ANEXO VI-A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

ARP Nº. ____/2018/PMPV/SML 
PROCESSO Nº. ___________
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _____/2018 

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

Em obediência ao disposto no  Art. 14,§ 1º do Decreto Municipal nº 13.707/2014,
segue, abaixo, relação dos licitantes que aderiram ao cadastro de reserva para a ARP
supramencionada, consistente no aceite em atender o(s) item(ns) a seguir indicados,
com  preços  iguais  aos  do  licitante  vencedor,  consoantes  registrados  neste
instrumento e na proposta da adjudicatária, e conforme se constata por meio da
anuência incluída na Ata de realização da sessão pública do pregão.

Item
da 
ARP

DESCRIÇÃO MARCA FORNECEDOR/CLASSIFICADO QUE ADERIU AO
CADASTRO RESERVA DESTE CERTAME

ORD.
CLASSIFICADO
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E
HORIZONTAL  DE  TRÂNSITO  COM  FORNECIMENTO  E
IMPLANTAÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA  NOVAS
SINALIZAÇÕES  E  A  MANUTENÇÃO  DE  SINALIZAÇÕES
EXISTENTES NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO:  SEDE,  DEMAIS  DISTRITOS  E
SINALIZAÇÃO  DE  ÁREAS  INTERNAS  DE  UNIDADES
ADMINISTRATIVAS  MUNICIPAIS, QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  POR
INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE – SEMTRAN,
DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,  PARA  OS  FINS
QUE ESPECIFICAM.

Aos  dias_____do  mês_______do  ano  de  dois  mil  e  dezoito,  o
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João
Nicoletti, nº 826, centro, neste ato representado pela  SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO,  MOBILIDADE  E  TRANSPORTE  –  SEMTRAN, representada  pelo  Sr.  Secretário
________________________,  brasileiro,  ______,  portador  da  cédula  de  identidade
nº_____e do CPF nº______,CONTRATANTE, e a Empresa________________, inscrita no CNPJ
nº. ____________, com sede na__________, nº________, Bairro_______, nesta Capital,
neste  ato  legalmente  representada  pelo  (a)  Sr.  (a)______________,  brasileiro
(a),________, portador (a) da Cédula de Identidade nº____/SSP/___ e CPF nº_______,
CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o  presente  contrato,  que  tem  por  finalidade
estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução contratual, tudo de
acordo  com  a  legislação  vigente,  em  especial  a  Lei  nº  8.666/93  e  alterações,
posteriores,  resultante  do  procedimento  licitatório  na  modalidade  PREGÃO nº
_________, nos termos do  Parecer Nº___/SPACC/PGM/2018, devidamente autorizado nos
autos do Processo Administrativo nº 02.0027/2018, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE TRÂNSITO COM FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVAS SINALIZAÇÕES E A MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÕES
EXISTENTES NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO: SEDE, DEMAIS DISTRITOS E
SINALIZAÇÃO  DE  ÁREAS  INTERNAS  DE  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS  MUNICIPAIS,  conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos  Anexos I e II do
Edital, para atender à Contratante.

Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte indissociável:

a) Parecer nº ___/SPACC/PGM/2018, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 02.0027/2018, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário.
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2.2.  Os  valores  unitários  serão  aqueles  ofertados  na  proposta  de  preços  da
contratada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento dos serviços realizados se dará mensalmente através de medição dos
serviços  pela  COMISSÃO  DE  FISCALIZAÇÃO  instituída  pela  SEMTRAN.  O  recebimento
provisório emitido pela Divisão de Sinalização de Trânsito – DSIN é condição para a
realização  da  medição  o  qual  será  enviado  à  COMISSÃO  DE  FISCALIZAÇÃO  após  a
solicitação de medição do serviço pela CONTRATADA por escrito.

4.1.1. O  recebimento  definitivo  dos  serviços  será  emitido  no  prazo  de  até  30
(trinta) dias da comunicação pela CONTRATADA e após conclusão das medições “in loco”
dos  serviços  previstos  no  cronograma  físico-financeiro,  através  de  termo
circunstanciado  assinado  pelos  membros  que  servirá  como  comprovação  pela
fiscalização. De posse do respectivo termo, a CONTRATADA expedirá a nota fiscal de
cobrança, na qual deverá constar o banco, a agência e o número da conta-corrente
para depósito. Após o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/ Fatura
ou  documento  legalmente  equivalente,  devidamente  certificada  pela  COMISSÃO  DE
FISCALIZAÇÃO, observando o cumprimento integral das disposições e será encaminhado a
SEMFAZ para fins de pagamento, sendo este procedimento de responsabilidade do gestor
deste contrato.

4.2.  A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ efetuará o pagamento em até  30
(trinta) dias, contados da data da liquidação da despesa;

4.3.  A  Contratada  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  acompanhado  da  Nota
Fiscal/Fatura, as Certidões que demonstrem a sua regularidade fiscal;

4.4. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ, verificarão se a contratada mantém todas as
condições  jurídicas  que  habilitaram  no  certame,  ou  seja,  a  comprovação  de  se
encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e o INSS, FGTS e
Justiça do Trabalho (certidão negativa);

4.5.  Transcorrido  o  prazo  estabelecido  para  fins  de  pagamento,  desde  que  a
Contratada  não  tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  o  Município  fica
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da
obrigação  até  o  efetivo  pagamento.  Serão  calculados  por  meio  da  aplicação  da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I =    i__
    365

I =    6/100
      365

I = 0,00016438
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5. CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência deste contrato será de  12 (doze) meses, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, inciso II da Lei
Nº 8.666/96.

6.   CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1.  Visando  a  adequação  aos  novos  preços  praticados  no  mercado,  desde  que
solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, serão
reajustadas pelos índices oficiais de variação das tabelas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e índices da construção civil – SINAPI, aplicáveis para o Estado
de Rondônia, contados a partir da data do orçamento que a proposta se referir,
conforme previsto no edital, ou ainda no último reajustamento, através da seguinte
fórmula: 

R = (I i – I o ) . V
             I o

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento que a proposta se referir e que
deu origem ao contrato.
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a ser
reajustado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA –   ESPECIFICAÇÕES, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS   SERVIÇOS

7.1. Os serviços contratados deverão atender as especificações técnicas, normas e
procedimentos aqui descritos, quanto à descrição do objeto, os materiais a serem
utilizados, complementar a parte gráfica do projeto, esclarecer sobre o regime de
execução da obra, fiscalização, recebimento dos serviços e modificações de projeto. 

7.2. Tipificações do objeto

7.2.1. São objetos desta contratação os seguintes serviços:
Sinalização vertical:

a)  Sinalização vertical – Fornecimento e implantação de placas de sinalização de
regulamentação, advertência e indicação, com 07 (sete) modelos diferenciados visando
atender  as  principais  demandas  de  regramento  para  o  sistema  viário,  sendo
imperativas na imposição do regramento e condição caracterizar ou não infração de
trânsito.

1.1 Fornecimento e implantação de placa de Regulamentação Circular;
1.2 Fornecimento e implantação de placa de Regulamentação Octogonal;
1.3 Fornecimento e implantação de placa de Regulamentação Triangular;
1.4 Fornecimento e implantação de placa de advertência Quadrada;
1.5 Fornecimento e implantação de placa de Retangular 0,60 x 1,00 m;
1.6 Fornecimento e implantação de placa de Retangular – em dimensão a ser definida;
1.7 Fornecimento e implantação de placa de Indicativa Retangular;
1.8 Fornecimento e implantação de suporte metálico – c=3,08 m;
1.9 Fornecimento e implantação de suporte metálico – c=3,63 m;
1.10 Fornecimento e implantação de suporte metálico duplo – c=4,06 m;
1.11 Fornecimento e implantação de suporte em madeira de lei – c=3,00 m;
1.12 Fornecimento e implantação de suporte em madeira de lei – c=3,50 m;
1.13 Fornecimento e implantação de Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixação
de placas;
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b)  Remoção de sinalização vertical – Serviço de retirada de sinalização vertical
existente por motivo de estar danificada – placa e/ou poste ou não estar mais
compatível com o regramento estabelecido no local, serviço complementar nas ações de
manutenção de sinalização existente e no estabelecimento de novo regramento para
áreas já sinalizadas.

1.14 Remoção de placa de sinalização;

c) Sinalização horizontal – Serviço para fornecimento e implantação de sinalização
horizontal composta de marcas, símbolos e legendas, sobre o pavimento da pista de
rolamento. A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que
permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar
a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo do tráfego, canalizar e orientar
os  usuários  da  via  possibilitando  sua  percepção  e  entendimento,  sem  desviar  a
atenção do leito da via.

2.1 Pintura de faixas – termoplástica por aspersão – espessura de 1,5 mm;
2.2 Pintura de setas e zebrados – termoplástica por aspersão – espessura de 1,5 mm;
2.3 Pintura de setas e zebrados – termoplástica por extrusão, espessura de 3,00 mm;
2.4 Pintura de faixas em resina acrílica  – 0,6 mm;
2.5 Pintura de setas e zebrados em resina acrílica – 0,6 mm;
2.6 Fornecimento e colocação de Tachão Refletivo Mono direcional
2.7 Fornecimento e colocação de Tachão Refletivo Bidirecional;
2.8 Fornecimento e colocação de Tacha Refletivo Mono direcional;
2.9 Fornecimento e colocação de Tacha Refletivo bidirecional e

d) Remoção de pintura termoplástica – Serviço de retirada de sinalização horizontal
existente, executada com tinta termoplástica, por motivo de estar danificada ou não
estar mais compatível com o regramento estabelecido no local, serviço complementar
nas  ações  de  manutenção  de  sinalização  existente  e  no  estabelecimento  de  novo
regramento para áreas já sinalizadas.

2.10 Remoção de sinalização horizontal com maçarico

7.3. Elementos construtivos:

e) Faixa elevada para travessia de pedestre em vias públicas – Serviço de construção
de faixas elevadas para travessia de pedestres em sistema construtivo tradicional –
moldado “in loco”, prevendo tipologia com dimensionamentos de acordo com padrão
estabelecido  pela  resolução  nº  495/CONTRAN.  O  modo  construtivo  proposto  tem  o
objetivo de obter melhor composição diante da diversidade de dimensionamento das
caixas viárias das vias em de Porto Velho. Tem por finalidade garantir melhores
condições  de  mobilidade  e  segurança  nas  áreas  de  travessia  com  alto  fluxo  de
pedestres.

3.1 Fornecimento e Implantação de Faixa Elevada de Pedestre conforme Resolução 495
CONTRAN

f) Lombada  Mecânica –  Serviço  de  construção  de  lombadas  mecânicas  em  sistema
construtivo tradicional – moldado “in loco”, tanto para a para a lombada tipo A e
tipo B, prevendo tipologias com dimensionamentos de acordo com padrão estabelecido
pela resolução nº 600/CONTRAN. O modo construtivo proposto tem o objetivo de obter
melhor composição diante da diversidade de dimensionamento das caixas viárias das
vias em de Porto Velho.

3.2  Fornecimento e Implantação de Lombada Tipo A Conforme Resolução 600 CONTRAN
(3,70 m H=min 8 cm – max 10 cm);
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3.3  Fornecimento e Implantação de Lombada Tipo B Conforme Resolução 600 CONTRAN
(1,50 m H=min 6 cm – max 8 cm);

g) Abertura  de  Canteiro –  Serviço  de  abertura  de  canteiro,  complementar  na  a
implantação de travessia de pedestre em vias com canteiro central. Essencial na
garantia  de  acessibilidade  e  efetividade  da  sinalização  implantada  (faixa  de
pedestre), nas situações em que os casos requerem a intervenção.

3.4 Demolição de Canteiro;

h) Implantação de Canteiro – Serviço de fechamento de canteiro para a correção de
aberturas irregulares em canteiro central que permitem a prática de retornos em
locais  perigosos,  essencial  na  garantia  da  segurança  viária  e  efetividade  do
regramento estabelecido nas vias. 

3.5 Implantação de Canteiro com grama;

3.6 Implantação de Canteiro com concreto;

i) Construção de Rampa – Serviço de construção de rampa, executada em concreto, para
acessibilidade de cadeirantes e pessoas com baixa mobilidade. Obra complementar na
integração  de  calçadas  a  faixas  de  pedestres,  essencial  na  garantia  de
acessibilidade e efetividade da sinalização a ser implantada.

3.7 Construção de Rampa tipo 1 com abas – Declividade de 8,33%, em concreto traço
1:3;    Espessura: 3 cm;

3.8 Construção de Rampa tipo 2 para calçada estreita –  Declividade de 8,33%, em
concreto traço 1:3; Espessura: 3 cm;

j) Conjunto de sinalização de obra – Consiste num conjunto de placas e dispositivos
com características visuais próprias, cuja função principal é garantir segurança dos
usuários e trabalhadores e a fluidez do tráfego nas áreas afetadas por intervenções
temporárias de implantação de sinalização.

3.9 Conjunto de sinalização de obra;

7.4. Memorial descritivo e Especificações técnicas

7.4.1. Descrição detalhada do objeto deste Contrato, com a indicação das soluções
técnicas adotadas, suas justificativas e levando em consideração as peculiaridades
das  vias  do  município  de  Porto  Velho,  é  necessário  ao  pleno  entendimento  dos
projetos a serem executados, complementando as informações contidas nos desenhos
técnicos. 

7.4.2. Conjunto de regras e condições que se devem seguir para a execução dos
serviços  objetos  deste  Contrato,  caracterizando  individualmente  os  materiais,
equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o
modo como serão executados cada um dos serviços apontando, também, os critérios para
a sua medição e levando em consideração as peculiaridades das vias do município de
Porto Velho.

7.5. Desenhos técnicos

7.5.1. Conjunto de Desenhos Técnicos específicos objetos deste Contrato, elaborados
de  modo  a  permitir  a  visualização  do  projeto  em  escala  adequada,  demonstrando
formas, dimensões, funcionamento e especificações, definidas em plantas, cortes,
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elevações,  esquemas  e  detalhes,  obedecendo  às  normas  técnicas  pertinentes  em
especial as indicadas no Item 2.2 – Da escolha da ferramenta.

7.6. Estimativa de custos

7.6.1. Os custos dos serviços e materiais apresentados a serem contratados foram
obtidos por composição unitária de serviço, cuja metodologia de cálculo se baseiam
nos métodos utilizadas pelo SINAP – Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e
Índices da Construção Civil e DNIT/RO – Departamento Nacional de infraestrutura de
Transportes, em preços obtidos pelas seguintes fontes de consulta:

 Tabela sintética e analítica sem desoneração SINAPI/RO – agosto/2017

 Tabela sintética e analítica com desoneração SINAPI/RO – agosto/2017

 Sistema  de  custos  referenciais  de  obras  –  SICRO/RO  –  março  2017
(www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/norte/rondonia/2017/marco/romarco-
2017.rar/view)

7.6.2. Também foram consideradas as condições locais para fornecimento de material e
para a execução do serviço, tais como – frete, tributação, clima, condições de
conservação do pavimento e custos operacionais para a implantação. Teve como base os
elementos descritos nos itens Desenhos Técnicos, Memorial Descritivo e Especificação
Técnica.

7.7. Planilha de custos e serviços

7.7.1. A Planilha de Custos e Serviços constitui o ANEXO I do Projeto Básico (Anexo
II do Edital) é uma representação sintetizada do orçamento contendo a discriminação
de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial e o
custo total orçado para o projeto.

7.8. Composição de custo unitário de serviço

7.8.1.  Para cada serviço a ser contratado foi elaborada planilha específica de
Composição de Custo Unitário, onde fica definido o valor financeiro a ser despendido
na execução do respectivo serviço. Foram elaboradas com base em coeficientes de
produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus preços em parte foram
baseados  em  composições  de  custos  de  entidades  especializadas,  com  fontes
devidamente identificadas, seguindo o que estabelece a norma regimentar.

7.9. Memória de cálculo

7.9.1. As memórias de cálculo que resultaram nas planilhas apresentadas, representam
a forma pela qual as quantidades de materiais e serviços que compõem a planilha de
custo  foram  obtidas  seguindo  os  conteúdos  dos  desenhos  técnicos,  memoriais
descritivos e especificações técnicas. 

7.10. Cronograma físico-financeiro

7.10.1. O  cronograma  físico-financeiro  constitui  é  uma  representação  gráfica
estimada do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de
duração da  validade da  ata de  registro de  preço, simulando  em cada  período o
percentual  físico  que  poderá  ser  executado  e  o  respectivo  valor  financeiro
despendido.

7.11. LOCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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7.11.1. A localização de implantação bem como os serviços a serem realizados serão
apresentados  pela  SEMTRAN  em  conjuntos  de  projetos  executivos conforme  demanda
prioritária  estabelecida  pela  unidade  administrativa.  Deverão  atender
obrigatoriamente os parâmetros técnicos estabelecidos neste Contrato bem como no
Projeto Básico (Anexo II do Edital).

7.11.2. Execução dos serviços:

7.11.2.1. A execução dos Serviços previstos se dará da seguinte forma:

7.11.2.2.  Após a assinatura deste contrato e o devido empenho do recurso para a
execução do contrato, serão emitidas ORDENS DE SERVIÇO pelo setor competente da
SEMTRAN com efeito de autorização de início dos serviços, de acordo com as etapas do
cronograma  físico-financeiro  apresentado  pela  CONTRATADA.  As  ordens  de  serviço
emitidas deverão respeitar o valor máximo acumulado previsto no cronograma físico-
financeiro, os respectivos projetos, especificações, preços das planilhas e conter
prazo de conclusão da etapa que deverá ser observado e atendido pela CONTRATADA.

7.11.2.3. Os projetos a serem executados serão elaborados pelo setor competente da
SEMTRAN e enviados a DSIN para orçamento e emissão de ordem de serviço, os projetos
deverão seguir as normas e especificações estabelecidas por este Contrato e projeto
básico (Anexo II do Edital) e seus anexos e estarem identificados com o profissional
responsável pela elaboração.

7.11.3. Controle de qualidade do serviço:

7.11.3.1. O controle de qualidade do serviço a ser executado será realizado em duas
etapas:  na  execução  do  serviço  diretamente  pelo  acompanhamento  da  Divisão  de
Sinalização de Trânsito – DSIN da SEMTRAN, que emitirá as ordens de serviço e
acompanhará a locação e execução dos serviços e na segunda etapa pela COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO  devidamente  instituída  pela  SEMTRAN,  que  será  responsável  pelo
recebimento  do  serviço  com  vistas  a  medição  e  certificação  para  pagamento  dos
mesmos.

7.11.3.2. Além dos equipamentos específicos para cada tipo de serviço, a CONTRATADA
deverá manter no canteiro dos serviços, equipamentos necessários para que possa ser
realizado e de controle de execução dos serviços, bem como equipamento individual e
dispositivo para a sinalização de segurança.

7.11.3.3. Para que os serviços sejam aceitos em caráter provisório, naquilo que diz
respeito às obrigações contratuais da CONTRATADA, as seguintes condições deverão ser
obedecidas:

7.11.3.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil
da  contratada  pela  solidez  e  segurança  dos  serviços.  Também  não  exclui  a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução deste contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei.

7.11.4. Serviços não constantes na tabela de preços:

7.11.4.1. No caso de necessidade de execução de serviços não constantes na Tabela de
Preços  e  que  sejam  Passíveis  de  Quantificação,  a  empresa  CONTRATADA deverá
apresentar a respectiva composição de preços, em nível do orçamento e da proposta,
que será analisada pelo Departamento de Tráfego – DET e aprovada pela SEMTRAN, que
após  a  lavratura  de  Termo  correspondente,  passará  a  fazer  parte  integrante  do
contrato.

7.11.5. Medição/rejeição dos serviços:

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, 2º andar, Bairro Liberdade 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com95



Processo n.º 02.0027/2018

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

7.11.5.1.  Somente será medido o serviço executado, respeitando-se o valor máximo
acumulado  previsto  no  cronograma  físico-financeiro,  observados  os  respectivos
projetos, especificações, preços das planilhas e prazo de conclusão da etapa. 

7.11.5.2. Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as
especificações ou que contrariem as normas vigentes assim como a boa técnica de
execução.

7.11.5.3.  Os  Serviços  poderão  ser  rejeitados  e  sujeitos  a  serem  refeitos  sem
qualquer ônus para a SEMTRAN, nos seguintes casos:

 Remoção das películas refletivas das placas com facilidade, sem ser de forma
quebradiça (pedaços pequenos);

 Placas desaprumadas;
 Espessura da pintura termoplástica não atender o especificado;
 Desvio de Bordos, superior a 0,01 m em 10 m na execução de marcas retas;
 Dimensões das marcas diferentes do especificado;
 Os equipamentos para aplicação não atender ao especificado;
 A retro refletividade para aplicação não atender ao especificado;
 Utilização de material não homologado pelo SEMTRAN;
 Espaçamento entre faixas interrompidas fora do exigido em projeto;
 Utilização de material diferente daquele apresentado pela CONTRATADA, e
 Outras situações que contrariem as normas e especificações estabelecidas neste
projeto básico.

7.11.5.4. 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 de sua execução.

7.11.5.5.  A  entrega  dos  serviços  será  sistematizada  mediante  recebimentos
provisórios  precedidos  de  emissão  de  ordens  de  serviço  e  medição  dos  serviços
executados limitados a no máximo uma medição mensal. O recebimento definitivo com
efeito de apto para pagamento se dará pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO instituída pela
SEMTRAN que exigirá a apresentação de  Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
pela CONTRATADA e apresentará relatórios fotográficos dos serviços no período.

7.11.6. Sinalização e proteção do pessoal na execução dos serviços:

7.11.6.1. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos, instruções e
prazos a serem fornecidos pela SEMTRAN.

7.11.6.2.  Além  dos  equipamentos  e  vestimentas  exigidos  por  lei  e  normas  de
segurança, os funcionários deverão apresentar-se uniformizados e portarem crachá de
identificação preso ao uniforme e em local facilmente visível, os carros e caminhões
a serem utilizados na obra, deverão estar devidamente identificados e sinalizados,
de uma forma a ser facilmente visualizado.

7.11.6.3.  Todos  os  Serviços  e  execução  de  sinalização  horizontal  de  trânsito,
somente deverão ser iniciados após a instalação de sinalização de desvio de tráfego
e proteção pessoal, constantes neste contrato, denominados – conjunto de sinalização
de obra.

7.11.6.4. Os danos causados a bens públicos ou de terceiros, acidentes pessoais com
funcionários ou com o envolvimento de terceiros, correrão sob responsabilidade da
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CONTRATADA. A esta caberá também o eventual ressarcimento financeiro às vítimas dos
danos.

7.11.6.5.  Deverão ser executadas por técnicos especializados com conhecimento das
normas e dos equipamentos apropriados para a execução dos serviços, utilizando
equipamentos de segurança e sinalizando visualmente os locais que serão executados
os serviços atendendo as normas de segurança em vigência.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. A gestão deste contrato será exercido pela CONTRATANTE a qual será responsável
pelo acompanhamento do mesmo, pela tramitação externa do processo nos procedimentos
de pagamento, dotação orçamentária e alteração contratual e pela manutenção por
parte da CONTRATADA de todas as exigências documentais.

8.2. Será designado pela CONTRATANTE uma comissão de fiscalização e acompanhamento
técnico que represente a CONTRATANTE com as atribuições previstas no art. 67 da Lei
nº 8.666/93. A Comissão será constituída por no mínimo um presidente e mais 02
(dois) membros, sendo técnicos da área, de nível médio e superior.

8.3. As funções de acompanhamento e fiscalização a serem realizadas pela CONTRATANTE
se darão em duas etapas a saber: na primeira etapa pela Divisão de Sinalização de
Trânsito – DSIN que emitirá as ordens de serviço e fará o recebimento provisório do
serviço e na segunda etapa pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO devidamente instituída pela
SEMTRAN, que será responsável pelo recebimento definitivo do serviço com vistas a
medição e certificação para pagamento dos mesmos.

8.4.  São  atribuições  da  fiscalização  a  verificação  da  qualidade  e  correção  na
prestação dos serviços, proposição de modificação na sistemática de prestação dos
serviços,  certificação  das  notas  fiscais  para  pagamento  e  outras  previstas  na
legislação, necessárias e pertinentes para a boa execução deste contrato.

8.5. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços.
Todavia, a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa
fiscalização  dos  serviços  através  da  Comissão  de  Fiscalização  e  acompanhamento
técnico. 

8.6.  A Comissão de Fiscalização notificará à empresa  CONTRATADA, por escrito, na
ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para
sua correção, conforme previsto neste Contrato. 

8.7.  A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da  CONTRATADA pelos
danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa
ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos ou decorrentes da execução
deste contrato.

9.   CLÁUSULA NONA – RECURSOS

9.1. As respectivas despesas decorrentes da contratação dos serviços deste contrato,
correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de
Porto Velho;

Projeto Atividade: 14.31.26.122.342.1.449

Elementos de Despesa: 01.00.3.3.90.39 e 01.26.3.3.90.39

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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10.1. As obrigações  da  Contratada  são  as  resultantes  da  aplicação  da  Lei  nº.
8.666/93, demais normas pertinentes, bem como, as previstas no Projeto Básico (Anexo
II do Edital), instrumento convocatório e neste contrato;

10.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito
federal, estadual e municipal;

10.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as ocorrências verificadas
serem imediatamente comunicadas à Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e
Transportes de Porto Velho, através do Departamento de Tráfego, com relatórios;

10.4. Atender de imediato às solicitações da Secretaria Municipal de Trânsito,
Mobilidade  e  Transportes,  após  notificação,  à  regularização  de  interrupção  na
prestação de serviços contratados;

10.5. Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidas,  em
observância  às  recomendações  aceitas  pela  boa  técnica,  normas  municipais  e
legislação pertinente;

10.6. Implantar de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços de forma
meticulosa e constante mantendo sempre em perfeita ordem a execução dos mesmos;

10.7. Oferecer aos funcionários todas as condições técnicas, humanas e legais para o
perfeito cumprimento dos serviços;

10.8. Arcar  com  eventuais  prejuízos  causados  à  CONTRATANTE e/ou  terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus funcionários na
execução dos serviços em tela;

10.9. Cumprir e fazer cumprir por seus prepostos ou funcionários, as Leis, os
regulamentos e posturas compatíveis, bem como quaisquer determinações emanadas pelas
autoridades competentes, pertinentes à matéria do presente contrato, cabendo-lhe
única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão sua
e de seus prepostos e funcionários;

10.10. Seguir cronograma de execução das sinalizações do Projeto básico (Anexo II do
Edital), conforme demandas apresentadas pela SEMTRAN através de ORDENS DE SERVIÇO
devidamente  emitidas  pelo  setor  competente,  bem  como,  comunicar  imediatamente
possíveis necessidades de modificações das ordens emitidas através de relatórios;

10.11. Apresentar responsável técnico para acompanhamento da execução dos serviços e
certificação dos mesmos a cada medição realizada;

10.12. Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, e
vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos;

10.11. Fornecimento de ART de execução dos serviços.

11.   CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Elaborar e apresentar à contratada os projetos executivos a serem executados,
devendo os mesmos estarem configurados em pranchas de projeto em formato compatível
com escala de fácil visualização, devendo ainda estarem acompanhados de respectivas
tabelas de quantitativos de serviços e orçamentos dos projetos e com devida anotação
de responsabilidade técnica – ART ou registro de responsabilidade técnica – RRT;
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11.2.  Programar a execução dos serviços através da emissão de ORDENS DE SERVIÇO
devidamente autorizadas pelo setor competente com anuência do gestor deste contrato
– secretário municipal da SEMTRAN;

11.3. Exercer a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei.

11.4. Assegurar-se  da  boa  prestação  dos  serviços,  verificando  sempre  o  bom
desempenho dos mesmos;

11.5. Documentar as ocorrências verificadas;

11.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive
a garantir a não interrupção dos serviços prestados;

11.7. Emitir parecer em todos os atos relativos à execução deste contrato, em
especial a aplicação de sanções, alterações na prestação dos serviços;

11.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA.

12.   CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – S  UBCONTRATAÇÃO

12.1.  Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada à
outra empresam a cessão, transferência total ou parcial do objeto licitado.

13. CLÁUSULA   DÉCIMA TERCEIRA – GLOSAS DOS SERVIÇOS

13.1. A glosa do serviço de sinalização vertical e horizontal de trânsito se dará
por  duas  formas:  Pela  aplicação  de  multas  por  atraso  do  serviço  e  pelo  não
recebimento de serviços realizados em desconformidade com o estabelecido em projeto
e especificações técnicas.

13.2. Multas por atraso do serviço:

13.2.1. As multas descritas na cláusula décima quarta serão aplicadas inicialmente
em forma de glosas mensais, devidamente relatadas e fundamentadas em relatório da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO com o estabelecimento de prazo para que a empresa apresente
justificativas  técnicas.  Caso  as  justificativas  sejam  reconhecidas  pela
administração, essas serão aceitas e as glosas terão seus efeitos cancelados. Nos
casos injustificados serão aplicadas como multas contratuais.

13.3. Serviço com desconformidade de projeto e/ou especificações técnicas

13.3.1. Também serão objetos de glosa das medições para pagamento os serviços não
executados  e  os  serviços  em  desconformidade  com  o  estabelecido  em  projeto  e
especificações técnicas, conforme orientações do item 7.11.5 – Medição/rejeição dos
serviços. As inconformidades detectadas serão relatadas em relatório da COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO  com  o  estabelecimento  de  prazo  para  que  a  contratada  apresente
justificativas técnicas e/ou refaça o serviço. Uma vez sanadas as irregularidades,
os serviços glosados poderão ser pagos em medições subsequentes.

14. C  LÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA

14.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, para assegurar a plena execução
das obrigações contratuais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
de entrega do protocolo da via assinada deste contrato, comprovante de prestação de
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garantia 5% (cinco por cento) sobre o valor anual deste contrato, nos termos do art.
56, da Lei 8.666/93.

14.2. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor deste contrato por dia
de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

15.   CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA   – PENALIDADES

15.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro
de Preços, serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013
e 8.666/93. As sanções administrativas, também poderão ser aplicadas, observando
sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório;

15.2. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir
qualquer obrigação, e será expedido:

15.2.1. Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, orientado pelo Gestor e Fiscal deste
contrato, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos
seguintes casos:

15.2.1.1. Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar
este contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do
prazo para retirada ou assinatura;

15.2.1.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por um
período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da
execução do objeto;

15.2.1.3. Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma
Aprovado, não justificado pela contratada.

15.2.1.4. Quando a contratada descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto
deste  contrato,  sendo  a  advertência  registrada  e  fundamentada  em  documento
específico.

15.3. MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de
Despesas do Órgão por atraso injustificado na execução do objeto deste contrato ou
inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes
percentuais:

15.3.1. Nos casos de atrasos: 

15.3.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução
do  objeto  deste  contrato,  calculado  sobre  o  valor  correspondente  à  parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde
até 30 (trinta) dias de atraso;

15.3.1.2.  0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
execução do objeto deste contrato, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre
o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da
SEMTRAN, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, 2º andar, Bairro Liberdade 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com100



Processo n.º 02.0027/2018

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

15.3.1.3. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado,
por descumprimento do prazo de execução do objeto deste contrato, sem prejuízo da
aplicação do disposto nos subitens 15.3.1.1 e 15.3.1.2; 

15.3.2. Nos casos de recusa ou inexecução:

15.3.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em
assinar  este  contrato  ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo
estabelecido pela SEMTRAN ou inexecução parcial do objeto deste contrato, calculado
sobre a parte inadimplente;

15.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução
total do objeto deste contrato ou descumprimento de qualquer cláusula do presente
instrumento, exceto prazo de entrega. 

15.3.2.3. A multa será formalizada nos moldes do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº
8.666/93  e  será  executada  após  regular  processo  administrativo,  oferecido  à
Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

15.3.2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada deste contrato;

15.3.2.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

15.3.2.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

15.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta,  responderá  à  Contratada  pela  sua  diferença,  devidamente  atualizada  pelo
Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela SEMTRAN ou cobrados judicialmente. O atraso,
para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

15.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

15.5.1. O atraso na execução do objeto deste contrato não superior a 05 (cinco)
dias; e

15.5.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.

15.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a
natureza  e  a  gravidade  da  falta  cometida,  observados  os  princípios  da
proporcionalidade e da razoabilidade.

15.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo
Administrativo  pelo  Gestor  deste  Contrato,  sob  orientação  do  Fiscal  deste
instrumento com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral
deste contrato, exceto se houver justificado interesse da SEMTRAN em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades neste instrumento.

15.8. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

15.9. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  órgãos  da
administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
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que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior;

15.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe
franqueada vista ao processo;

15.11.  Não  será  aplicada  multa  se,  comprovadamente,  o  atraso  da  entrega  dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

15.12. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada
até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93.

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e seus anexos e demais cominações legais.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO

16.1. A inexecução total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas
no presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito
de  promover  contratações  para  a  entrega  dos  serviços,  sem  prejuízo  das  demais
medidas cabíveis.

16.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão
deste contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação
aos prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado na entrega dos serviços, objeto deste contrato, sem justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;

d) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

e) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade
da esfera administrativa a que está subordinado a Contratada;

f) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do contrato,
regularmente comprovada nos autos.

16.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em
parte,  mediante  lavratura  de  termo  nos  autos,  desde  que  conveniente  para  a
Administração Municipal.

16.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a
incidência dos Artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua
inteireza ao presente contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PRERROGATIVAS

17.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:
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I. Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato, desde que
objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

II. Rescindir unilateralmente este contrato, por inexecução parcial, total ou na
ocorrência dos fatos elencados no Art. 78 da Lei nº 8.666/93;

III. Rescindir este contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

IV. A  rescisão  contratual,  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e
fundamentada da autoridade superior.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – VINCULAÇÃO

18.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº___/SML, de fls.__, e à proposta da CONTRATADA, fls.___, conforme
documentos constantes nos autos.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

19.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo
ou em parte.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – CASOS OMISSOS

20.1. O  presente  contrato  será  executado  sob  a  égide  da  Lei  nº  8.666/93  e
alterações, posteriores. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não contemplado no
presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis
a situação fática existente, preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo
da prevalência do interesse público.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – HABILITAÇÃO

21.1. A  CONTRATADA obriga-se a manter, as mesmas condições que a habilitaram no
certame, até o total cumprimento deste contrato.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

22.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e
controvérsias oriundas do presente Termo.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

23.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação do
mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D.O.M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de
lido e achado conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os
assinam, dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas
de  igual  teor  e  forma,  devidamente  certificadas  pela  Procuradoria  Geral  do
Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2018

NOME DO SECRETÁRIO
Secretário Municipal de _________________
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REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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