
Processo n.º 14.03103/2017

Fl.____________________

Visto__________________

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

______________________________________________________________________________________________
EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 14.03103/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018/PVH 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

AVISO 
Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às
condições/exigências  expressas  neste  edital  e
seus  anexos,  notadamente  quanto  ao
credenciamento,  formulação  das  propostas  de
preços,  e  documentos  de  habilitação,
objetivando  uma  perfeita  participação  no
certame licitatório. 

Dúvidas: (69) 3901-3639
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO
PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DO  PARQUE  SEMAFÓRICO  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,
INCLUSIVE MODERNIZAÇÃO. RELATIVOS AO HARDWARE E SOFTWARE DE CONTROLE SEMAFÓRICO
E OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES, FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL, VIA
REDE DE DADOS MÓVEIS SOB PLATAFORMA TECNOLÓGICA COM ACESSO ON-LINE E TODOS OS
MÓDULOS DE GERENCIAMENTO SEMAFÓRICO, visando atender à Secretaria Municipal de
Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN, conforme especificações técnicas,
unidades e quantidades definidas nos  Anexos I, II deste Edital, as quais
deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração
de suas propostas. 

VALOR  ESTIMADO: R$  2.480.377,77 (dois  milhões  quatrocentos  e  oitenta  mil
trezentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos). 

DATA DE ABERTURA:  23 de março de 2018 às  09h:30min (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, 09 de março de 2018

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018
PROCESSO Nº 14.03103/2017

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por  intermédio  do
pregoeiro (a) designado pela Portaria Nº 003/2018/SML de 07/02/2018, publicado
no  Diário Oficial do Município nº 5.631 de 07/02/2018, tornar público para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO,  do  tipo  MENOR  PREÇO,  visando  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DO  PARQUE
SEMAFÓRICO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, INCLUSIVE MODERNIZAÇÃO. RELATIVOS AO
HARDWARE  E  SOFTWARE  DE  CONTROLE  SEMAFÓRICO  E  OS  EQUIPAMENTOS  EXISTENTES,
FORNECIMENTO  DE  COMUNICAÇÃO  EM  TEMPO  REAL,  VIA  REDE  DE  DADOS  MÓVEIS  SOB
PLATAFORMA TECNOLÓGICA COM ACESSO ON-LINE E TODOS OS MÓDULOS DE GERENCIAMENTO
SEMAFÓRICO, visando atender à Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e
Transporte  –  SEMTRAN, na  forma  da  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  Decreto
Municipal  nº  10.300  de  17/02/2006,  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  suas
alterações e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
regulamentares estabelecidas neste ato convocatório.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E  CORRETIVA  DO  PARQUE  SEMAFÓRICO  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  INCLUSIVE
MODERNIZAÇÃO. RELATIVOS AO HARDWARE E SOFTWARE DE CONTROLE SEMAFÓRICO E OS
EQUIPAMENTOS EXISTENTES, FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL, VIA REDE DE
DADOS MÓVEIS SOB PLATAFORMA TECNOLÓGICA COM ACESSO ON-LINE E TODOS OS MÓDULOS
DE  GERENCIAMENTO  SEMAFÓRICO,  visando  atender  à  Secretaria  Municipal  de
Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN, conforme disposições deste Edital
e seus anexos; 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/03/2018 às 16h00min;
1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/03/2018 às 09h30min;
1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/03/2018 às 09h30min
1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 23/03/2018 às 10h30min;

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 do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO I-A: Planilha Orçamentária (Especificação dos Valores Unitários);
c) ANEXO II: Projeto Básico composto de: Planilha Orçamentária, Cronograma

Físico-Financeiro e Memorial Descritivo;
d) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração 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: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
h) ANEXO VII: Minuta de Contrato. 
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2. DAS 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  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 deverão
ser enviados  ao pregoeiro até o dia,  3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da  Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico,
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.
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3. DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.  As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  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,
conforme descritos no item 4 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

3.1.1. R$  2.480.377,77  (dois milhões quatrocentos e oitenta mil trezentos e
setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

4. DAS 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 os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A,
através do endereço eletrônico www.licitacoes-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) Estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação.
d) Empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

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

5. DA 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.
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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 desclassi-
ficação 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, previ-
denciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e ou-
tras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obri-
gações decorrentes do presente Pregão;

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

5.2. DA 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,
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observando  o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo  negociar  condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan-
ce final, com as especificações técnicas do objeto ofertado junto com os Ane-
xos I, I-A e II  deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa
(advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inido-
neidade);
 
6.1.2. A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado
em 1 (uma) via, redigida 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 desta licitação, sem alter-
nativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de diver-
gência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de
apuração do real valor da proposta;

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

6.1.4. 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. 

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

6.1.6.  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 COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.2.1. 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.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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8.1.  O critério de julgamento será exclusivamente o de  MENOR PREÇO  GLOBAL,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o LOTE,
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
seus preços  unitários e total do  Item  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 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,
prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2.  Será estipulado e informado pelo pregoeiro (a), 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, e 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 (a) considerara 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
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pregão ou quando convocada conforme o  item 8.3.2, para a  Superintendência
Municipal  de  Licitações  –  SML, situada  na Av.  Calama,  nº  2508,  Bairro
Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face
externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2018
PROCESSO Nº 14.03103/2017
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4.  O Pregoeiro (a) 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(a)  consignará  o  prazo  de  1  (um)  dia  útil  para
manifestação  dos  interessados,  o  pregoeiro(a)  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. DA PARTICIPAÇÃO DE 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 possibili-
tará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obten-
ção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com

mailto:pregoes.sml@gmail


Processo n.º 14.03103/2017

Fl.____________________

Visto__________________

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

______________________________________________________________________________________________

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 para a licitação; 

9.5. Não ocorrendo a contratação na forma exposta, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes. 

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. 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,  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;
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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

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. Atestados de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome da licitante,
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem os
serviços compatíveis com o objeto da presente licitação;

10.4.2. Atestado  de  capacidade  técnico-profissional  (is)  de  execução  com
serviço  de  MANUTENÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  SEMAFÓRICA,
equivalente  ou  superior  emitidos  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Agronomia (CREA) ou CAU;

10.4.3.  Atestado  de  capacidade  operacional  da  empresa  em  serviços  de
MANUTENÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  SEMAFÓRICA,  equivalente  ou
superior fornecido por empresa pública ou privada, atestando a capacidade
operacional  da  empresa  participante,  devidamente  registrado  e  autenticado
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junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou
CAU.

10.4.4. 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;

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.5.1. As Licitantes, deverão 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) Balanços 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.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)
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- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado 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.

10.5.7. A  empresa  licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em
qualquer  dos  índices  constantes  no  subitem 10.5.5  e  10.5.6 deste  Edital,
deverá comprovar capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 5%
(cinco por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2° e
3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93.

10.5.8. 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”
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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 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, 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. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS
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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; 

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. 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;

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

11.5.  Os  recursos  e  contrarrazões,  bem  como  impugnação,  deverão  ser
protocolados junto à Superintendência Municipal de Licitações, em dias úteis,
no horário de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 14h, e ainda, remetidos ao e-
mail:  pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos neste edital, o
qual deverá receber, decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisão.

11.6.  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 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro,
após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de
recurso. 

12.2.  Ocorrendo  recurso  (s),  depois  de  proferida  a  decisão  e  feita  a
comunicação ao (s) interessado (s), o objeto da licitação será ADJUDICADO pela
Superintendente ao (s) licitante (s) vencedor (es).

12.3. Caberá à Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o resultado
do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do  procedimento
licitatório.
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13. DA CONTRATAÇÃO

13.1.  A  Contratação  decorrente  da  presente  Licitação,  bem  como  suas
alterações,  ficará  subordinada  às  normas  da  lei  federal  8.666/93  e  suas
alterações e será instrumentalizada por intermédio da assinatura do Contrato,
conforme modelo constante do Anexo VII do presente Edital;

13.2.  A adjudicatária deverá assinar o Contrato, cujas cláusulas acham-se
definidas no Anexo VII do presente Edital, no prazo de   05 (cinco)   dias úteis  ,
a contar da data de convocação para assinatura;

13.3.  O prazo concedido para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogada
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de
Porto Velho-RO;

13.4. Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou
não assinar o Contrato, no prazo e condições aqui estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou
revogar a licitação.

13.5.  O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65, da Lei nº
8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido § 1º do art. 65,
da Lei nº 8.666/93.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1. As obrigações da contratada serão conforme descrito no item 6 do Projeto
Básico, Anexo II deste Edital;

14.2. As obrigações da contratante serão conforme descrito no item 7 e 13 do
Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

15. DA EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. A execução e recebimento dos serviços será conforme descrito no item 5,
10 e 14 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

15.2. A fiscalização dos serviços será conforme descrito no item 12 do Projeto
Básico, Anexo II deste Edital;

16. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO

16.1. A  vigência  e  Reajuste  do  futuro  contrato  será  Conforme  disposições
contidas no item 9 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

17. DO PAGAMENTO

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

18. DA GARANTIA CONTRATUAL
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18.1. No ato da assinatura do futuro contrato, objeto deste edital, a empresa
vencedora deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela
adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º,
da Lei 8.666/93;

18.2. Se a opção de garantia recair em  caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250 –
3,  devendo  o  comprovante  de  depósito  ser  apresentado  imediatamente,  em
original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo-Financeiro, para
lançamento contábil na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

18.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária,
esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou
superior  ao  prazo  de  execução  do  contrato,  a  cláusula  de  atualização
financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade
e de irrevogabilidade.

18.4. A  fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro contrato
em pelo menos 30 (trinta) dias.

18.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem
ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme  definido  pelo
Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade
do Século XX;

18.6. Se,  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  do  contrato,  a
Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação
ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

18.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

18.8.  Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada
para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

18.9. No caso de rescisão do contrato determinado por ato unilateral e escrito
da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da
Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a garantia
será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e
indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei
n. 8.666/93.

18.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo  ainda  o  direito  à  devolução  da  garantia  e  pagamentos  devidos  pela
execução do contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei
n. 8.666/93).
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18.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será
liberada ou restituída após a execução do contrato, conforme disposto no § 4º
do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da
empresa Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria Municipal da
Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo-Financeiro;

18.12. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à
época da solicitação.

19. PENALIDADES

19.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Instrumento
convocatório ou condições previstas no Projeto Básico (Anexo II deste edital),
serão aplicadas as penalidades previstas na Lei 10.520/2002, lei 12.846/2013 e
Lei n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas,
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório, e ainda:

19.2. Conforme advertências e multas constantes no item 15 do Projeto Básico,
Anexo II deste Edital.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. 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;

20.2. 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;

20.3. 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;
 
20.4. 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;

20.5. 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;

20.6. A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à
contratação;
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20.7. 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;

20.8. 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;

20.9.  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. 

21. DO FORO

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

Porto Velho/RO, 09 de março de 2018

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/___/SML

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: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E
CORRETIVA  DO  PARQUE  SEMAFÓRICO  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  INCLUSIVE  MODERNIZAÇÃO.
RELATIVOS AO HARDWARE E SOFTWARE DE CONTROLE SEMAFÓRICO E OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES,
FORNECIMENTO  DE  COMUNICAÇÃO  EM  TEMPO  REAL,  VIA  REDE  DE  DADOS  MÓVEIS  SOB  PLATAFORMA
TECNOLÓGICA  COM  ACESSO  ON-LINE  E  TODOS  OS  MÓDULOS  DE  GERENCIAMENTO  SEMAFÓRICO,  para
atender à Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN, conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste instrumento. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
Valor total Anual

dos Serviços
(12 meses) 

01

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DO  PARQUE SEMAFÓRICO DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, INCLUSIVE
MODERNIZAÇÃO. RELATIVOS AO HARDWARE
E SOFTWARE DE CONTROLE SEMAFÓRICO E
OS  EQUIPAMENTOS  EXISTENTES,
FORNECIMENTO  DE  COMUNICAÇÃO  EM
TEMPO  REAL,  VIA  REDE  DE  DADOS
MÓVEIS  SOB  PLATAFORMA  TECNOLÓGICA
COM  ACESSO  ON-LINE  E  TODOS  OS
MÓDULOS DE GERENCIAMENTO SEMAFÓRICO

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.
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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
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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS)

PLANILHA PARA MANUTENÇÃO CONTÍNUA NA REDE SEMAFÓRICA DE PORTO VELHO. ESTIMATIVA DE UM MÊS TÍPICO.
LEGENDA: HH (h) – Hora homem utilizada em 1 unidade do serviço; MOD.(R$) - Custo da mão de obra em 1 unidade de serviço; MAT.(R$) - Custo do material/equipamentos em 
1 unidade de serviço; HH TOTAL MENSAL– Hora homem gasta na execução da quantidade total contratada em 01 mês de serviço do item.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL HH (h) MOD.
(R$)

MAT.
(R$)

PREÇO (R$)
UNITÁRIO

HH TOTAL 
MENSAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

1
SISTEMAS LÓGICOS – DIGITAIS E ANALÓGICOS – CONTROLADOR 
MODULAR MENSAL ANUAL

Nota: Os serviços do item 1 abaixo, que se referem aos sistemas lógicos, à módulos e controladores, não devem ser pagos quando ocorre uma avaria. São pagos apenas na eventual instalação de um equipamento 
novo. As avarias nas placas eletrônicas já são cobertas pelo item 8.2 – Manutenção laboratorial para até 130 controladores. As quantidades de serviço sob demanda foram estimadas. Durante a execução do 
contrato estes serviços serão pagos apenas no caso de uso.

1.1

MÓDULO CPU DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO, COMPATÍVEL COM 
CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE, DATAPROM DP40. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 5,50

1.2

MÓDULO ENTRADAS E COMUNICAÇÃO DO CONTROLADOR DE 
TRÁFEGO, COMPATÍVEL COM CONTROLADOR DE TRÁFEGO 
EXISTENTE, DATAPROM DP40, UTILIZANDO COMUNICAÇÃO GSM.
SUPORTE PARA ATÉ 8 DETECTORES VEICULARES. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 5,50

1.3

MÓDULO DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR, 2 FASES, 
COMPATÍVEL COM CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE
DATAPROM DP40. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 5,50

1.4

MÓDULO DE GPS DO CONTROLADOR, COMPATÍVEL COM 
CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE DATAPROM DP40. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 5,50

1.5

MÓDULO DETECTOR VEICULAR ATÉ 4 LAÇOS – COMPATÍVEL COM 
CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE DATAPROM DP40.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,83 10,00 5,50

1.6

CONTROLADOR COMPLETO, PARA ATÉ 4 FASES, COMPATÍVEL COM 
O PARQUE DE CONTROLADORES DATAPROM DP40 EXISTENTES E 
TAMBÉM COM SOFTWARE SUPERVISOR ANTARES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 20,00

1.7

CONTROLADOR COMPLETO, PARA ATÉ 6 FASES, COMPATÍVEL COM 
O PARQUE DE CONTROLADORES DATAPROM DP40 EXISTENTES E 
TAMBÉM COM SOFTWARE SUPERVISOR ANTARES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,08 1,00 30,00

1.8

CONTROLADOR COMPLETO, PARA ATÉ 8 FASES, COMPATÍVEL COM 
O PARQUE DE CONTROLADORES DATAPROM DP40
EXISTENTES E TAMBÉM COM SOFTWARE SUPERVISOR ANTARES. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,08 1,00 40,00

1.9
PEDESTAL METÁLICO, BASE/CARCAÇA DE FIXAÇÃO COMPLETA DO 
CONTROLADOR AO QUADRO DE COMANDO UN 0,17 2,00 6,00

PARCIAL:

2
DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

2.1
LAÇO INDUTIVO 2X1m COM 2m DE CHICOTE PARA DETECÇÃO 
VEICULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 24,00 6,00

2.2
LAÇO INDUTIVO 2X1m COM 5m DE CHICOTE PARA DETECÇÃO 
VEICULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 24,00 7,60

2.3
RECEPTOR DE PRIORIDADE SELETIVA COMPATÍVEL COM DATAPROM 
DP-40 (REF.:SPS52). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,83 10,00 5,50

2.4
TRANSMISSOR DE PRIORIDADE SELETIVA COMPATÍVEL COM 
DATAPROM DP-40 (REF.:SPS52). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,83 10,00 5,50

2.5
CÂMERA XCAM PARA DETECÇÃO VEICULAR COMO LAÇO VIRTUAL E 
SUPORTE PARA POSTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,33 4,00 17,00

2.6

DISPOSITIVO DE INTERFACE CÂMERAxCONTROLADOR ATÉ 6 
CÂMERAS, XCOM CITILOG ,OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 0,08 1,00 17,00

PARCIAL:
3 GRUPOS FOCAIS, PORTA FOCO E ACESSÓRIOS

3.1

CONJUNTO FOCAL VEÍCULOS COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA 
(PORTA FOCO) COM CLUSTER DE LED 200 mm, GRUPO DE 3
FOCOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,00 12,00

3.2

CONJUNTO FOCAL VEÍCULOS COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA 
(PORTA FOCO) COM CLUSTER DE LED 300 mm, GRUPO DE 3 FOCOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,00 12,00

3.3

CLUSTER/BOLACHA DE LED 200 mm (QUAISQUER DAS 3 CORES 
VD,VM,AM) PADRÃO, PARA VEÍCULOS. GRAU IP 65 MÍN. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,00 6,00

3.4

CLUSTER/BOLACHA DE LED 300 mm (QUAISQUER DAS 3 CORES
VD,VM,AM) PADRÃO, PARA VEÍCULOS. GRAU IP 65 MÍN. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,60 31,20 6,00

3.5

CONJUNTO FOCAL PEDESTRES COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA 
(PORTA FOCO) COM CLUSTER DE LED, GRUPO DE 2 FOCOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,50 6,00 6,00

3.6

CONTADOR REGRESSIVO 2 DÍGITOS COM CONJUNTO FOCAL 
VEÍCULOS COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA (PORTA FOCO) COM 
CLUSTER DE LED, GRUPO DE 3 FOCOS MAIS CONTADOR DE 2 
DIGITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,33 3,96 16,00

3.7

CONTADOR REGRESSIVO 2 DIGITOS SEM CONJUNTO FOCAL, 
INCLUSIVE ANTEPARO E FIXAÇÕES (PARA GRUPOS FOCAIS JÁ
EXISTENTES). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,50 6,00 10,00

3.8

CONJUNTO FOCAL REPETIDOR, FIXAÇÃO EM COLUNA SIMPLES, SEM 
ANTEPARO, PARA VEÍCULOS, COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA (PORTA
FOCO) PARA CLUSTER DE LED, GRUPO DE 3
FOCOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,33 3,96 8,00

3.9

BOTOEIRA PARA PEDESTRE, CAIXA DE ALUMÍNIO COM BOTÃO, À 
PROVA D’ÁGUA. CÔNCOVA ATRÁS PARA MELHOR FIXAÇÃO NO POSTE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,33 3,96 5,00

PARCIAL:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL HH (h) MOD.
(R$)

MAT.
(R$)

PREÇO (R$)
UNITÁRIO

HH TOTAL 
MENSAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

4
CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES ELETROELETRÔNICAS E 
ACESSÓRIOS

4.1

CABO FLEXÍVEL 2 X 1,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA TENSÕES ATÉ 
750 V, TIPO PP. CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,07
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4.2

CABO FLEXÍVEL 3 X 1,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA TENSÕES ATÉ 
750 V, TIPO PP, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,09

4.3

CABO FLEXÍVEL 4 X 1,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA TENSÕES ATÉ 
750 V, TIPO PP, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 133,20 1.598,40 0,11

4.4

CABO FLEXÍVEL 2 X 2,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA TENSÕES ATÉ 
750 V, TIPO PP, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 25,00 300,00 0,09

4.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², COLORAÇÃO VERDE- 
AMARELA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5, ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750 V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,10

4.6 CABO CCE APL 50, 1 PAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 12,50 150,00 0,08

4.7
CABO CCE APL OU ASF 50, 2 PARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 12,50 150,00 0,04
4.8 CABO CCE APL 50, 4 PARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 25,00 300,00 0,06

4.9
ISOLADOR DE PORCELANA DE REDE AÉREAS 1 ESTRIBO, INCLUSIVE 
LAÇO PRÉ FORMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,67 20,04 1,33

4.10
CONJUNTO DE TERMINAIS DE COMPRESSÃO PARA CABOS 
ISOLADOS FLEXÍVEIS ATÉ # 2,5 mm². ATÉ 30 TERMINAIS. CJ 5,00 60,00 5,00

4.11

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO ATÉ
6 MM2 TIPO OLHAL OU FORQUILHA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00 12,00 0,60

4.12
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,17

4.13
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,20

4.14
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 8,33 99,96 0,25

4.15
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 8,33 99,96 0,22

4.16
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,17 50,04 0,26

4.17
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,DN 85 MM (3"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,17 50,04 0,34

4.18
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 0,19

4.19
DISPOSITIVO DPS, TENSÃO 275V, CORRENTE NOMINAL 45kA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 0,60

4.20
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 0,80

PARCIAL:
5 ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO, RASGOS DE PISO E PINTURAS

5.1

POSTE, COLUNA PARA BRAÇO PROJETADO ENGASTADO, 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (TUBO EM AÇO SAE 1020, COM 
COSTURA, GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 114mm,
ESPESSURA DA PAREDE DE 4,5mm, COM JANELA, ALTURA DE 5,5m, 
PINTADO EM CINZA CLARO.) UN 2,00 24,00 5,00

5.2

POSTE SIMPLES ENGASTADO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO(TUBO
EM AÇO SAE 1020, COM COSTURA, GALVANIZADO, DIÂMETRO 
EXTERNO DE 101mm, ESPESSURA DA PAREDE DE 4,5mm, COM JANELA, 
ALTURA DE 7,0m, PINTADO EM
CINZA CLARO.) UN 4,00 48,00 5,00

5.3

BRAÇO PROJETADO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (TUBO COM 
COSTURA EM AÇO SAE 1020, COM COSTURA, GALVANIZADO, 
DIÂMETRO EXTERNO DE 101mm, ESPESSURA DA PAREDE DE
4,5mm, COMPRIMENTO DE 4,5m E 5,5m, PINTADO EM CINZA 
CLARO.) UN 3,00 36,00 1,00

5.4 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE SEMAFÓRICO UN 5,00 60,00 2,00
5.5 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE BRAÇO SEMAFÓRICO UN 5,00 60,00 1,00

5.6
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TRELIÇAS 
SEMAFÓRICAS UN 3,00 36,00 7,00

5.7
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE COLUNAS DE 
PÓRTICOS UN 3,00 36,00 3,00

5.8 SERVIÇO DE MONTAGEM E TRANSPORTE DE TRELIÇAS UN 5,00 60,00 7,00

5.9
SERVIÇO DE MONTAGEM E TRANSPORTE DE COLUNAS DE 
PÓRTICOS UN 5,00 60,00 3,00

5.10 SERVIÇO DE REPARO EM COLUNAS E TRELIÇAS UN 15,00 180,00 6,00

5.11
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA m² 100,00 1.200,00 1,00

5.12
RASGO E RECOMPOSIÇÃO EM CALÇADAS (vala de 0,20x0,40m lxp), 
COM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO. m 100,00 1.200,00 1,20

5.13
RASGO EM PAVIMENTO ASFALTICO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA 
PARA INSTALAÇÃO DE LAÇO INDUTIVO m 200,00 2.400,00 0,50

5.14

RASGO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE DUTO, COM ENVELOPAMENTO EM
CONCRETO m 100,00 1.200,00 1,20

PARCIAL:
6 CAIXAS E PAINEIS DE COMANDO

6.1

CAIXA PARA CONTROLADOR ATÉ 8 FASES. INCLUSIVE DESMONTAGEM
E MONTAGEM DO CONTROLADOR E SEUS
ACESSÓRIOS COM TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA INTERNA. 
MEDIDAS MÍN. 60X40x25 cm (AxLxP) COM GRAU IP 54. UN 0,25 3,00 24,00

6.2

CAIXA PARA CONTROLADOR ATÉ 16 FASES. INCLUSIVE 
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONTROLADOR E SEUS 
ACESSÓRIOS COM TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA
INTERNA. MEDIDAS MÍN. 80X60x25 cm (AxLxP) COM GRAU IP 54. UN 0,08 0,96 32,00

6.3
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DE FERRO, DRENO 
BRITA UN 2,00 24,00 6,16

PARCIAL:
7 ACESSÓRIOS E OUTROS

7.1
FIXADORES/SUPORTES PARA CAIXAS DE COMANDO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO CJ 0,33 3,96 1,00

7.2
FECHADURA PARA CAIXA/PAINEL DO CONTROLADOR, COM CHAVE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 1,00

7.3
DETECTOR DE ABERTURA DE PAINEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,50 6,00 1,00

7.4

CONJUNTO DE VEDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA NOVA 
VEDAÇÃO E RETIRADA DE VEDAÇÃO ANTIGA. PORTA COM 
PERÍMETRO ATÉ 2,8 METROS CJ 0,50 6,00 2,00

7.5

NO-BREAK 500VA, TENSÃO DE ENTRADA 127/220VAC 60Hz . SAÍDA 
110/220VAC MONOFÁSICA. INTERFACE USB/RS232. TEMPERATURA 
AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE 0 A 50°C. INCLUSO CAIXA PARA 
INSTALAÇÃO AO TEMPO IP 54. A CAIXA DEVERÁ SER FIXA EM POSTE 
METÁLICO E DEVERÁ APRESENTAR SUPORTE PARA ESTA
FIXAÇÃO. CONSIDERAR ESPAÇO PARA DUAS BATERIAS SELADAS 
ESTACIONÁRIAS 24Vcc. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,08 1,00 17,00
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7.6

BATERIA SELADA 24Vcc. AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA PARA NO- 
BREAK 500 W. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE 0 A 50°C

UN 0,17 2,00 17,00

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL HH (h) MOD.
(R$)

MAT.
(R$)

PREÇO (R$)
UNITÁRIO

HH TOTAL 
MENSAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

7.7

TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DO 
CONTROLADOR DP-40 E OPERAÇÃO DO SISTEMA ANTARES, 
DURANTE 5 DIAS ÚTEIS CONSECUTIVOS, COM CARGA HORÁRIA 
TOTAL DE 32 HORAS, PARA ATÉ 10 PROFISSIONAIS, NO MÍNIMO 2
VAGAS DISPONÍVEIS À PROFISSIONAIS DA CONTRATANTE. UN 0,08 0,96

PARCIAL:
8 CUSTOS MENSAIS COM OPERAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8.1
ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO. ENGENHEIRO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 12,00 176,00

8.2
MANUTENÇÃO LABORATORIAL PARA ATÉ 120 CONTROLADORES DP-
40 MÊS 1,00 12,00

8.3

SERVIÇO DE INSPEÇÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONJUNTO 
SEMAFÓRICO. PAINEL CONTROLADOR E DEMAIS DISPOSITIVOS 
PERIFÉRICOS UN 22,00 264,00 16,00

8.4

FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CENTRALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 
ADAPTATIVO EM TEMPO REAL, COM FORNECIMENTO DE 
COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO REMOTO, PARA ATÉ 130 
CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS COM CONTROLADORES 
ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO. COMPATÍVEL
COM OS CONTROLADORES EXISTENTES DATAPROM-DP40. MÊS 1,00 12,00

8.5

EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA 
EXECUÇÃO DO CONTRATO. EMISSÃO DE ART MENSAL, OU A CADA 
MEDIÇÃO. UN 1,00 12,00

PARCIAL:

PERÍODO MENSAL SEMESTRAL
MENSAL
SEM BDI:

BDI 21,12%:
COM 
BDI 
21,12%:
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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 Nº 001/2018

1. DO OBJETO

Elaboramos o Presente Projeto Básico, que tem como objeto, a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
PARQUE  SEMAFÓRICO  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  INCLUSIVE  MODERNIZAÇÃO.
RELATIVOS AO HARDWARE E SOFTWARE DE CONTROLE SEMAFÓRICO E OS EQUIPAMENTOS
EXISTENTES,  FORNECIMENTO  DE  COMUNICAÇÃO  EM  TEMPO  REAL,  VIA  REDE  DE  DADOS
MÓVEIS SOB PLATAFORMA TECNOLÓGICA COM ACESSO ON-LINE E TODOS OS MÓDULOS DE
GERENCIAMENTO SEMAFÓRICO, para atender à Secretaria Municipal de  Trânsito,
Mobilidade e Transportes – SEMTRAN, conforme especificações técnicas, unidades
e quantidades definidas nos Anexos I, II e III deste Projeto Básico.

2. JUSTIFICATIVA

Considerando que o Município de Porto Velho é impactado pelo forte incremento
na frota de veículos em circulação, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil)
veículos  em  circulação  para  uma  população  de  511.000  habitantes,  o  poder
público  municipal  necessita  de  medidas  de  melhoramento  notadamente  com  a
implantação de sinalização moderna e adequada, objetivando o melhoramento no
fluxo de veículos, a segurança dos usuários do sistema e a redução no número
de acidentes.

Nesta  direção  a  SEMTRAN  implantou  em  seu  contrato  anterior,  equipamentos
destinados  à  melhoria  do  sistema  semafórico,  da  marca  DATAPROM,  bem  como
software de controle de trânsito da marca/modelo que já estão implantados,
oferecendo  em  tempo  real,  ampla  gama  de  serviços  de  monitoramento  e
fiscalização do fluxo terrestre de veículos. Aliado a isto faz-se necessário a
contratação  de  empresa  especializada  na  manutenção  da  rede  semafórica  do
município de Porto Velho, bem como dar manutenção nos dispositivos de detecção
e/ou  monitoramento  de  tráfego,  grupos  focais,  portas  foco  e  acessórios,
condutores das instalações eletroeletrônicas e acessórios, caixas e painéis de
comando,  elementos  de  sustentação  e  outros  componentes,  prevenindo  e
corrigindo a ocorrência de defeitos. 

Levando em consideração que este projeto visa o atendimento ao Código de
Trânsito Brasileiro – CTB, em seus Artigos 1º e 88, que dizem textualmente:

“Art. 1º. - O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território
nacional aberta a circulação, rege-se por este código.”
“Art. 88. - Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção,
ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou manutenção, enquanto não
estiver devidamente sinalizada vertical e horizontalmente, de forma a garantir
as condições adequadas de segurança na circulação.”
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É preeminente também a necessidade de se uniformizar e aperfeiçoar as ações
ligadas, principalmente, à área de Sinalização de Trânsito. Diante disto, a
Prefeitura Municipal de Porto Velho por intermédio da Secretária Municipal de
Transportes, Mobilidade e Trânsito, buscar a padronização dos conceitos, usos
e  colocações  de  elementos  de  sinalização  aplicáveis  nas  áreas  urbanas,
elaborando o presente projeto.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1.  Será regido pela  Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006, aplicando-se subsidiariamente, no
que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 (com suas posteriores
alterações), bem como Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e
suas alterações pela Lei Complementar Nº. 147, de 7 de agosto de 2014 e demais
normas regulamentares estabelecidas neste instrumento.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

4.1.  A  despesa  para  a  contratação  dos  serviços  será  conforme  dotações
orçamentárias consignadas no Orçamento da SEMTRAN/2018, assim detalhado:

Projeto Atividade: 14.31.26.122.342.2.697 – 14.31.26.122.342.1.449
Elemento de Despesa: 3.3.3.90.39
Fonte: 01.00 – 01.26

4.2. O valor estimado para contratação é de:  R$ 2.480.377,77 (dois milhões
quatrocentos e oitenta mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e sete
centavos).

5. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 

5.1.  Os  serviços  serão  executados  em  consonância  com  as  normas  técnicas
pertinentes e de acordo com a legislação vigente, processando-se ainda de
acordo com o presente Projeto Básico;

5.2.  O  recebimento  dos  serviços  será  efetuado  pela  Comissão  de
Entrega/Recebimento,  integrada  por  mínimo  03  (três)  membros  nomeados  pela
CONTRATANTE,  devendo  ser  lavrado  no  ato  o  termo  competente,  no  qual  se
certificará o caráter dos recebimentos, ou seja, Recebimento Provisório (Até
05  dias  a  contar  a  finalização  daquele  serviço),  Exames  e  finalmente  o
Recebimento Definitivo (até 03 dias depois do recebimento provisório), o qual
dependerá da comprovação de que o objeto da contratação foi executado em
conformidade aos termos contratuais; o recebimento do referente à manutenção
preventiva e corretiva, de acordo com a periodicidade determinada, dar-se-á
com o “atesto” aposto na Medição dos serviços e decorrente Nota Fiscal;

5.3. A Contratada ficará obrigada a refazer/adequar, às suas expensas, os
serviços que forem recusados, ou que estiver em desacordo com o disposto neste
Projeto Básico;

5.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos
serviços executados subsistirá, na forma da lei, mesmo após o recebimento
definitivo;
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5.5.  A contratada deve disponibilizar ainda 02 técnicos que deverão estar à
disposição 24 horas a fim de acompanhar os serviços de manutenção diversos que
vierem a ser realizados em qualquer um dos controladores semafóricos, bem
como, realizar a conexão dos cabos elétricos e lógicos que precisarem ser
conectados aos controladores DATAPROM;

5.6. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA

5.6.1. Entende-se  por  manutenção  corretiva  os  serviços  prestados  pela
contratada  para  identificação  e  solução  de  problemas  técnicos,  problemas
físicos e dúvidas ligadas a este Projeto Básico.

5.6.2. Atendimento técnico “suporte local (in loco)” – Esse atendimento será
feito por técnico da CONTRATADA, nos locais designados pela CONTRATANTE;

5.6.3. As solicitações receberão numeração, contendo data e hora da criação, a
descrição do problema, os dados do requisitante e o nível de prioridade de
atendimento.

5.6.4.  O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um
atendente apto a prover o devido suporte com relação ao problema relatado, ou
redirecionar o atendimento a quem o faça.

5.6.5. O CONTRATANTE disponibilizará ferramenta informatizada específica de
abertura  e  acompanhamento  dos  chamados  que  deverá  ser  obrigatoriamente
utilizada pela CONTRATADA. Esse sistema deverá ser alimentado com todas as
informações dos atendimentos abertos pelo CONTRATANTE.

5.6.6. Tabela  com  o  Acordo  de  Níveis  de  Serviço  referente  ao  serviço  de
manutenção corretiva ou preventiva:

Tabela A – Problemas Técnicos
Nível de 
Severidade

Prazo para Solução do Problema

Crítico 04 horas corridas

Alto 12 horas corridas
Médio 48 horas corridas
Baixo 72 horas corridas

Descrição dos Níveis de Severidade

Crítico
Incidente com paralisação ou comprometimento gravíssimo do
semáforo;

Alto
Incidente com paralisação ou comprometimento grave do 
semáforo, com fluxo razoável de veículos;

Médio
Incidente sem paralisação do semáforo, com índice médio de
circulação de veículos.

Baixo Incidente sem paralisação do semáforo;
Tabela B – Dúvidas de Uso

Nível de 
Severidade

Prazo para Sanar a Dúvida

Crítico 04 horas corridas
Alto 08 horas úteis
Médio 12 horas úteis
Baixo 24 horas úteis

Descrição dos Níveis de Severidade
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Crítico
Dúvida que impeça a realização de determinada 
funcionalidade crítica para o CONTRATANTE naquele momento,
com altíssimo risco de comprometimento de prazos.

Alto
Dúvida que impeça a realização de determinada 
funcionalidade importante para o CONTRATANTE naquele 
momento, com alto risco de comprometimento de prazos.

Médio
Dúvida que impeça a realização de determinada 
funcionalidade de forma mais eficiente, com baixo risco de
comprometimento de prazos.

Baixo
Demais dúvidas sobre a utilização do sistema, sem risco de
comprometimento de prazos.

5.6.7. Os prazos acima descritos iniciaram a partir do registro do chamado.

5.6.8. Em  casos  de  paralisação  completa  do  semáforo,  a  CONTRATADA  deverá
substituir o controlador por outro provisório até que este esteja devidamente
consertado;

5.6.9. Em caso de reincidência na ocorrência de problemas técnicos, a critério
da Administração, o CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a solução da causa
do problema, no prazo máximo de:

5.6.9.1. 20 (vinte) dias úteis para chamados de classificação baixa;

5.6.9.2. 15 (quinze) dias corridos para chamados de classificação média;

5.6.9.3. 10 (dez) dias úteis para chamados de classificação alta;

5.6.9.4. 05 (cinco) dias úteis para chamados de classificação crítica;

5.6.10. Será considerada hora útil o período de expediente, horário local, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

5.6.11. Os chamados poderão ser registrados no sistema de atendimento via web
ou  por  telefone  em  qualquer  horário,  mas  se  registrado  fora  do  horário
indicado no item anterior a contagem dos prazos iniciar-se-á às 06:00h do
primeiro dia útil seguinte.

5.6.12. Para os níveis de severidade CRÍTICO e ALTO, a CONTRATADA deverá
retornar ao CONTRATANTE, em no máximo 01 (uma) hora corrida e 01 (uma) hora
útil, respectivamente, a partir da abertura do chamado, dando uma previsão
para a solução do problema.

5.6.13. Considera-se como solução provisória do problema a correção, mesmo que
paliativa, do mau funcionamento registrado.

5.6.14. Considera-se como solução da causa do problema a correção definitiva
da situação que provocou o mau funcionamento registrado.

5.6.15. Ao final do atendimento, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE
todas as ações realizadas, devidamente documentadas.

5.6.16. As  ações  realizadas  pela  CONTRATADA  não  podem  comprometer  outras
funcionalidades do sistema, de qualquer outro ambiente do CONTRATANTE.
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5.6.17.  Um  incidente  poderá  ter  seu  nível  de  severidade  alterado  pelo
CONTRATANTE,  para  uma  maior  ou  menor  severidade,  sendo  todos  os  prazos
referentes ao novo nível reiniciados.

5.7. DOS  SERVIÇOS  A  SEREM  EXECUTADOS  –  SLA  (SOFTWARE  E  CONTROLADORAS)  -
MANUTENÇÃO CORRETIVA

5.7.1. Entende-se  por  manutenção  corretiva  os  serviços  prestados  pela
contratada  para  identificação  e  solução  de  problemas  técnicos,  problemas
físicos, configurações de software e dúvidas ligadas a este Projeto Básico.

5.7.2. Atendimento técnico “suporte remoto” – Esse atendimento será feito por
técnico da CONTRATADA, por meio de ferramenta específica e se dará através da
conexão de equipamento da CONTRATADA com equipamento do CONTRATANTE sempre que
este solicitar, e sem limite de tempo e de forma segura.

5.7.3. Atendimento técnico “suporte local (in loco)” – Esse atendimento será
feito por técnico da CONTRATADA, nos locais designados pela CONTRATANTE;

5.7.4. Atendimento técnico através de meios de comunicação – telefone, correio
eletrônico ou sistema automatizado de atendimento.

5.7.5. As solicitações receberão numeração, contendo data e hora da criação, a
descrição do problema, os dados do requisitante e o nível de prioridade de
atendimento.

5.7.6. O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um
atendente apto a prover o devido suporte ao sistema, com relação ao problema
relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça.

5.7.7. O CONTRATANTE disponibilizará ferramenta informatizada específica de
abertura  e  acompanhamento  dos  chamados  que  deverá  ser  obrigatoriamente
utilizada pela CONTRATADA. Esse sistema deverá ser alimentado com todas as
informações dos atendimentos abertos pelo CONTRATANTE.

5.7.8.  Caso  de  parada  de  sistema  em  produção  (Controle  de  Semáforo),  o
atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24 horas do dia, ou enquanto
a falha persistir.

5.7.9. Dúvidas de utilização de sistemas (como inserir      determinada
informação ou como emitir determinado relatório) deverão ser respondidas de
imediato, seja via telefone, acesso remoto ou por ferramentas de mensagens
instantâneas, sem limite de demanda.

5.7.10. Tabela com o Acordo de Níveis de Serviço referente ao serviço de
manutenção corretiva ou preventiva:

A tabela abaixo demonstra os níveis de suporte
Tabela A – Problemas Técnicos

Nível de 
Severidade

Prazo para Solução do Problema

Crítico 04 horas corridas

Alto 12 horas corridas
Médio 48 horas corridas
Baixo 72 horas corridas
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Descrição dos Níveis de Severidade

Crítico

Incidente com paralisação do software, parte importante 
dele, ou comprometimento gravíssimo de dados, processos 
ou ambiente, assim como problemas em controladores de 
cruzamentos com alto fluxo de veículos;

Alto

Incidente com paralisação de parte do software, ou 
comprometimento grave de dados, processos ou ambiente, 
ou envolvendo controladores com fluxo razoável de 
veículos;

Médio

Incidente sem paralisação do software, porém com 
comprometimento de dados, processos ou ambiente, ou 
problemas em controladores com índice médio de 
circulação de veículos.

Baixo

Incidente sem paralisação do software e pequeno ou 
nenhum comprometimento de dados, processos ou ambiente, 
ou problemas que possam ser considerados pequenos nos 
controladores dos semáforos;

Tabela B – Dúvidas de Uso
Nível de 
Severidade

Prazo para Sanar a Dúvida

Crítico 04 horas corridas
Alto 08 horas úteis
Médio 12 horas úteis
Baixo 24 horas úteis

Descrição dos Níveis de Severidade

Crítico

Dúvida que impeça a realização de determinada 
funcionalidade crítica para o CONTRATANTE naquele 
momento, com altíssimo risco de comprometimento de 
prazos.

Alto
Dúvida que impeça a realização de determinada 
funcionalidade importante para o CONTRATANTE naquele 
momento, com alto risco de comprometimento de prazos.

Médio
Dúvida que impeça a realização de determinada 
funcionalidade de forma mais eficiente, com baixo risco 
de comprometimento de prazos.

Baixo
Demais dúvidas sobre a utilização do sistema, sem risco 
de comprometimento de prazos.

5.7.11. Os prazos acima descritos iniciaram a partir do registro do chamado.

5.7.12. Em  casos  de  paralisação  completa  de  um  controlador,  a  CONTRATADA
deverá  substituir  o  controlador  por  outro  provisório  até  que  este  esteja
devidamente consertado;

5.7.13. A contratada deverá ter em estoque no mínimo dez controladores para a
substituição temporária do item anterior;

5.7.14. Em casos de paralisação de mais de 02 (dois) controladores, deverá a
CONTRATADA definir junto com a CONTRATANTE onde serão a prioridade instalação
dos controladores temporários;

5.7.15. Em  caso  de  reincidência  na  ocorrência  de  problemas  técnicos,  a
critério da Administração, o CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a solução
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da causa do problema, no prazo máximo de:

5.7.15.1. 20 (vinte) dias úteis para chamados de classificação baixa;

5.7.15.2. 15 (quinze) dias corridos para chamados de classificação média;

5.7.15.3. 10 (dez) dias úteis para chamados de classificação alta;

5.7.15.4. 05 (cinco) dias úteis para chamados de classificação crítica;

5.7.16. Será considerada hora útil o período de expediente, horário local, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

5.7.17. Os chamados poderão ser registrados no sistema de atendimento via web
ou  por  telefone  em  qualquer  horário,  mas  se  registrado  fora  do  horário
indicado no item anterior a contagem dos prazos iniciar-se-á às 06:00h do
primeiro dia útil seguinte.

5.7.18.  Para os níveis de severidade CRÍTICO e ALTO, a CONTRATADA deverá
retornar ao CONTRATANTE, em no máximo 01 (uma) hora corrida e 01 (uma) hora
útil, respectivamente, a partir da abertura do chamado, dando uma previsão
para a solução do problema.

5.7.19. Considera-se como solução provisória do problema a correção, mesmo que
paliativa, do mau funcionamento registrado.

5.7.20. Considera-se como solução da causa do problema a correção definitiva
da situação que provocou o mau funcionamento registrado.

5.7.21. Ao final do atendimento, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE
todas as ações realizadas, devidamente documentadas.

5.7.22. As  ações  realizadas  pela  CONTRATADA  não  podem  comprometer  outras
funcionalidades  do  sistema,  de  qualquer  outro  software  ou  ambiente  do
CONTRATANTE.

5.7.23. Um  incidente  poderá  ter  seu  nível  de  severidade  alterado  pelo
CONTRATANTE,  para  uma  maior  ou  menor  severidade,  sendo  todos  os  prazos
referentes ao novo nível reiniciados.

5.8. GERENCIAMENTO DAS OCORRÊNCIAS DE SUPORTE

5.8.1. O CONTRATANTE poderá prorrogar os prazos definidos nas tabelas, em
relação a determinado incidente, desde que a prorrogação seja justificada pela
CONTRATADA em razão da complexidade das atividades que deverão ser realizadas.

5.8.2. A CONTRATADA deverá registrar as justificativas do possível atraso no
sistema de acompanhamento de chamados e comunicar previamente ao CONTRATANTE
para que a prorrogação seja avaliada, antes do término do prazo original.

5.8.3.  A justificativa de prorrogação deverá ser aprovada pelo CONTRATANTE,
caso  contrário  não  será  considerada  para  fins  de  apuração  dos  níveis  de
serviço.

5.8.4. A  prorrogação  de  prazo  é  totalmente  discricionária  por  parte  do
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CONTRATANTE em relação a um específico chamado e não constituirá novação para
chamados de natureza semelhante. Até o fechamento do chamado, a CONTRATADA
deverá completar o sistema de acompanhamento de chamados com as informações
envolvidas  no  chamado,  ao  menos  a  evolução  da  resolução  do  problema,  as
medidas paliativas e definitivas executadas e os documentos de referência
utilizados, de modo a constituir base de conhecimento a outros profissionais
da  CONTRATADA  e  do  CONTRATANTE  e  aferição  dos  indicadores  de  níveis  de
serviço.

5.8.5. O fechamento do chamado será registrado pela CONTRATADA e confirmado
pelo responsável do CONTRATANTE, ainda que a posteriori.

5.8.6. O fechamento do chamado deverá ser aceito formalmente pelo usuário
demandante no sistema de acompanhamento de chamados.

5.8.7. O horário de fechamento será considerado aquele em que o problema se
apresentou resolvido na ótica dos usuários do sistema.

5.8.8. No momento do aceite, o demandante deverá indicar se está “satisfeito”
ou “insatisfeito” com o atendimento em geral.

5.8.9. Caberá à CONTRATADA garantir que os demandantes efetivem a confirmação
do fechamento dos chamados.

5.9. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

5.9.1. Compreende-se manutenção dos sistemas a manutenção corretiva e suporte
assistido, sendo a manutenção corretiva com objetivo de corrigir anomalias no
sistema,  o  suporte  assistido  visa  dar  uma  melhor  performance  ao  sistema
analisando gargalos encontrados e manutenções em banco de dados relacionais,
devendo esse item ser pago mensalmente;

5.9.2. Consideram-se serviços de manutenção a atualização do sistema de forma
a mantê-lo em conformidade com as exigências legais, inclusive as do Estado de
Rondônia e da União, bem como, as possíveis evoluções tecnológicas a serem
implementadas no software principal.

5.9.3. Os  serviços  de  manutenção  deverão  prever  as  condições  para  a
atualização de versões do sistema, assim como a correção, eletrônica e/ou
manual, de erros/ falhas de programação das versões em uso para garantir a
operacionalidade  das  funcionalidades,  mantendo  as  parametrizações  e
customizações já efetuadas, melhorias e tuning de banco de dados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A contratada deverá disponibilizar os veículos relacionados a seguir:

6.1.1. 01 (um) veículo de transporte de carga, com no máximo 05 anos de uso,
para uso pela Equipe de Manutenção Eletroeletrônica, com capacidade de até 4,0
t, equipado com escada ou lança com cesta, de acionamento hidráulico com as
seguintes características mínimas:

a) Alcance vertical de trabalho: 6,00 m.
b) Alcance horizontal: 4,50 m.
c) Abertura máxima de estabilizadores: 2,70 m.
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d) Capacidade mínima de carga no topo ou cesto: 400 kg.

6.1.2. 01 (um) veículo de transporte de carga, com no máximo 05 (cinco) anos
de uso, para uso pela Equipe de Manutenção Estrutural, com capacidade mínima
de 4,0 t, equipado com plataforma, de acionamento hidráulico, com as seguintes
características mínimas:

a) Alcance vertical de trabalho: 6,00 m
b) Dimensões mínimas: 1,80 x 1,80 m
c) Abertura máxima de estabilizadores: 2,70 m
d) Capacidade mínima de carga: 600 kg
e) Grade de proteção lateral: 1,00 m de altura 
f) Deverá estar incluso neste veículo o martelete hidráulico e máquina de
corte de asfalto.
g) Gerador  a  diesel  para  alimentação  elétrica  dos  demais  equipamentos  do
veículo.

6.2. Todos os veículos, à exceção do especificado nos itens 6.1.1 e 6.1.2
deverão ser equipados com aparelho de comunicação.

6.3. Os  veículos  deverão  apresentar-se  em  bom  estado  de  conservação,  com
apólice  de  seguro  total  e  estar  em  dia  com  os  requisitos  legais  para
circulação.

6.4. Os  veículos  deverão  ser  equipados  com  dispositivo  giratório  de
sinalização luminosa na cor âmbar e apresentar adesivos de identificação da
contratada e da contratante (A SERVIÇO DA SEMTRAN), na proporção 3 para 1.

6.5. Ao início dos serviços, os veículos deverão se apresentar abastecidos,
portando os equipamentos obrigatórios e ferramentas para pequenos reparos dos
mesmos.

6.6. No caso de veículo encaminhado a revisão ou reparo mecânico, o mesmo
deverá  ser  substituído  imediatamente  por  outro  veículo  equipado  com
equipamentos iguais que execute as mesmas funções com agilidade e segurança.

6.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de
âmbito federal, estadual ou municipal;

6.8. Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços,  devendo  as  ocorrências
verificadas serem imediatamente comunicadas à SEMTRAN através de relatório;

6.9. Atender  de  imediato  às  solicitações  da  SEMTRAN,  após  notificação,  à
regularização de interrupção na prestação dos serviços contratados;

6.10. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

6.11. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços de
forma meticulosa e constante mantendo sempre em perfeita ordem a execução dos
mesmos;

6.12. Oferecer aos funcionários todas as condições técnicas para o perfeito
cumprimento dos serviços;
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6.13. 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;

6.14. Cumprir e fazer cumprir por seus prepostos ou funcionários, as Leis, os
regulamentos e posturas compatíveis, bem como quaisquer determinações emanadas
das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto do presente Projeto,
cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer
transgressão sua e de seus prepostos de funcionários;

6.15. Enviar cronograma de execução das sinalizações do referido Projeto à
SEMTRAN, bem como, suas modificações que deverão ser imediatamente comunicadas
através de relatórios;

6.16. Apresentar engenheiro civil ou eletricista responsável pela execução dos
serviços.

6.17. Os Serviços deverão ser executadas por técnicos especializados com co-
nhecimento das normas e dos equipamentos apropriados para a execução dos ser-
viços, utilizando equipamentos de segurança e sinalizando visualmente os lo-
cais que serão executados os serviços atendendo as normas de segurança em vi-
gência.

6.18. É EXPRESSAMENTE VEDADO À CONTRATADA

6.18.1. A  contratação  de  servidor  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  da
CONTRATANTE durante a vigência do futuro contrato; 

6.18.2. A veiculação de publicidade acerca do futuro contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.

6.18.3. A  subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Projeto
Básico.

6.18.4. Repassar  os  custos  de  qualquer  um  dos  itens  de  uniformes  e
equipamentos a seus empregados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.  Exercer  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidores/comissão
especialmente designados; 

7.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom
desempenho dos mesmos;

7.3. Documentar  as  ocorrências  verificadas  em  livro  de  registro  de
ocorrências;

7.4. Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  contratuais  pela  contratada,
inclusive quanto a não interrupção dos serviços prestados;

7.5. Emitir  pareceres  em  todos  os  atos  relativos  à  execução  do  futuro
contrato, em especial a aplicação de sanções e alterações na prestação dos
serviços;
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7.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

8. HABILITAÇÃO

8.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1.1.  Atestado  (s)  de  Capacidade  Técnica,  exclusivamente  em  nome  da
licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem  a  execução  dos  serviços  compatíveis  com  o  objeto  deste  Projeto
Básico;

8.1.2. Atestado de capacidade técnica do (s) profissional (is) de execução com
serviço  de  MANUTENÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  SEMAFÓRICA,
equivalente  ou  superior  emitidos  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA).

8.1.3. Apresentação  de  atestado  de  capacidade  operacional  da  empresa  em
serviços  de  MANUTENÇÃO,  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DE  SINALIZAÇÃO  SEMAFÓRICA,
equivalente ou superior fornecido por empresa pública ou privada, atestando a
capacidade  operacional  da  empresa  participante,  devidamente  registrado  e
autenticado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA).

8.1.4. 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.

9. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO

9.1. A 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.

9.2. DO REAJUSTE

9.2.1. Visando adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses,
a partir da data de assinatura do futuro contrato e em conformidade com a Lei
10.192/01,  o  valor  consignado  poderá  sofrer  atualização,  competindo  ao
contratado justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória
de  cálculo  e  planilhas  apropriadas  para  análise  e  posterior  aprovação  do
contratante.

9.2.2.  O índice utilizado para o reajuste dos valores será o  IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro Índice que venha a substituí-
lo.

10. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Para efeito de medição, os serviços serão considerados concluídos depois
de executados todos os procedimentos solicitados e recolhido todo o entulho ou
sobras de materiais resultantes de sua execução.
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10.2. Os serviços serão medidos e pagos mensalmente a partir da data do início
do  contrato  conforme  a  execução  dos  serviços.  Emitido  o  atestado  de
conformidade,  o  contratado  deverá  apresentar  na  secretaria  Municipal  de
Trânsito,  Mobilidade  e  Transportes –  SEMTRAN  respectiva,  a  nota  fiscal
correspondente à medição, que será encaminhada à Secretaria competente após
devidamente atestada pela Comissão de Acompanhamento.

10.3. Os serviços serão medidos até o 3º dia útil do mês subsequente ao da
execução dos serviços.

10.4. 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.

10.5. Os preços unitários serão os constantes da proposta de preços aprovada,
que  inclui  mão  de  obra.  Inclusive  pré  marcação,  equipamentos,  materiais,
transportes e despesas de pessoal.

11. DO PAGAMENTO

11.1.  Após o recebimento do (s) serviços, o processo será instruído com a
respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificadas pelo setor competente
ou  documento  equivalente  com  registro  de  despesas  devidamente  liquidada,
observando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste
Projeto Básico;

11.2. A  Secretaria  Municipal  de  Fazenda  –  SEMFAZ,  efetuará  mensalmente  o
pagamento dos serviços, em até 10 (dez) dias, contados da data da liquidação
da despesa;

11.3. A futura contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota
Fiscal/Fatura,  as  certidões  demonstrando  sua  regularidade  fiscal  e
trabalhista;

11.4. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ verificará se a futura contratada
mantém todas as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a
comprovação de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual,
Municipal, INSS; FGTS e Justiça do Trabalho (certidão negativa).

11.5. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a
futura 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:
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I=    i__
    365

I=    6/100
     365

I= 0,00016438

12. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1.  Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela
execução dos serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente, pela Comissão de
Acompanhamento,  ou  outro(s)  servidor(es)  devidamente  designado(s),  e/  ou,
ainda, por profissional ou empresa especializada em fiscalização dos serviços,
às expensas da CONTRATANTE, podendo para isso:

12.2. Autuar Processo Administrativo de gestão do presente Projeto Básico,
fazendo constar no mesmo todos os documentos referentes à fiscalização da
obra;

12.3. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente
constatadas nos instrumentos ou projetos técnicos, ou nas demais informações
e instruções complementares necessárias ao desenvolvimento dos serviços;

12.4. Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executa-
dos, em obediência ao previsto neste projeto básico e anexos;

12.5. Averiguar as medições mensais, frente ao cronograma físico-financeiro
pré-definido e aos serviços realmente executados; bem como realizar relató-
rios sistemáticos para instruir os autos do processo de gestão e as decisões
de atesto de faturas mensais;

12.6. Atestar as Notas Fiscais dos serviços executados para fins de pagamen-
to; 

12.7. Emitir os termos de recebimento Provisório e Definitivo dos serviços,
conforme definidos neste instrumento;

12.8. Verificar e atestar as medições dos serviços, bem como conferir e enca-
minhar para pagamento as Notas fiscais emitidas pela CONTRATADA;

12.9. Solicitar a documentação atualizada necessária para a comprovação das
condições de habilitação da empresa CONTRATADA;

12.10. Ordenar  a  imediata  substituição  de  empregado  da  CONTRATADA  que
apresente conduta incompatível com a exigida pela CONTRATANTE, embaraçar ou
dificultar a fiscalização ou cuja permanência nos trabalhos, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente;

12.11. Impugnar qualquer serviço feito em desacordo com as normas regulamen-
tares, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos servi-
ços; 

12.12. Avaliar eventuais acréscimos, supressões e/ou substituições de servi-
ços necessários ao perfeito cumprimento do objeto do contrato; 

12.13. Encaminhar ao Ordenador de Despesa da Administração toda e qualquer
modificação que se faça necessária e envolvam acréscimo ou supressão de des-
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pesa e dilatação de prazos, para fins das providências administrativas indis-
pensáveis;

12.14. Testes e validação das configurações do sistemas e programas exigidos
para que estejam de acordo com a regra de negócio da SEMTRAM;

12.15. A  comissão  deverá  mensalmente  informar  a  Administração  mediante
relatório sobre a execução dos serviços, quais as ordens de serviço em aberto
e quais foram finalizadas.

12.16. Sempre antes da execução de um serviço, a comissão deve abrir uma ordem
de serviço para a contratada solicitando a execução do mesmo.

12.17. Em  caso  de  necessidade  de  manutenção  corretiva,  a  CONTRATADA  deve
entrar em contato com a CONTRATANTE informando o ocorrido, para que a comissão
possa ser acionada e abrir as O.S (Ordem de Serviços) pertinentes;

12.18.  Em casos classificados como críticos e altos, o serviço poderá ser
executado pela contratada mediante autorização do GESTOR do contrato, sendo
que essa autorização deverá ocorrer por escrito, utilizando qualquer meio
eletrônico (whatsapp, e-mail, telegram, ou qualquer outro software que possua
rastreabilidade);

12.19. Praticar os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao fiel
cumprimento do presente contrato;

12.20. Testes e validação das configurações dos sistemas e programas exigidas
para que estejam de acordo com a regra de negócio da SEMTRAM;

12.21.  O gestor do futuro contrato encaminhará print de autorização para a
comissão  de  fiscalização  para  que  está  possa  registrar  a  ocorrência  em
relatório;

12.22.  Praticar os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao
fiel cumprimento do presente contrato.

12.23.  A  execução  do  serviço  será  objeto  de  acompanhamento,  controle  e
avaliação  pela  Comissão  de  Acompanhamento,  submetendo  seus  pareceres  à
Administração;

12.24. Os esclarecimentos solicitados pela Comissão de Acompanhamento deverão
ser prestados imediatamente, salvo motivo justificado, hipótese em que será
fixado prazo, de acordo com a complexidade do caso;

12.25. Em qualquer momento durante a execução dos serviços, quando a Comissão
de  Acompanhamento  tomar  conhecimento  de  qualquer  irregularidade  ou
inadimplência  por  parte  da  CONTRATADA,  deverá  de  imediato  comunicar  por
escrito à Administração, que tomará as providências para que se apliquem as
sanções previstas em Lei.

13. INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS

13.1. O  CONTRATANTE  poderá,  a  qualquer  momento,  na  execução  do  futuro
contrato, efetuar diligências e inspeções, com o objetivo de verificar as
condições de execução dos serviços prestados, em especial quanto aos técnicos
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envolvidos no projeto e suas respectivas qualificações.

14. DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

14.1. A CONTRATADA cederá à CONTRATANTE, nos termos do artigo 111, da Lei nº
8.666/1993, concomitante com o art. 4º, da Lei nº 9.609/1998 e o direito
patrimonial  e  a  propriedade  intelectual  (Lei  nº  9.610/1998)  em  caráter
definitivo dos processos de trabalho e resultados produzidos em consequência
desta contratação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, análises,
relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas,
plantas,  desenhos,  diagramas,  roteiros,  tutoriais,  fontes  dos  códigos  dos
programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer outra
documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou em mídia
eletrônica.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente
Projeto Básico, 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;

15.1.1. Advertência;

15.1.2. Multa:

15.1.2.1. As multas serão aplicadas da seguinte forma: 

Serviço Causa Multa

Ordens de Serviço 
Abertas mediante 
Classificação de
Atrasos 
injustificados com
prazo superior aos
solicitados no 
serviços a serem 
executados - 
MANUTENÇÃO 
CORRETIVA 

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA de 
classificação BAIXA

0,1% (zero virgula um por 
cento) do valor total do 
contrato, até o limite de 
20%, onde poderão ser 
aplicadas outras penalidades
da 8.666/93 (Suspensão do 
contrato, declaração de 
inidoneidade, etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA classificação
MÉDIA

0,33% (zero virgula trinta e
três) do valor total do 
contrato, até o limite de 
20%, onde poderão ser 
aplicadas outras penalidades
da 8.666/93 (Suspensão do 
contrato, declaração de 
inidoneidade, etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA classificação
ALTA

1% (um por cento) do valor 
total do contrato, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 

3% (Três por cento) do valor
total do contrato, até o 
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solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
Classificação CRÍTICO

limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

Ordens de Serviço 
Abertas mediante 
Classificação
Atrasos 
injustificados com
prazo superior aos
solicitados no 
serviços a serem 
executados - 
MANUTENÇÃO 
CORRETIVA

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
classificação BAIXA

0,1% (zero virgula um por 
cento) do valor total do 
SOFTWARE contratado, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
classificação MÉDIA

0,33% (zero virgula trinta e
três) do valor total do 
SOFTWARE contratado, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
classificação ALTA

1% (um por cento) do valor 
total do contrato, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
classificação CRÍTICO

3% (Três por cento) do valor
total do contrato, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

15.1.2.3. Multa de 0,01% (um centésimo por cento), por ocorrência e por dia,
calculada sobre o valor mensal do contrato, por deixar de cumprir determinação
formal ou instrução do fiscal ou Gestor do Contrato.

15.1.2.4.  Multa  de  2%  (dois  por  cento)  calculada  sobre  o  valor  total  do
contrato para atrasos injustificados de 30(trinta) dias sobre qualquer O.S
(Ordem de Serviços) de qualquer serviço contratado.

15.1.2.5. Atraso acima de 30 (trinta) dias caracteriza inexecução parcial do
futuro contrato.

15.1.2.6.  Multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total do
contrato para atrasos superiores a 90 (dias) dias.
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15.1.2.7.  Atraso acima de 90 (noventa) dias caracteriza inexecução total do
contrato.

15.1.2.8.  Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
contrato, por suspensão ou interrupção na prestação dos serviços contratuais,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias contados da data prevista para a
conclusão do serviço, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

15.1.2.9. As multas apresentadas são cumulativas entre si devido aos prazos;

15.2. Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

15.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  decorrido  o  prazo  da  sanção
aplicada com base no inciso anterior;

15.4. 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 aos autos do processo.

15.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

15.6. 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.

15.7. 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. DOS ANEXOS

16.1. Constitui parte integrante deste Projeto Básico o seguinte anexo:

ANEXO I   - Planilha Orçamentária;
ANEXO II – Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO III – Memorial Descritivo;

Porto Velho, 25 de janeiro de 2018

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação
de competência pelo Decreto nº. 06/I de 01 de janeiro de 2017. 
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CARLOS HENRIQUE DA COSTA
Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – SEMTRAN
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1.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Atenção: A planilha abaixo foi elaborada para apresentação de um mês/ano típico de manutenção nas instalações e aparelhos semafóricos de Porto Velho, além das melhorias 
pretendidas pelo Departamento de Engenharia de Tráfego da SEMTRAN. Durante a execução do contrato, estes itens serão utilizados sob demanda. Para a estimativa foi utilizado 
histórico dos últimos 5 meses de manutenção. Os dados são da Divisão de Central Semafórica da SEMTRAN – DICS. Já no caso de itens de modernização, que não existiam no 
contrato anterior, e não possuem histórico, como é o caso de laços indutivos, câmeras de laço virtual, detector de prioridade seletiva para ambulâncias e etc, foi-se estimado em 
comum acordo com o Departamento de Engenharia de Tráfego, o cronograma estimado para essas melhorias. A estimativa de um custo mensal/anual mostrou-se necessária para que 
ocorra reserva orçamentária para o contrato. Não há qualquer obrigação da SEMTRAN em contratar estes serviços na quantidade estimada através do histórico considerado. Uma vez
que serviços de manutenção podem ter características sazonais e a contratação sob demanda é um ato discricionário da administração.

Com exceção dos códigos CCU’s - que se referem as Composições do Custo Unitário apresentadas no Anexo IV – todos os demais códigos apresentados na     planilha global 
abaixo, se referem a códigos da planilha SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, versão não desonerada com data de emissão de 
16/11/2017 Ref. OUT/17.

PLANILHA PARA MANUTENÇÃO CONTÍNUA NA REDE SEMAFÓRICA DE PORTO VELHO. ESTIMATIVA DE UM MÊS TÍPICO.
LEGENDA: HH (h) – Hora homem utilizada em 1 unidade do serviço; MOD.(R$) - Custo da mão de obra em 1 unidade de serviço; MAT.(R$) - Custo do material/equipamentos em 
1 unidade de serviço; HH TOTAL MENSAL– Hora homem gasta na execução da quantidade total contratada em 01 mês de serviço do item.

ITEM FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL HH (h) MOD.
(R$)

MAT.
(R$)

PREÇO (R$)
UNITÁRIO

HH TOTAL 
MENSAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

1
SISTEMAS LÓGICOS – DIGITAIS E ANALÓGICOS – 
CONTROLADOR MODULAR MENSAL ANUAL

Nota: Os serviços do item 1 abaixo, que se referem aos sistemas lógicos, à módulos e controladores, não devem ser pagos quando ocorre uma avaria. São pagos apenas na eventual instalação de um equipamento 
novo. As avarias nas placas eletrônicas já são cobertas pelo item 8.2 – Manutenção laboratorial para até 130 controladores. As quantidades de serviço sob demanda foram estimadas. Durante a execução do 
contrato estes serviços serão pagos apenas no caso de uso.

1.1 CCU.01

MÓDULO CPU DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO, COMPATÍVEL 
COM CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE, DATAPROM 
DP40. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 5,50 138,97 2.384,81 2.523,78 0,94 429,04 5.148,48

1.2 CCU.02

MÓDULO ENTRADAS E COMUNICAÇÃO DO CONTROLADOR DE 
TRÁFEGO, COMPATÍVEL COM CONTROLADOR DE TRÁFEGO 
EXISTENTE, DATAPROM DP40, UTILIZANDO COMUNICAÇÃO 
GSM.
SUPORTE PARA ATÉ 8 DETECTORES VEICULARES. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,17 2,00 5,50 138,97 3.649,81 3.788,78 0,94 644,09 7.729,08

1.3 CCU.03

MÓDULO DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR, 2 FASES, 
COMPATÍVEL COM CONTROLADOR DE TRÁFEGO 
EXISTENTE
DATAPROM DP40. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,50 6,00 5,50 138,97 1.449,81 1.588,78 2,75 794,39 9.532,68

1.4 CCU.05

MÓDULO DE GPS DO CONTROLADOR, COMPATÍVEL COM 
CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE DATAPROM DP40. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 5,50 138,97 1.449,81 1.588,78 0,94 270,09 3.241,08

1.5 CCU.04

MÓDULO DETECTOR VEICULAR ATÉ 4 LAÇOS – COMPATÍVEL 
COM CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE DATAPROM 
DP40.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,83 10,00 5,50 138,97 1.909,81 2.048,78 4,57 1.700,49 20.405,88

1.6 CCU.06

CONTROLADOR COMPLETO, PARA ATÉ 4 FASES, 
COMPATÍVEL COM O PARQUE DE CONTROLADORES 
DATAPROM DP40 EXISTENTES E TAMBÉM COM SOFTWARE 
SUPERVISOR ANTARES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,17 2,00 20,00 672,92 15.049,81 15.722,73 3,40 2.672,86 32.074,32

1.7 CCU.07

CONTROLADOR COMPLETO, PARA ATÉ 6 FASES, 
COMPATÍVEL COM O PARQUE DE CONTROLADORES 
DATAPROM DP40 EXISTENTES E TAMBÉM COM SOFTWARE 
SUPERVISOR ANTARES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,08 1,00 30,00 1.009,38 8.422,81 9.432,19 2,40 754,58 9.054,96

1.8 CCU.08

CONTROLADOR COMPLETO, PARA ATÉ 8 FASES, 
COMPATÍVEL COM O PARQUE DE CONTROLADORES 
DATAPROM DP40
EXISTENTES E TAMBÉM COM SOFTWARE SUPERVISOR 
ANTARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,08 1,00 40,00 1.345,84 18.949,81 20.295,65 3,20 1.623,65 19.483,80

1.9 CCU.09
PEDESTAL METÁLICO, BASE/CARCAÇA DE FIXAÇÃO 
COMPLETA DO CONTROLADOR AO QUADRO DE COMANDO UN 0,17 2,00 6,00 109,68 797,81 907,49 1,02 154,27 1.851,24

PARCIAL: 9.043,46 108.521,52

2
DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE 
TRÁFEGO

2.1 CCU.10
LAÇO INDUTIVO 2X1m COM 2m DE CHICOTE PARA DETECÇÃO 
VEICULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 24,00 6,00 109,68 651,51 761,19 12,00 1.522,38 18.268,56

2.2 CCU.11
LAÇO INDUTIVO 2X1m COM 5m DE CHICOTE PARA DETECÇÃO 
VEICULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 24,00 7,60 138,92 892,37 1.031,29 15,20 2.062,58 24.750,96

2.3 CCU.55
RECEPTOR DE PRIORIDADE SELETIVA COMPATÍVEL COM 
DATAPROM DP-40 (REF.:SPS52). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 0,83 10,00 5,50 138,97 5.304,65 5.443,62 4,57 4.518,20 54.218,40

2.4 CCU.56
TRANSMISSOR DE PRIORIDADE SELETIVA COMPATÍVEL COM 
DATAPROM DP-40 (REF.:SPS52). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 0,83 10,00 5,50 138,97 1.929,81 2.068,78 4,57 1.717,09 20.605,08

2.5 CCU.57
CÂMERA XCAM PARA DETECÇÃO VEICULAR COMO LAÇO 
VIRTUAL E SUPORTE PARA POSTE. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 0,33 4,00 17,00 387,59 14.875,81 15.263,40 5,61 5.036,92 60.443,04

2.6 CCU.58

DISPOSITIVO DE INTERFACE CÂMERAxCONTROLADOR ATÉ 6 
CÂMERAS, XCOM CITILOG ,OU EQUIVALENTE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,08 1,00 17,00 387,59 18.049,81 18.437,40 1,36 1.474,99 17.699,88

PARCIAL: 16.332,16 195.985,92
3 GRUPOS FOCAIS, PORTA FOCO E ACESSÓRIOS

3.1 CCU.13

CONJUNTO FOCAL VEÍCULOS COMPLETO, CAIXA 
SEMAFÓRICA (PORTA FOCO) COM CLUSTER DE LED 200 mm,
GRUPO DE 3
FOCOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 12,00 12,00 219,36 3.769,82 3.989,18 12,00 3.989,18 47.870,16

3.2 CCU.12

CONJUNTO FOCAL VEÍCULOS COMPLETO, CAIXA 
SEMAFÓRICA (PORTA FOCO) COM CLUSTER DE LED 300 mm,
GRUPO DE 3 FOCOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,00 12,00 219,36 2.801,82 3.021,18 12,00 3.021,18 36.254,16

3.3 CCU.14

CLUSTER/BOLACHA DE LED 200 mm (QUAISQUER DAS 3 CORES 
VD,VM,AM) PADRÃO, PARA VEÍCULOS. GRAU IP 65 MÍN. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,00 6,00 109,68 639,67 749,35 6,00 749,35 8.992,20

3.4 CCU.15

CLUSTER/BOLACHA DE LED 300 mm (QUAISQUER DAS 3 CORES
VD,VM,AM) PADRÃO, PARA VEÍCULOS. GRAU IP 65 
MÍN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,60 31,20 6,00 109,68 858,67 968,35 15,60 2.517,71 30.212,52

3.5 CCU.16

CONJUNTO FOCAL PEDESTRES COMPLETO, CAIXA 
SEMAFÓRICA (PORTA FOCO) COM CLUSTER DE LED, GRUPO DE
2 FOCOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,50 6,00 6,00 427,84 605,34 1.033,18 3,00 516,59 6.199,08

3.6 CCU.17

CONTADOR REGRESSIVO 2 DÍGITOS COM CONJUNTO FOCAL 
VEÍCULOS COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA (PORTA FOCO) 
COM CLUSTER DE LED, GRUPO DE 3 FOCOS MAIS 
CONTADOR DE 2 DIGITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,33 3,96 16,00 292,48 3.905,37 4.197,85 5,28 1.385,29 16.623,48

3.7 CCU.18

CONTADOR REGRESSIVO 2 DIGITOS SEM CONJUNTO 
FOCAL, INCLUSIVE ANTEPARO E FIXAÇÕES (PARA 
GRUPOS FOCAIS JÁ UN 0,50 6,00 10,00 182,80 3.593,27 3.776,07 5,00 1.888,04 22.656,48
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EXISTENTES). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

3.8 CCU.19

CONJUNTO FOCAL REPETIDOR, FIXAÇÃO EM COLUNA 
SIMPLES, SEM ANTEPARO, PARA VEÍCULOS, COMPLETO, CAIXA
SEMAFÓRICA (PORTA FOCO) PARA CLUSTER DE LED, GRUPO 
DE 3
FOCOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 0,33 3,96 8,00 146,24 2.773,67 2.919,91 2,64 963,57 11.562,84

3.9 CCU.20

BOTOEIRA PARA PEDESTRE, CAIXA DE ALUMÍNIO COM BOTÃO,
À PROVA D’ÁGUA. CÔNCOVA ATRÁS PARA MELHOR FIXAÇÃO 
NO POSTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,33 3,96 5,00 91,41 300,10 391,51 1,65 129,20 1.550,40

PARCIAL: 15.160,11 181.921,32

ITEM FONT
E

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL HH (h) MOD.
(R$)

MAT.
(R$)

PREÇO (R$)
UNITÁRIO

HH TOTAL 
MENSAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

4
CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES ELETROELETRÔNICAS E 
ACESSÓRIOS

4.1 CCU.2
1

CABO FLEXÍVEL 2 X 1,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA 
TENSÕES ATÉ 750 V, TIPO PP. CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 
OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 8,33 99,96 0,07 1,27 4,54 5,81 0,58 48,40 580,80

4.2 CCU.2
2

CABO FLEXÍVEL 3 X 1,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA 
TENSÕES ATÉ 750 V, TIPO PP, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 
OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 8,33 99,96 0,09 1,66 6,01 7,67 0,75 63,89 766,68

4.3 CCU.2
3

CABO FLEXÍVEL 4 X 1,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA 
TENSÕES ATÉ 750 V, TIPO PP, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 
OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 133,20 1.598,40 0,11 2,06 7,69 9,75 14,65 1.298,70 15.584,40

4.4 CCU.3
9

CABO FLEXÍVEL 2 X 2,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA 
TENSÕES ATÉ 750 V, TIPO PP, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 
OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 25,00 300,00 0,09 1,59 2,45 4,04 2,25 101,00 1.212,00

4.5 9193
0

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², COLORAÇÃO 
VERDE- AMARELA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5, 
ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 8,33 99,96 0,10 1,90 3,28 5,18 0,83 43,15 517,80

4.6 73768/0
02

CABO CCE APL 50, 1 PAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 12,50 150,00 0,08 1,46 0,54 2,00 1,00 25,00 300,00

4.7 73768/0
10

CABO CCE APL OU ASF 50, 2 PARES. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO m 12,50 150,00 0,04 0,73 0,44 1,17 0,50 14,63 175,56

4.8 73768/1
2

CABO CCE APL 50, 4 PARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 25,00 300,00 0,06 1,10 0,87 1,97 1,50 49,25 591,00

4.9 CCU.2
4

ISOLADOR DE PORCELANA DE REDE AÉREAS 1 ESTRIBO, 
INCLUSIVE LAÇO PRÉ FORMADO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,67 20,04 1,33 24,38 99,43 123,81 2,22 206,76 2.481,12

4.10 CCU.3
1

CONJUNTO DE TERMINAIS DE COMPRESSÃO PARA 
CABOS ISOLADOS FLEXÍVEIS ATÉ # 2,5 mm². ATÉ 30 
TERMINAIS.

CJ 5,00 60,00 5,00 91,41 62,11 153,52 25,00 767,60 9.211,20

4.11 CCU.4
1

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO ATÉ 6 MM2 TIPO OLHAL OU FORQUILHA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 12,00 0,60 10,97 0,63 11,60 0,60 11,60 139,20

4.12 9186
6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,17 3,11 1,87 4,98 1,42 41,48 497,76

4.13 9186
7

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,20 3,73 2,33 6,06 1,67 50,48 605,76

4.14 9186
8

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 8,33 99,96 0,25 4,61 3,65 8,26 2,08 68,81 825,72

4.15 9300
8

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 8,33 99,96 0,22 4,09 5,77 9,86 1,83 82,13 985,56

4.16 9300
9

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,17 50,04 0,26 4,72 9,45 14,17 1,08 59,09 709,08

4.17 9301
1

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,DN 85 MM (3"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,17 50,04 0,34 6,25 17,31 23,56 1,42 98,25 1.179,00

4.18 9366
1

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 0,19 3,47 48,66 52,13 0,10 26,07 312,84

4.19 CCU.4
0

DISPOSITIVO DPS, TENSÃO 275V, CORRENTE NOMINAL 45kA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 0,60 10,97 96,08 107,05 0,30 53,53 642,36

4.20 6806
9

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM 
CONECTOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 0,80 14,62 35,00 49,62 0,40 24,81 297,72

PARCIAL: 3.134,63 37.615,56
5 ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO, RASGOS DE PISO E 

PINTURAS

5.1 CCU.4
2

POSTE, COLUNA PARA BRAÇO PROJETADO ENGASTADO, 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (TUBO EM AÇO SAE 1020, 
COM COSTURA, GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
114mm,
ESPESSURA DA PAREDE DE 4,5mm, COM JANELA, ALTURA 
DE 5,5m, PINTADO EM CINZA CLARO.)

UN 2,00 24,00 5,00 85,95 1.991,28 2.077,23 10,00 4.154,46 49.853,52

5.2 CCU.4
3

POSTE SIMPLES ENGASTADO, FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO(TUBO EM AÇO SAE 1020, COM COSTURA, 
GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 101mm, ESPESSURA 
DA PAREDE DE 4,5mm, COM JANELA, ALTURA DE 7,0m, PINTADO
EM
CINZA CLARO.)

UN 4,00 48,00 5,00 85,95 2.598,78 2.684,73 20,00 10.738,92 128.867,04

5.3 CCU.4
4

BRAÇO PROJETADO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (TUBO 
COM COSTURA EM AÇO SAE 1020, COM COSTURA, 
GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 101mm, ESPESSURA 
DA PAREDE DE
4,5mm, COMPRIMENTO DE 4,5m E 5,5m, PINTADO EM 
CINZA CLARO.)

UN 3,00 36,00 1,00 14,19 2.054,84 2.069,03 3,00 6.207,09 74.485,08

5.4 CCU.4
5

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE SEMAFÓRICO UN 5,00 60,00 2,00 34,38 79,50 113,88 10,00 569,40 6.832,80

5.5 CCU.4
6

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE BRAÇO SEMAFÓRICO UN 5,00 60,00 1,00 14,19 154,50 168,69 5,00 843,45 10.121,40

5.6 CCU.4
7

SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE 
TRELIÇAS SEMAFÓRICAS UN 3,00 36,00 7,00 98,69 646,36 745,05 21,00 2.235,15 26.821,80

5.7 CCU.4
8

SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE 
COLUNAS DE PÓRTICOS UN 3,00 36,00 3,00 43,14 79,50 122,64 9,00 367,92 4.415,04

5.8 CCU.4
9

SERVIÇO DE MONTAGEM E TRANSPORTE DE TRELIÇAS UN 5,00 60,00 7,00 98,69 662,16 760,85 35,00 3.804,25 45.651,00

5.9 CCU.5
0

SERVIÇO DE MONTAGEM E TRANSPORTE DE 
COLUNAS DE PÓRTICOS UN 5,00 60,00 3,00 43,14 88,98 132,12 15,00 660,60 7.927,20

5.10 CCU.5
1

SERVIÇO DE REPARO EM COLUNAS E TRELIÇAS UN 15,00 180,00 6,00 106,20 248,24 354,44 90,00 5.316,60 63.799,20
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5.11 73924/0

03

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA m² 100,00 1.200,00 1,00 17,72 5,36 23,08 100,00 2.308,00 27.696,00

5.12 CCU.5
2

RASGO E RECOMPOSIÇÃO EM CALÇADAS (vala de 0,20x0,40m 
lxp), COM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO. m 100,00 1.200,00 1,20 20,63 9,81 72,73 120,00 7.273,00 87.276,00

5.13 CCU.5
3

RASGO EM PAVIMENTO ASFALTICO E RECOMPOSIÇÃO 
ASFÁLTICA PARA INSTALAÇÃO DE LAÇO INDUTIVO m 200,00 2.400,00 0,50 8,60 9,02 17,62 100,00 3.524,00 42.288,00

5.14 CCU.5
4

RASGO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECOMPOSIÇÃO 
ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE DUTO, COM 
ENVELOPAMENTO EM
CONCRETO

m 100,00 1.200,00 1,20 20,63 9,91 81,33 120,00 8.133,00 97.596,00

PARCIAL: 56.135,84 673.630,08
6 CAIXAS E PAINEIS DE COMANDO

6.1 CCU.2
5

CAIXA PARA CONTROLADOR ATÉ 8 FASES. INCLUSIVE 
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONTROLADOR E SEUS
ACESSÓRIOS COM TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA 
INTERNA. MEDIDAS MÍN. 60X40x25 cm (AxLxP) COM GRAU IP 54. UN 0,25 3,00 24,00 438,72 334,65 773,37 6,00 193,34 2.320,08

6.2 CCU.2
6

CAIXA PARA CONTROLADOR ATÉ 16 FASES. INCLUSIVE 
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONTROLADOR E SEUS 
ACESSÓRIOS COM TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA
INTERNA. MEDIDAS MÍN. 80X60x25 cm (AxLxP) COM GRAU IP 54. UN 0,08 0,96 32,00 584,96 477,65 1.062,61 2,56 85,01 1.020,12

6.3 8344
6

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DE FERRO, 
DRENO BRITA UN 2,00 24,00 6,16 105,30 46,20 151,50 12,32 303,00 3.636,00

PARCIAL: 581,35 6.976,20
7 ACESSÓRIOS E OUTROS

7.1 CCU.2
7

FIXADORES/SUPORTES PARA CAIXAS DE COMANDO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 0,33 3,96 1,00 18,29 69,21 87,50 0,33 28,88 346,56

7.2 CCU.2
8

FECHADURA PARA CAIXA/PAINEL DO CONTROLADOR, COM 
CHAVE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 1,00 18,29 59,93 78,22 0,50 39,11 469,32

7.3 CCU.2
9

DETECTOR DE ABERTURA DE PAINEL. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 1,00 18,29 65,69 83,98 0,50 41,99 503,88

7.4 CCU.3
0

CONJUNTO DE VEDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA
NOVA VEDAÇÃO E RETIRADA DE VEDAÇÃO ANTIGA. PORTA 
COM PERÍMETRO ATÉ 2,8 METROS CJ 0,50 6,00 2,00 36,56 75,01 111,57 1,00 55,79 669,48

7.5 CCU.5
9

NO-BREAK 500VA, TENSÃO DE ENTRADA 127/220VAC 60Hz . 
SAÍDA 110/220VAC MONOFÁSICA. INTERFACE USB/RS232. 
TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE 0 A 50°C. 
INCLUSO CAIXA PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO IP 54. A CAIXA 
DEVERÁ SER FIXA EM POSTE METÁLICO E DEVERÁ 
APRESENTAR SUPORTE PARA ESTA
FIXAÇÃO. CONSIDERAR ESPAÇO PARA DUAS BATERIAS 
SELADAS ESTACIONÁRIAS 24Vcc. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 0,08 1,00 17,00 387,59 14.374,81 14.762,40 1,36 1.180,99 14.171,88

7.6 CCU.6
0

BATERIA SELADA 24Vcc. AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA 
PARA NO- BREAK 500 W. TEMPERATURA AMBIENTE DE 
OPERAÇÃO DE 0 A 50°C UN 0,17 2,00 17,00 387,59 3.449,81 3.837,40 2,89 652,36 7.828,32

ITEM FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL HH (h) MOD.
(R$)

MAT.
(R$)

PREÇO (R$)
UNITÁRIO

HH TOTAL 
MENSAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

7.7 CCU.36

TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DO 
CONTROLADOR DP-40 E OPERAÇÃO DO SISTEMA 
ANTARES, DURANTE 5 DIAS ÚTEIS CONSECUTIVOS, COM 
CARGA HORÁRIA TOTAL DE 32 HORAS, PARA ATÉ 10 
PROFISSIONAIS, NO MÍNIMO 2
VAGAS DISPONÍVEIS À PROFISSIONAIS DA CONTRATANTE.

UN 0,08 0,96 10.390,00 10.390,00 831,20 9.974,40

PARCIAL: 2.830,32 33.963,84
8 CUSTOS MENSAIS COM OPERAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8.1 CCU.35
ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO. 
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MÊS 1,00 12,00 176,00 16.462,60 0,00 16.462,60 176,00 16.462,60 197.551,20

8.2 CCU.37
MANUTENÇÃO LABORATORIAL PARA ATÉ 120 
CONTROLADORES DP-40 MÊS 1,00 12,00 8.450,00 8.450,00 101.400,00

8.3 CCU.62

SERVIÇO DE INSPEÇÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 
CONJUNTO SEMAFÓRICO. PAINEL CONTROLADOR E DEMAIS 
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS UN 22,00 264,00 16,00 292,48 49,81 342,29 352,00 7.530,38 90.364,56

8.4 CCU.61

FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CENTRALIZAÇÃO 
SEMAFÓRICA ADAPTATIVO EM TEMPO REAL, COM 
FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO 
REMOTO, PARA ATÉ 130 CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS COM 
CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO. COMPATÍVEL
COM OS CONTROLADORES EXISTENTES DATAPROM-DP40. MÊS 1,00 12,00 34.780,00 34.780,00 0,00 34.780,00 417.360,00

8.5 CCU.38

EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA 
EXECUÇÃO DO CONTRATO. EMISSÃO DE ART MENSAL, OU A 
CADA MEDIÇÃO. UN 1,00 12,00 214,82 214,82 214,82 2.577,84

PARCIAL: 67.437,80 809.253,60

PERÍODO MENSAL SEMESTRAL
MENSAL
SEM BDI: 170.655,67 2.047.868,04

BDI 21,12%: 36.042,48 432.509,73
COM 
BDI 
21,12%:

206.698,15 2.480.377,77
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2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
REPRESENTATIVIDADE 

DO ITEM %

TOTAL ITEM MEDIÇÃO TÍPICA ANUAL

R$/ANUAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

1

SISTEMAS LÓGICOS – DIGITAIS E ANALÓGICOS – 
CONTROLADOR MODULAR 5,30% 108.521,52 9.043,46 9.043,46 9.043,46 9.043,46 9.043,46 9.043,46 9.043,46 9.043,46 9.043,46 9.043,46 9.043,46 9.043,46

2

DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE 
TRÁFEGO 9,57% 195.985,92 16.332,16 16.332,16 16.332,16 16.332,16 16.332,16 16.332,16 16.332,16 16.332,16 16.332,16 16.332,16 16.332,16 16.332,16

3

GRUPOS FOCAIS, PORTA FOCO E ACESSÓRIOS

8,88% 181.921,32 15.160,11 15.160,11 15.160,11 15.160,11 15.160,11 15.160,11 15.160,11 15.160,11 15.160,11 15.160,11 15.160,11 15.160,11

4

CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES ELETROELETRÔNICAS
E ACESSÓRIOS 1,84% 37.615,56 3.134,63 3.134,63 3.134,63 3.134,63 3.134,63 3.134,63 3.134,63 3.134,63 3.134,63 3.134,63 3.134,63 3.134,63

5

ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO, RASGOS DE PISO E 
PINTURAS 32,89% 673.630,08 56.135,84 56.135,84 56.135,84 56.135,84 56.135,84 56.135,84 56.135,84 56.135,84 56.135,84 56.135,84 56.135,84 56.135,84

6

CAIXAS E PAINEIS DE COMANDO

0,34% 6.976,20 581,35 581,35 581,35 581,35 581,35 581,35 581,35 581,35 581,35 581,35 581,35 581,35

7

ACESSÓRIOS E OUTROS

1,66% 33.963,84 2.830,32 2.830,32 2.830,32 2.830,32 2.830,32 2.830,32 2.830,32 2.830,32 2.830,32 2.830,32 2.830,32 2.830,32

8

CUSTOS MENSAIS COM OPERAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 39,52% 809.253,60 67.437,80 67.437,80 67.437,80 67.437,80 67.437,80 67.437,80 67.437,80 67.437,80 67.437,80 67.437,80 67.437,80 67.437,80

TOTAL S/ BDI: 2.047.868,04 170.655,67 170.655,67 170.655,67 170.655,67 170.655,67 170.655,67 170.655,67 170.655,67 170.655,67 170.655,67 170.655,67 170.655,67

BDI: 432.509,73 36.042,48 36.042,48 36.042,48 36.042,48 36.042,48 36.042,48 36.042,48 36.042,48 36.042,48 36.042,48 36.042,48 36.042,48

TOTAL C/ BDI 2.480.377,77 206.698,15 206.698,15 206.698,15 206.698,15 206.698,15 206.698,15 206.698,15 206.698,15 206.698,15 206.698,15 206.698,15 206.698,15
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

Nota preliminar: Em atendimento a norma brasileira, somente será
permitida a realização de trabalhos de  manutenção com profissionais
Advertidos ou Qualificadas (códigos BA4 e BA5 respectivamente, tabela 18
da NBR-5410). Pessoas advertidas são pessoas suficientemente informadas
ou supervisionadas por pessoas  qualificadas,  de  tal  forma  que  lhes
permite  evitar  os  perigos  da  eletricidade  –  pessoal  de
manutenção/operação. Pessoas qualificadas são as que possuem
conhecimento técnico ou  experiência tal  que lhes permite evitar os
perigos da eletricidade – engenheiros e/ou técnicos.

1 - Controladores de tráfego

1.1.Considerações sobre controladores de tráfego

Existem atualmente 94 controladores Dataprom DP-40, dos quais 76 são
de 4 fases e 18 são de 8 fases. Existem ainda 28 controladores de duas
marcas distintas, 14 da marca Kopp e 14 da marca Simon. Estas duas últimas
marcas não realizam comunicação com o, atualmente utilizado, software de
gestão da rede,  ANTARES,  também não entram no contrato como reposição de
peça, em caso de avaria serão trocados por controladores com comunicação
compatível com a rede existente até que não mais exista incompatibilidade de
comunicação.  A  lista  completa  dos  controladores  e  suas  respectivas
localizações podem ser consultada na tabela apresentada no inventário da
rede semafórica deste memorial descritivo, vide item 13.

Para descrição destes equipamentos, foram utilizados os manuais descritivos
do fabricante Dataprom. É de responsabilidade da contratada garantir que
qualquer controlador ou módulo fornecido neste contrato, seja compatível com
os controladores existentes Dataprom DP-40 e com as comunicações disponíveis
atualmente no Software  ANTARES EVOLUTION de controle adaptativo em tempo
real. O mesmo se aplica ao fornecimento de licença de software de controle
adaptativo  em  tempo  real.  A  SEMTRAN  utiliza  hoje  o  software  ANTARES
EVOLUTION, fornecido pela fabricante dos controladores DP-40, e no caso de
eventual troca do software por outro, é de responsabilidade da contratada
garantir  a  compatibilidade  de  comunicação  e  de  recursos  disponíveis  no
software. Fornecimento de controladores ou software com incompatibilidade
com o sistema não serão aceitos.

Os  controladores  DP40  possuem  4  versões  de  equipamentos  de  controle  de
tráfego com as  seguintes caraterísticas principais:

 DP40S-4-  capacidade  de  acionamento  de  até  4  grupos  semafóricos,  com
entrada para 4 botoeiras para pedestres e/ou detectores de piso mais 4
detectores de piso exclusivos para veículos.

 DP40S-6-  capacidade  de  acionamento  de  até  6  grupos  semafóricos,  com
entrada para 4 botoeiras para pedestres e/ou detectores de piso mais 16
detectores de piso exclusivos para veículos.

 DP40S-8-  capacidade  de  acionamento  de  até  8  grupos  semafóricos,  com
entrada para 4 botoeiras para pedestres e/ou detectores de piso mais 8
detectores de piso exclusivos para veículos.
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 DP40S-16- capacidade de acionamento de até 16 grupos semafóricos, com
entrada para 4 botoeiras para pedestres e/ou detectores de piso mais 16
detectores de piso exclusivos para
veículos.

Todos os modelos podem operar integrados num grande sistema, em pequenos
sistemas isolados (rede) ou completamente isolado (autônomo). O controlador
de 16 fases não foi incluso neste processo devido a não haver demanda local.
A troca, ou instalação de um equipamento novo, tanto controladores até 8 
fases, quanto seus módulos, deverá ser realizada em até 24 horas após o 
recebimento da ordem de serviço.

1.2.Características Gerais

Os controladores existentes são do modelo Dataprom DP-40 nas versões 4 e 8
fases.  Suportam  os  protocolos  de  comunicação  AENOR  e  NTCIP,  além  do
protocolo proprietário do fabricante. Suportam controle adaptativo em tempo
real.  Operam  em  127  ou  220V  (+/-  15%)  à  60HZ  (+/-  5%),  utilizam
módulos/cartões tipo plug in que dentro de um gabinete são conectados a
placa mãe do controlador. Esta conexão é realizada através de conectores 96
pinos 90°, padrão europeu DIN 41612. Os módulos, ou cartões, se dividem em
módulo de CPU para processamento, módulo entradas e comunicação, este com
interface 3G com a Central de Controle e Operação – CCO (este cartão também
recebe as entradas para botoeiras de pedestres), módulos de Potência, cada
um  para  até  duas  fases,  e  módulo  detecção  veicular  e  módulo  GPS.  Os
controladores são montados em painéis de comando com grau de proteção IP 54
(mín.),  gabinete  metálico  confeccionado  em  alumínio,  ou  chapa  zincada
pintada ou em chapa de aço.
O serviço de troca de controlador avariado, ou a instalação de um novo,
deverá ser realizada em até 48 horas do recebimento da ordem de serviço. No
caso  de  prazo  diferente,  deverá  a  contratada  solicitar  autorização  da
fiscalização do contrato mediante justificativa.

1.3.- Especificações gerais

a. Tecnologia
Controlado por um microprocessador de 16 bits, o Controlador possui um
hardware totalmente modular, tipo "plug in", com componentes do tipo "low
power" e memória  não  volátil  "EEPROM" para retenção da programação.

b. Controle das Lâmpadas
O DP40S permite uma  maior  vida  útil  das  lâmpadas  pois  a  saída  de 
potência,  controlada  por triacs, dispara no ponto de tensão mínima.

c. Medição de Corrente
A corrente de todas os grupos é medida a cada segundo com resolução de 12 
bits.

d. Detecção de Lâmpada Queimada
A detecção de lâmpada queimada é realizada por leitura da corrente de saída.
A queima total das lâmpadas de um grupo de tráfego vermelho coloca o 
controlador em piscante.

e. Detecção de Incompatibilidades
A detecção de incompatibilidades ( “verde coincidente” ) é realizada por
dois  circuitos.  O  primeiro  está  associado   à   detecção   via
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microprocessador.  O  segundo  circuito  é  totalmente  independente do
hardware do microprocessador e é programado via estrapes.

f. Programação do Controlador
A tabela interna de parâmetros pode ser carregada de duas maneiras:

 Carga a partir da hierarquia superior (sistema central);

 Carga local via "lap top".

g. Visualização da Operação do Controlador
A operação interna do controlador pode ser visualizada conectando-se um "lap
top" na porta de comunicação auxiliar do controlador.

a. Características Elétricas
i. Tensão de Alimentação

O  controlador  opera  nas  tensões  de  127  VCA  ou  220  VCA  (+/-  15%),  à
frequência de 60 Hz (+/- 5%). Quando a tensão de alimentação cair abaixo do
mínimo  previsto,  por  um  tempo  maior  que  50ms,  o  controlador  executa  a
sequência de partida.

ii. Proteções contra surtos
O Controlador possui os seguintes elementos de proteção:

 disjuntor eletromagnético de entrada bifásico (painel frontal);

 disjuntor eletromagnético de saída bifásico que permite desligar todos os 
grupos focais (painel frontal).

 fusível de proteção para cada grupo (módulo de potência);

 fusível de proteção da circuitação eletrônica (painel frontal);

 fusível de proteção do circuito independente  que gera o piscante quando o
contactor principal está aberto (painel frontal).

iii. Controle sobre as lâmpadas
Durante  a  operação  normal,  os  triacs  dos  módulos  de  potência  são
responsáveis pelo controle da energia que flui para as lâmpadas. Dos módulos
de potência até as lâmpadas, a energia segue pelos seguintes circuitos:

 triacs (módulo de potência);

 fusível de saída (módulo de potência);

 contactor principal;

 disjuntor eletromagnético de saída.
O contactor principal é comandado pelo microprocessador quando este estiver
operando dentro da normalidade. O contactor principal pode ser "derrubado"
por atuação do circuito de "watch dog timer".

Quando o contactor principal não está acionado, as lâmpadas amarelas recebem
energia de um circuito independente que pisca na frequência de 1 Hertz.

iv. Tomada de energia
O Controlador possui, no painel frontal, uma tomada de energia monofásica 
com capacidade de 15A.

b. Características Eletrônicas
Toda a eletrônica de controle do Controlador está acomodada em um rack que 
contém módulos do tipo "plug in".
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A conexão entre os diversos módulos é feita através de um "mother board".
Todos  os  sinais  de  controle  usam  pelo  menos  2  pinos  em  paralelo  em
conectores  do  tipo  "euro".  Todos  os  sinais  eletrônicos  existentes  no
barramento passam através de interfaces apropriadas de isolamento.

i. Módulo de Fontes & Verde
Este módulo tem a função de fonte de alimentação e detector de verde 
coincidente por hardware. Na função de fonte de alimentação, ele gera as 
tensões estáveis de +5V, -5V e +12V.

O detector de verde coincidente é um circuito de hardware que proporciona 
uma detecção alternativa daquela feita pelo microprocessador. A informação 
de acionamento das lâmpadas de

verde é adquirida diretamente  nos  bornes  de  saída. A informação  passa
por  isoladores  ópticos  e então é processada por 6 células lógicas. Em
cada célula, programa-se através de estrapes o conjunto de grupos cujos
verdes são permitidos existirem simultaneamente.
A detecção de uma situação de verde coincidente aciona um circuito de memória
e faz desarmar o contactor principal. O circuito de memória é zerado na 
sequência de partida do controlador.

ii. Módulo de Entradas & Comunicação
Este módulo faz interface com os detectores externos (botoeiras) e 
possui o circuito de comunicação com o equipamento de hierarquia 
superior.

A interface com  os  4  detectores/botoeiras  é  feita  com  acoplamento
óptico.  Cada  detector  está associado à um led de sinalização no painel
frontal do módulo (det1 a det4). A indicação é tal que o led acende quando a
entrada do detector estiver com loop fechado.

O circuito de comunicação é composto de um modem que opera em , 
half duplex, numa  velocidade de 1200 bps em um único par de fios.

A comunicação com o equipamento de hierarquia superior pode ser visualizado 
através de dois leds no painel do módulo (tx e rx).

iii. Módulo de CPU
O módulo de CPU contém todos os circuitos que fazem interface  
diretamente  com  o  processador. É constituído dos seguintes 
circuitos:

 Processador:microprocessador de 16 bits, V25, de fabricação NEC, executa 
código compatível com a linha 8086 da Intel, clock de 8MHz.

 Watch  dog  timer:  a  correta  sequência  dos  programas  é  constantemente
monitorada  por  um  circuito  de  vigilância.  A  atuação  não  correta  do
processador faz o controlador entrar em operação degradada.

 Controle  de  Energia:o  circuito  gerenciador  de  energia  controla  as
sequências de "power down" e "power up". Durante a falta de energia, parte
dos circuitos são mantidos por bateria níquel cádmio recarregável.

 Memória Eprom:128 Kbytes de memória contendo programa de execução.

 Memória Ram:128 Kbytes de memória rascunho com energia permanente.

 Memória EEprom:  8 Kbytes de memória não volátil,
eletricamente apagável, para retenção das tabelas de programação.
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 Conversor  A/D:conversor  analógico/digital  de  12  bits  para  leitura  das
correntes.

 Timer & Calendário:circuito dedicado para manter o relógio calendário
com energia permanente.
Quando conectado em rede, o relógio é atualizado pela unidade mestre.

 Porta de Comunicação Auxiliar:porta de comunicação RS232, operando na
velocidade de 1200 bps, para conexão com o "lap top". Nesta porta estão
disponíveis os sinais TX, RX e GND e está fisicamente disponível num
conector padrão Telebras no painel frontal do controlador.

 Chaves de Controle de Painel:no painel frontal do módulo, existem 3 micro
chaves que permitem alguns controles no modo de operação do controlador.
Chave CH1 - Habilitação dos detectores de atuação (habilitado para cima). Se a
chave estiver para baixo, o led L2 piscará continuamente para alertar que os 
detectores estão inibidos.

Chave CH2 - Comando do contactor principal 
(fechado para cima). Chave CH3 - Forçamento de 
"piscante" (piscante para cima).

iv. Módulo de Potência (hardware normal)

O módulo de potência possui os comutadores de estado sólido  (triacs)  
responsáveis  pelo  controle de energia das lâmpadas. Cada módulo de 
potência alimenta os 2 grupos semafóricos.
O circuito que comanda os triacs está associado à transição pelo zero da
tensão da rede elétrica (zero crossing). Desta forma, a comutação se dá no
ponto  de  tensão  mínima  proporcionando  a  emissão  de  menor  ruído
eletromagnético e maior vida útil das lâmpadas.

Cada grupo possui os seguintes circuitos independentes:

 transformador de corrente no elemento comum do grupo;

 fusível de proteção no elemento comum do grupo (painel frontal);

 sensor do verde ativo.
Cada módulo de potência possui 2 conectores. Um é do tipo "euro" e conecta
o  cartão  de  potência ao "mother board". O outro conecta a secção de 
potência.

A potência máxima por cada saída de lâmpadas é de 700 Watts em 127 VAC.

v. Módulo detector de Veículos
O módulo de detecção de Veículos tem capacidade para operar simultaneamente
até 4 laços indutivos e permite conexão direta com  o  barramento dos
modelos  DP40S-4,  DP40S-6, DP40S-8 e DP40S-16 (Ver descrição específica do
módulo de detecção).

c. Características Mecânicas
O DP40S possui mecânica interna móvel, podendo todo o conjunto do painel
interno  mais  o  rack  de  eletrônica  deslocar-se  para   a   frente.   Este
conjunto   pode   ser   facilmente   removido   do   interior  do  gabinete
metálico. O gabinete metálico é confeccionado em alumínio, ou chapa zincada
pintada ou em chapa de aço.

O gabinete permite a instalação sobre uma base tipo pedestal com a entrada 
da fiação externa pela parte inferior do equipamento.
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d. Características Funcionais
As principais características funcionais são:

 Filosofia de controle por estágios.

 Capacidade de controle de até 16 grupos focais.

 Podem ser programados  grupos  de  tráfego,  grupos  de  pedestre,  grupos
gradativos  (lâmpadas para informação adicional de tempo ) e grupos de
comando direto (campainhas, painéis de sinalização, etc.)

 Os grupos podem ser separados em 4 sub controladores independentes.

 Capacidade para utilizar até 16 detectores e 4 botoeiras.

 Seleção de planos

 Por tabela horária com até 127 entradas;

 Por imposição do Centro ( plano forçado);

 Por seleção do Centro (  plano  selecionado  pelo  centro  na  Seleção  
Dinâmica  de Planos -  SDP );

 Plano registrado (plano carregado em tempo real pelo centro na Geração 
Dinâmica de Planos - GDP);

 Dispõe de até 127 planos de tráfego;

 Possibilidade de programar até 127 estruturas diferentes de ciclo onde 
cada estágio pode ser caracterizado:

 Execução obrigatória ou dependente de demanda de detectores;

 Duração a tempo fixo ou dependente de demanda de detectores;

 Possibilidade de sincronização pela rede elétrica (sem cabo), e por 
controle central (Computador).

 Programação de até 127 sequências  de  cores  e  tempos,  na  entrada  em 
funcionamento  inicial.

 Possibilidade de programar estágio e demanda de emergência (passagem de
nível - trem);

 Possibilidade de dar prioridade à passagem de ônibus (demanda de urgência).

 Possibilidade de programar transições entre planos conflitivos.

 Aquisição de informações estatísticas dos detectores;

 Monitoração do cruzamento em tempo real.

e. – Operação funcional do controlador

i. Conceitos Básicos
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 Os diferentes movimentos de veículos e pedestres que são realizados na
interseção são designados como estágios. O ciclo pode ter até 127 estágios.
Os componentes básicos de um estágio são:

 Tabela de cores - define a cor assumida por cada grupo focal durante o 
estágio;

 Tempo mínimo - define o tempo mínimo obrigatório a ser cumprido;

 Tempo máximo - tempo máximo do estágio definido pelo plano em vigor.
 A passagem de um estágio para outro realiza-se por meio de uma transição.
Podem  ser  programadas  até  127  transições  diferentes.  Cada  transição  é
formada  por  uma  ou  várias  posições. Podem  ser programadas ao todo 127
posições diferentes. Os componentes básicos de  uma posição são:

 Tabela de cores - define a cor assumida por cada grupo focal durante a 
posição;

 Tempo - define o tempo a ser cumprido;
 Dentro de um estágio ou de uma posição não pode ser produzida nenhuma 
mudança de estado de nenhum grupo focal.
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 A Tabela de Horário de Planos determina, com resolução de 1 segundo, o 
horário de entrada de um determinado plano;
 O plano possui os seguintes parâmetros de controle:

 Modo de funcionamento que determina se o controlador vai operar em um  dos
seguintes  modos:

 Tempos fixos com/sem sincronismo;

 Tempos fixos com/sem sincronismo;

 Sequência lógica com/sem sincronismo;

 Número da tabela da estrutura que define o ciclo;

 Defasagem em relação ao ciclo básico e;

 Duração de cada estágio.
 A tabela de estrutura define o ciclo a ser executado e é composta de dois
conjuntos de informações:

 Bloco 1 - todos os estágios que formam o ciclo, atuados  ou não,  são  
programados  na  sequência natural de execução. Para cada estágio são 
definidos os seguintes parâmetros:

 Tabela de cores - define a cor assumida por cada grupo focal durante o 
estágio;

 Tempo mínimo - define o tempo mínimo obrigatório a ser cumprido;

 Tempo de extensão - permite estender a atuação dos detectores;

 Característica do estágio  -  permite  definir  o  comportamento  do  
estágio  quanto  à atuação  dos detectores;

 Demanda de ativação - conjunto  de  detectores  que  podem  ativar  um  
estágio  de execução  não obrigatória;

 Demanda de extensão - conjunto de detectores que podem atuar no tempo do 
estágio;

 Bloco 2 - neste bloco programa-se uma lista de  todas  as  transições  
possíveis  entre  os  diversos estágios do ciclo. Cada entrada  da  lista  
possui  o  estágio  de  saída,  o  estágio  de entrada e a respectiva 
transição.
 A tabela de formação de transições pode conter até 127 transições. . Cada
transição é formada por uma ou várias posições. Podem ser programadas ao
todo 127 posições diferentes. Os componentes básicos de uma posição são:

 Tabela de cores - define a cor assumida por cada grupo focal durante a 
posição;

 Tempo - define o tempo a ser cumprido;

ii. Seqüência de Energização
Estando o controlador no  estado  ON  LINE,  pode  retornar  ao  estado  de
CONFIGURAÇÃO  ou INICIALIZAÇÃO de  acordo  com  o  erro  detectado.  Se
após  3  tentativas  o  controlador  não conseguir restabelecer a condição
ON LINE, o controlador permanece naquele estado até a mudança de hora. A
cada hora cheia são zerados os contadores de tentativas.

iii. Estado dos Grupos Focais
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Estando o controlador no estado ON LINE, os grupos focais podem  assumir  
os  seguintes  estados:

 Apagado - todos os grupos ficam apagados por imposição do Centro de 
Controle;
 Piscante - todos os grupos assumem  a  cor  "piscante"  programada  na  
tabela  de grupos.  Tal condição é gerada nas seguintes situações:

 Em modo centralizado por imposição do Centro de Controle

 Em modo autônomo por plano do tipo "piscante"

 Acionando-se a chave CH3 do painel frontal da CPU.
 Cores - todos os grupos assumem a cor determinada pelo estágio ou posição
que está em andamento.

iv. Sequência de Partida
Toda  a transição do estado dos grupos focais entre  APAGADO  => CORES ou
PISCANTE => CORES deve ser executado  via  sequência  especial  de  partida
que  é  definida  na  tabela  “Tabela de Sequência de Partida”.

v. Modo de Operação Manual
O modo manual  é  controlado  por  duas  entradas. A primeira  indica  que
o  modo  é  manual  e  é acionada pela conexão do plug. A segunda tem
finalidade de comandar os avanços de estágio e está conectada na botoeira do
dispositivo de comando manual.

No modo autônomo, o modo manual está sempre habilitado. No modo 
centralizado, o centro de controle necessita habilitar o modo de operação 
manual.

No modo manual, o controlador executa o tempo mínimo de proteção do estágio
e  para,  esperando o comando de avanço. Havendo o comando de avanço,
executa a transição para o próximo estágio. Se não houver comando de avanço
por um período de 200 segundos, haverá avanço de estágio automaticamente.

vi. Modo de Operação Centralizado
Este modo é assumido quando houver comunicação estável com a hierarquia
superior e houver imposição de modo centralizado via mensagens do protocolo.
Neste  modo,  o  Centro  de  Controle  pode  atuar  sobre  o  controlador  das
seguintes formas:

 Controle sobre os grupos focais - os grupos podem  assumir  os  estados  
APAGADO, PISCANTE e CORES;

 Selecionar plano de tráfego - o controlador assume, no horário indicado 
pelo Centro, o plano selecionado;

 Plano registrado - um novo plano (plano 0 ) é transferido e assumido pelo
controlador;

 Acionar saídas de comando direto;

 Inibir operação no modo manual.
vii. Modo de Operação Autônomo

O controlador entra neste modo de operação nas seguintes situações:

Quando houver falha de comunicação com a hierarquia superior.

Quando  houver  imposição  do  Centro  de  Controle  para  operação  no  modo
autônomo.

Quando os controladores estão conectados em rede.
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Quando o controlador for uma unidade isolada.
Neste modo, a seleção de planos se dá em função do relógio interno e 
informações contidas nas tabelas de programação.

viii. Utilização de detectores de Veículos
Os detectores de piso e/ou botoeiras podem ser associados para as seguintes 
finalidades:

 Pontos de demanda # um ou vários detectores ativam um ponto de demanda 
para as  necessidades de atuação local;

 Pontos de medidas #conjunto de detectores para a coleta de informações 
estatísticas:

 Contagem de veículos;

 Ocupação simples e ponderada;
ix. Mecanismo de Emergência

O mecanismo de emergência permite que uma determinada demanda gerada por
detectores interrompa o ciclo corrente e introduza um estágio especial. Tal
mecanismo  é  usado  em  passagens  de  nível  uma  vez  que  as  composições
ferroviárias possuem prioridade total no cruzamento. O mecanismo possui as
seguintes características :

 Transição automática de entrada;

 Estágio de emergência

 Transição automática de saída;

 Se a emergência ocorrer dentro de um estágio, só é atendida após  
transcorrido  o  tempo  mínimo.

x. Mecanismo de Urgência
O mecanismo de urgência permite que uma determinada demanda gerada por
detectores informe ao controlador que deve ser dada prioridade ao primeiro
estágio da estrutura. Este mecanismo é usado em canaletas exclusivas de
ônibus para dar prioridade ao transporte coletivo. O mecanismo pode atuar de
duas maneiras:

1. Estender de forma programada a duração do verde do primeiro estágio do 
ciclo;

2. Diminuir de forma programada a duração dos demais estágios do ciclo;
O mecanismo  atua  associado  à  estrutura  do  ciclo,  desta  forma,  a  
existência  do  mecanismo  e seus parâmetros ficam associados ao plano em 
vigor.

Se o plano for do tipo sincronizado, qualquer extensão de verde no primeiro 
estágio será automaticamente compensada no demais estágios do ciclo.

1.9- Configurações

1.9.1Configuração Completa
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1.9.2Configuração Simplificada

1.9.3Configuração Rede
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1.9.4Meios de Comunicação
1.9.4.1 Meio 1 de Comunicação
Conexão do computador central ao concentrador de comunicações ou conexão do 
computador central diretamente à central de Sub Área.

Meio Físico

• Configuração -ponto a ponto

• Protocolo – protocolo proprietário Dataprom e opcionalmente UTMC e 
AENOR.

• Velocidade -2400, 4800 ou 9600 bps.

• Padrão de Modem -

• Modem virtual - conexão direta com interface RS232-C, a 3 fios,
quando os equipamentos se encontram fisicamente próximos ;

• Conexão via modem, com um único par de fios, nos padrões 
V22bis, V32 ou V32bis.

Capacidade

• Sub Áreas = 63 ;

• Redes por sub-área = 48 ;
1.9.4.2 Meio 2 de Comunicação
Conexão entre central de Sub Área e controladores de tráfego ou conexão 
entre controladores de tráfego quando estão em rede.

Meio Físico

• Configuração -multi-ponto

• Protocolo -half duplex.

• Velocidade -1200 bps.

• Padrão de Modem - recomendação CCITT  V23  com  portadora  
controlada  ou  BEL  202 operando com um único par de fios.

Capacidade

 Controladores = 63 ;

 Sub controladores por controlador = 4 ;
Qualquer controlador de tráfego pode, via conexão local, acessar outros 
controladores de tráfego dispostos na mesma rede.

1.10- Sincronismo
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O sincronismo é um sinal externo ou interno que o Controlador utiliza para 
manter a defasagem programada nos Controladores e obter a coordenação com os 
outros Controladores.
1.10.1Sincronismo do Relógio
 O sincronismo de todo o sistema é baseado nos relógios internos que são 
sincronizados pela rede elétrica (120Hz).
 A mensagem de sincronização é baseada no envio do calendário.
 O computador central atualiza o relógio interno das centrais de Sub Área.
 A central  de  Sub  Área,  ciclicamente  a  cada  5  minutos,  faz  a  
atualização  dos  relógios  dos controladores de tráfego.
 Quando a mensagem de sincronismo é originada na central de Sub Área, o
campo "endereço de origem" é preenchido com zero. Desta forma, fica inibida
qualquer  ação  de  iniciativa  de  sincronismo  partindo  dos  próprios
controladores de tráfego.
 O controlador de tráfego só aceita a mensagem de sincronização se o 
"endereço de origem" for menor que o seu próprio endereço.
A cada recebimento de uma sincronização válida, cada controlador de tráfego
começa  a contabilizar tempo  baseado  no  seu  endereço  próprio.  T(s)  =
10*endereço  +  350.  Se  o   tempo for alcançado,  o controlador  de
tráfego  coloca  a  mensagem  de  sincronismo  na  rede com o seu endereço
no campo "endereço de origem".

1.10.2 Tipos de Sincronismo
Os tipos de sincronismo são diferenciados, segundo a procedência em :

 Interno por horário- quando em modo autônomo ou quando em modo 
centralizado for determinado que a seleção de planos é baseada na tabela 
local horária.

 Do Computador central- quando em modo centralizado for determinado que a 
seleção de planos é feita via Central.
Em ambos os casos, o processo de sincronização ajusta o ciclo para que o 
início  do  ciclo coincida com o horário de início do plano.

1.10.3 Sincronização
A sincronização é o processo que o Controlador utiliza para a 
adaptação do ciclo dos  Controladores ao sinal de sincronismo.

Quando o sinal de sincronismo que o Controlador recebe não coincide com o 
inicio de ciclo do Controlador, o Controlador inicia um processo de 
sincronização.

Existem dois processos de sincronização: Espera e repartição de tempos de 
verde (split) que dependem do modo de funcionamento do plano.

1.10.3.1 Espera
Somente realiza correções no primeiro estágio do ciclo.

1.10.3.2 Repartição de tempos de verde ( Split )
Ao chegar o sinal de sincronismo grava-se o instante do ciclo em que está. O 
processo consiste em corrigir a duração do ciclo, repartindo esta correção 
entre os primeiros 8 estágios do ciclo.

A correção pode encurtar ou estender o ciclo dependendo do caminho mais 
rápido para se atingir a sincronização desejada.

Os seguintes limites estão estabelecidos para as distintas correções 
possíveis:
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 Máxima correção negativa : 30% do ciclo.

 Máxima correção positiva : 50% do ciclo.

 Máxima correção por estágio : 127 segundos.

 O tempo do estágio nunca será menor que o tempo mínimo.

1.11 – Programação do controlador

As tabelas de programação são armazenadas em memória não volátil (EEPROM).

As  tabelas  podem  ser  carregadas  via  porta  de  comunicação  local,  
via  rede  ou  via  Centro  de Controle.

1.11.1 Gravação do Código do Controlador
Cada controlador possui um código único composto por 6 dígitos que 
serve  para  sua identificação:

O  código  só  pode  ser  gravado  com  conexão  local  no  controlador  (porta
auxiliar  via  laptop).  Ao  receber  uma   tabela   de   programação,   o
controlador  só aceita  se  o  seu  código  interno  for  igual ao reportado
na tabela.

1.11.2 Endereçamento do Controlador
O controlador pode ser acessado das seguintes maneiras:

 Via porta local de programação -neste caso não é necessário especificar 
nenhum endereço;

 Via rede -neste caso deve-se especificar o endereço do controlador dentro 
da rede;

 Via Sub Área -neste caso deve-se especificar o endereço da rede e o 
endereço do controlador dentro da rede;
Em qualquer um dos casos acima, a gravação de uma tabela envolve a 
especificação completa do código do controlador.

1.11.3 Tabelas Primárias
São as que afetam o controlador como 
um todo. TABELA 1 - Tabela de 
Descrição do Cruzamento Tabela que 
contem os seguintes parâmetros:

 Tipo do controlador

 Código do controlador

 Uma mensagem de 32 caracteres com a descrição do
cruzamento. TABELA 2 - Tabela de Grupos 
Semafóricos

60                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com

mailto:pregoes.sml@gmail


Processo n.º 14.03103/2017

Fl.____________________

Visto__________________

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

______________________________________________________________________________________________
Tabela na qual são definidos os grupos que são utilizados para o controle de
tráfego e os grupos de comando direto (painel de mensagens). Um controlador 
pode ter no máximo 16 grupos.

Nesta tabela são programados os seguintes parâmetros:

1. Tipo de lâmpada usada no controlador (Halógena ou incandescente).
2. Tipo de grupo:

 Grupo de tráfego - grupo onde  a  queima  total  do  vermelho  coloca  o 
controlador em  piscante;

 Grupo de pedestre - grupo sem verificação de queima total do vermelho;

 Grupo de comando direto - grupo para comando de painéis, campainhas, etc).
3. Para os grupos de tráfego e pedestre:

 Sub controlador a que pertence o grupo ;

 Cor do grupo para a condição "piscante" (grupos de tráfego e pedestre);

 Relação dos grupos que possuem seus verdes conflitantes com este;

 Grupo normal ou gradativo;

 Valores para detecção de queima de lâmpada: padrão ou especial;

 Valor de detecção para a queima total do vermelho do grupo, programável 
entre 0 e 254 ;

 Valor de detecção para a queima de lâmpada vermelha, programável entre 0 e 
4096 ;

 Valor de detecção para a queima de lâmpada amarela,programável entre 0 e 
4096;

 Valor de detecção para a queima de lâmpada verde, programável entre 0 e 
4096;

A corrente das lâmpadas é representado de tal forma que uma lâmpada de 100W,
alimentada em 127 Volts, indique uma medida de aproximadamente 100. Se foi
escolhida detecção padrao, todos os valores acima são assumidos com o valor
20,  caso  contrario,  podem  ser  livremente  programados;

4. Para os grupos de comando direto:

 O estado  que  o  grupo  deve  assumir  quando  os  diversos  sub  
controladores são colocados  em apagado ou piscante.

 Indicação se o grupo é comandado via Centro ou localmente.
Os sub controladores devem ter seus grupos agrupados em sequência. Os grupos
de comando direto devem vir por último.

TABELA 3 - Tabela de Pontos de Medidas e Demandas

Nesta tabela é realizada a designação dos detectores físicos aos pontos 
de medidas e demandas. Demanda= conjunto de detectores e botoeiras para 
as necessidades de atuação local.

 São possíveis de serem definidas até 16 demandas.

 Cada demanda possui memória  acionada  pela  atuação  em  nível  de  um  
ou  mais detectores  de laço (até 16) e/ou 1 ou mais botoeiras(até 4).

 O cancelamento de determinada demanda será efetuado pela função que a ela
estiver relacionada Ponto de Medida= conjunto de detectores para a coleta 
de informações estatísticas.

 São possíveis de serem definidas até 16 pontos de medida por controlador.
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 Cada detector físico possui um parâmetro de “peso” associado. Este valor 
pode variar de 1 a 10.

 Os valores estatísticos reportados por cada Ponto de Medida serão:

 Contagem = soma das contagens dos detectores pertencentes ao Ponto de 
Medida.

 Ocupação simples = média das ocupações dos detectores pertencentes ao Ponto
de Medida.

 Ocupação ponderada =  média  das  ocupações  ponderadas dos  detectores 
pertencentes ao  Ponto de Medida.

 Os valores ponderados são processados em intervalos de 1 minuto, 
considerando-se as 5 últimas medidas. Cada medida possui um peso 
correspondente.
Um detector físico pode estar associado à diversas demandas e a diversos 
pontos de medidas ao mesmo tempo.

As botoeiras só podem ser associadas às demandas.

A chave CH1 do painel da CPU (para baixo) pode cancelar a atuação dos 
detectores. Neste caso, o ciclo é executado no modo de funcionamento "Tempos 
fixos".

TABELA 4 - Tabela de Dias Especiais

Nesta tabela é realizada a designação de feriados e dias especiais. Dada uma
data (mês e dia) pode- se fazê-la comportar-se como qualquer dia da semana.
1.11.4 Tabelas de Operação
Cada um dos 4 sub controladores possui seu 
conjunto de tabelas. TABELA 15 - Tabela de 
Início dos Planos

Nesta tabela programa-se as mudanças que o sub controlador deve realizar 
quando em modo de controle local de planos (seleção horária de planos).

Nesta tabela são programados os seguintes parâmetros para cada uma  das  
127  entradas  possíveis:

1. Máscara dos dias da semana;
2. Hora, minuto e segundo;
3. Número do plano
TABELA 16 - Tabela de Planos

Nesta tabela programa-se os planos de tráfego que cada sub 
controlador possui para seu funcionamento.

Para cada um dos 127 planos possíveis, programa-se:

1. O n° da tabela de estrutura - tabela de definição da sequência de estágios
no ciclo;
2. Modo de funcionamento do plano.
3. Defasagem em relação ao início do ciclo básico
4. Duração dos estágios que 
compõem o ciclo. MODO DE 
FUNCIONAMENTO DO PLANO

• Tempos   fixos   com/sem   sincronismo   -   todos   os   estágios
executam  na  ordem  em   que foram definidos na tabela de estrutura e
com  o  tempo  definido  pela  tabela  de  planos. O processo de
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sincronismo corrige os 8 primeiros estágios de forma que o início do
ciclo fique sincronizado com o horário de início do plano .

 Atuado com/sem sincronismo - só o primeiro estágio da estrutura tem 
execução obrigatória.

Os demais podem ser executados sob demanda e possuir duração variável sob
demanda. A execução se dá  na  sequência  que  os  estágios  são  definidos
na  estrutura.  No  modo sincronizado, o tempo do ciclo é a soma do tempo de
todos os estágios do ciclo. O processo de sincronismo faz  com que  o  tempo
que  sobrar  em  algum  estágio  atuado  seja  gasto  no primeiro estágio do
ciclo (sincronismo por espera).Desta forma. o primeiro estágio do ciclo se
mantém sincronizado.

 Sequência Lógica com/sem sincronismo - cada estágio da estrutura recebe um
número de sequência lógica que varia entre SL0 e SL6. O ciclo é formado pela
sequência de estágios cuja Lei de Sequência Lógica (LSL)seja obedecida. De
resto, o ciclo comporta-se igual ao modo Atuado.
Lei de Sequência Logica :

1. O primeiro estágio do ciclo recebe SL0;
2. Estando em um estágio SL0, serão permitidos estágios SL0, SL1 e SL2;
3. Estando em um estágio SL1, serão permitidos estágios SL0, SL1, SL3 e SL5;
4. Estando em um estágio SL2, serão permitidos estágios SL0, SL2 e SL4;
5. Estando em um estágio SL3, serão permitidos estágios SL0 e SL3;
6. Estando em um estágio SL4, serão permitidos estágios SL0, SL4 e SL6;
7. Estando em um estágio SL5, serão permitidos estágios SL0 e SL5;
8. Estando em um estágio SL6, serão permitidos estágios SL0 e SL6;
9. A sequência dos estágios é aquela definida na tabela de estruturas;
10. Todas as possíveis transições entre estágios deverão ser definidos na 

tabela de estruturas.
11. No modo sincronizado, o tempo do ciclo para efeito de sincronismo é dado
pela sequência executada quando  nenhuma  demanda  estiver  ativa.  Dado  
que  o sincronismo é do tipo espera,  as demais sequências formadas deverão 
possuir tempo inferior àquela para a correta sincronização. Exemplo: Dada a 
estrutura abaixo com a sequência lógica de cada estágio:
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Considerando-se que o estágio 2 seja dependente da demanda 1 e o estágio 6 
seja dependente da demanda 2, teremos 3 sequências possíveis:

 Piscante - os grupos assume a cor "piscante" definida na tabela de grupos.
6.5 Tabelas de Engenharia

Cada um dos 4 sub controladores possui seu 
conjunto de tabelas. TABELA 17 - Tabela de 
Estruturas.

Tabela na qual programa-se o fluxo que deve seguir o funcionamento do 
sub controlador. Para cada uma das 127 estruturas possíveis, programa-
se dois blocos de informações:

Bloco 1

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

Todos os estágios que formam o ciclo, atuados ou não, são programados na 
sequência natural de execução. Para cada estágio são definidos os seguintes 
parâmetros:
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1. Tabela de cores - define a cor assumida por cada grupo focal durante o 
estágio;
2. Tempo mínimo - define o tempo mínimo obrigatório a ser cumprido;
3. Tempo de extensão - tempo a ser acrescido ao ciclo sempre 
que houver atuação da demanda de extensão;
4. Característica do estágio - permite definir o comportamento do estágio 
quanto o plano for do tipo atuado com/sem sincronismo ou sequência lógica 
com/sem sincronismo:

 Quanto a execução do estágio:

 Obrigatória - o estágio sempre executa;

 Sob demanda - o estágio executa se a demanda de execução estiver ativa;

 Quando a duração do estágio:

 Duração fixa (tempo determinado pelo plano) ou

 Sob demanda (neste caso a duração do estágio varia entre o tempo mínimo de
proteção e o tempo determinado pelo plano);
5. Demanda de ativação - demanda para ativar um estágio de execução sob 

demanda;

6. Demanda de extensão - demanda que pode atuar no tempo do estágio;
7. Número da sequência lógica.

Bloco 2

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

Neste bloco  programa-se  uma  lista  de  todas  as  transições possíveis
entre os diversos estágios  do ciclo. Cada entrada da lista possui o estágio
de saída, o estágio de entrada e o respectivo número da transição.

A chave CH1 do painel da CPU (para baixo) pode cancelar a atuação dos 
detectores. Neste caso, todos os estágios do ciclo são executados com o tempo
definido pela tabela de planos.

TABELA 18 - Tabela de Formação de Transições

Esta tabela pode conter até 127 transições. Cada transição é formada por 
uma ou mais posições onde são programados os seguintes parâmetros:

1. Número da tabela de cores - define a cor assumida por cada grupo focal 
durante a posição;

2. Tempo da posição.
TABELA 19 - Tabela de Cores dos Grupos

Nesta tabela programa-se todos os padrões de cores que os diversos estágios
e  posições  necessitam. Note que diferentes estágio  e  posições  podem
fazer  referência  a  uma  mesma  tabela de cores. Podem ser definidas até
127 tabelas.

TABELA 20 - Tabela de Sequência de Partida

Tabela na qual são definidas as posições que o subcontrolador deve executar 
para passar do estado de "piscante" ao estado de cores ou na sequência de 
partida.

Para cada posição, programa-se:
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1. Número da tabela de cores - define a cor assumida por cada grupo focal

durante a posição;
2. Tempo da posição.
TABELA 21 - Tabela de Emergência

Programa-se os seguintes parâmetros para o mecanismo de emergência:

1. Demanda de ativação - define a demanda que desencadeia o mecanismo de
emergência.
2. Tabela  de cores - define o número da tabela decores para o estágio de

emergência.
3. Duração  do  estágio   -   define  a  duração  mínima  do   estágio  de
emergência.  No entanto, se a demanda de ativação persistir  atuada,  o
controlador  permanecerá  no  estágio  de  emergência.
4. Tempo da transição de início - na entrada do estágio de emergência, o 
controlador executa uma transição automática com a duração especificada por 
este parâmetro;
5. Tempo  da  transição  de  fim   - na saída do estágio de emergência, o
controlador executa  uma transição automática com a duração especificada por
este parâmetro;
Para os grupos de tráfego, transição automática significa colocar  amarelo
entre  verde  e  vermelho. Para os grupos de pedestre significa colocar
vermelho piscante entre o verde e o vermelho.

TABELA 22 - Tabela de Transições Conflitivas entre Planos

Tabela para programar as transições nas mudanças de plano que são 
considerados conflitivos. Programa-se o plano de entrada, de saída e a 
transição extra a ser adicionada entre os dois planos. TABELA 23 - Tabela 
de Urgência

O mecanismo de urgência permite que seja dado prioridade ao primeiro estágio
da estrutura. A prioridade pode se dar de duas formas:

1. Estendendo o verde do primeiro estágio.
2. Reduzindo o tempo dos demais estágios.
Para cada tabela de estrutura pode-se associar uma tabela de urgência, desta
forma pode-se ter urgências subordinadas aos planos. Para cada urgência, 
programa-se:

 Demanda de ativação= define os detectores que ativam o pedido de urgência.

 Tempo de retenção= define a % de tempo que o estágio prioritário pode ser 
expandido além do tempo normal do estágio( 0% não expande e 100% expande o 
tempo igual ao do estágio).

 Tempo  de  aproximação  = define o tempo que a composição demora entre o 
laço de  detecção e o cruzamento.

 Tempo a ceder= define a % de tempo que cada estágio não prioritário cede 
(100% o estágio executa em tempo mínimo e 0% não cede nada).
Urgência por extensão de verde

A  extensão  do  verde  ocorre  quando  a  demanda  é  gerada  dentro  do 
estágio  prioritário.  Neste caso, são tomadas as seguintes providências:

 Se o tempo atual + tempo de aproximação da composição ocorrer dentro do 
período de verde normal, a demanda é ignorada.
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 Se o tempo atual + tempo de aproximação da composição  ocorrer  dentro  do
tempo  de  retenção permitido, a demanda é  cancelada  e  o  estágio  tem  o
seu  tempo  acrescido  o necessário para a passagem da composição. O tempo
acrescido ao estágio é guardado para a devida compensação caso o ciclo seja
do tipo sincronizado.

 Se o tempo atual + tempo de aproximação da composição ocorrer fora do 
tempo de retenção permitido, a demanda de urgência continua ativada e 
nenhuma extensão é executada.
Urgência por redução dos estágios

A redução do tempo ocorre quando a demanda é gerada fora do estágio 
prioritário. Neste caso, são tomadas as seguintes providências:

 Diminui-se o tempo de cada estágio de acordo com o tempo  a  ceder 
programado  para  o  estágio.

 A demanda é cancelada no início do estágio prioritário.

1.12 – Descrição dos alarmes

O equipamento elabora internamente uma palavra de alarmes para informar
sobre as falhas ou anomalias que ocorrem. Sempre que esta  palavra  sofrer
alguma  mudança,  a  mensagem de alarme é automaticamente enviada ao nível
hierárquico superior.
Existe uma fila que  registra  os  últimos  20  alarmes  ocorridos  no
controlador   com   informações  mais  detalhadas  para  fins  de  análise  de
engenharia.

A desativação depende do alarme. Segundo o alarme, a desativação é 
produzida por um dos seguintes meios:

 Autocontrole (desaparece quando cessa a causa que o produziu).

 Uma ordem de "reset".
7.1 Lista de Alarmes

INCOMPATIBILIDADES -Ativa-se quando dois grupos conflitantes apresentam o
estado de cor verde simultaneamente. O controlador entra em "piscante" por 3
minutos e depois tenta nova sequência de partida. Após  3  tentativas  sem
sucesso,  o  controlador  continua  em  piscante  até  a hora cheia quando
mais 3 tentativas serão feitas.

COMUNICAÇÃO -É gerada a ativação do alarme quando o controlador ficar por 3 
minutos sem receber nenhuma mensagem.
GRUPO AVARIADO - Aparece o alarme  quando  for  detectado  verde  indevido
em  algum grupo. O controlador entra em "piscante" por 3 minutos e  depois
tenta  nova  sequência  de  partida. Após 3 tentativas sem sucesso, o
controlador continua em piscante até a hora cheia quando mais 3 tentativas
serão feitas.

LÂMPADA  QUEIMADA  - Aparece   o   alarme quando  for detectada lâmpada
queimada em algum dos grupos de tráfego.

DETECTOR AVARIADO - Aparece o alarme quando o tratamento interno de 
controle de  detectores detecta algum detector com falha.
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PORTA ABERTA - Ativa-se  ao  abrir  a  porta  do  Controlador  e  mantém-se
ativado,  enquanto  a porta permanece aberta.

CONTROLE MANUAL -Ativa-se quando o Controlador passa a funcionar sob controle 
manual de chave e permanece ativado, enquanto mantém-se o controle manual de 
chave do equipamento.

RESET -Ativa-se cada vez que o Controlador é inicializado 
depois de um "reset". RELÓGIO COM ERRO -Ativa-se por mal 
funcionamento do relógio de hardware.

ERRO DE  TABELA  - Aparece  quando  ocorre  falha  na  verificação  de  
dados,  por  alteração  de algum deles.

GRAVAÇÃO LOCAL -Ativa-se quando o Controlador entra em gravação pela linha 
local de gravação de tabelas.

ACESSO INCORRETO - Ativa-se ao tentar a entrada em gravação, com um
número de Controlador incorreto.

ESPERA DE GRAVAÇÃO -Ativa-se quando não existem tabelas de 
programação. ERRO MEMORIA RAM -Memória volátil com problema.

ERRO MEMORIA XICOR -Memória não volátil com problema.

CONTACTOR CAIU POR HARDWARE - Contactor aberto possivelmente pela atuação 
da detecção alternativa de conflitos.

8 – Vista frontal do controlador (8 grupos)
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1.13 Programação de estrapes
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1.13.1Cartão de CPU
O cartão de CPU possui um único JUMP que determina que o controlador está 
operando com odem.

1.13.2Cartão de Entradas
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1.14Seleção da tensão de alimentação

O controlador DP40S pode  ser  alimentado  nas  tensões  de  110  ,  
127  ,  220  e  240  VCA.  Para selecionar a tensão desejada, é necessário 
configurar a conexão existente no painel frontal.

1.15Placa detector de piso

2– Software de centralização semafórica adaptativo em tempo 
real
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2.1Considerações iniciais

O controle de tráfego de Porto Velho é realizado na Central de Controle de
Operação – CCO localizada no prédio da SEMTRAN. Ali através do software
Antares Evolution, de propriedade da fabricante dos controladores DP-40, é
realizada a operação da rede semafórica. O software poderá ser trocado pela
contratada, desde que o novo apresente as mesmas funcionalidades do Antares,
e  realize  comunicação  com  os  controladores  DP-40  existentes.  Os
controladores suportam comunicação de dados através dos protocolos AENOR e
NTCIP, além do protocolo proprietário do fabricante Dataprom.

2.2Características do software

Os controladores  eletrônicos   de   semáforos   se   comunicam   com   um
Centro   de Controle   de Tráfego equipado com computador  servidor  onde
roda  o  Software ANTARES  EVOLUTION. Neste Centro de Controle os operadores
têm o monitoramento e o controle dos equipamentos que estão em campo. O
ANTARES  é  um  software  de   engenharia  que,   para   realizar  o  controle
inteligente de semáforos de uma  forma  dinâmica,  emprega  a  estratégia
de  Inteligência Artificial SWARM INTELLIGENCE (SI), proporcionando assim o
adaptativo em tempo real,  onde o  software,   sem   a   necessidade   da
intervenção    de    operadores,    age  sobre  a   programação   dos
controladores  semafóricos   de   forma   a   melhorar   o   fluxo   de
veículos na via.

Na  área  semafórica,  o  sistema  permite,  entre  outras   funções,   a
visualização  do controle  adaptativo em tempo real, o estado dos cluster
LEDs  dos  semáforos  em  tempo  real,  visualização dos mapas das subáreas
e  cruzamentos,  além  de  receber  alarmes   dos   equipamentos   de   campo
indicando  todo   e   qualquer   problema   que possa estar ocorrendo
(lâmpada queimada, defeitos diversos, semáforos avariados, porta aberta do
gabinete onde fica o  equipamento – para o caso de algum ato de vandalismo).

Para  o  trânsito  da   cidade,   o   sistema   permite   o   monitoramento
através   de   mapa   sinótico  de  todos  os  eventos   gerados   pelos
controladores   semafóricos,   além   de   veri   ficar os cruzamentos,
tráfego da via em tempo real, controle sobre PMVs, acesso às câmeras de
monitoramento,  verificação  da  localização  de   veículos   através   de
rastreadores   GPS,   alertas sobre problemas em veículos  do  transporte
público,  permite  abrir  e  monitorar ocorrências que  estão  em  andamento
para  atendimento,  como  acidentes  ou  veículos  quebrados que possam
interferir no fluxo normal de trânsito.

Todas as  operações  realizadas  pelo  operador   são   registradas   com
data   e   hora, gerando   um log para auditoria.

Prioridade Seletiva

O sistema de prioridade seletiva em interseções semafóricas consiste em
alteração nos tempos de abertura e/ou fechamento dos semáforos, de modo a
privilegiar  certos tipos de veículo,  previamente identificados.

A  aplicação  pode  ser  realizada  em   todos   os   tipos   de   veículos,
onde   queiram priorizar sua passagem nas interseções  semafóricas,  tais
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como:  ônibus,  carros  de bombeiros, ambulâncias, viaturas policiais e
outros.
Cada  veículo recebe um identificador   codificado,   denominado  Tag,   que
emite continuamente a  identidade  do  veículo  e  nível  de  prioridade
necessário,  que   são  detectados  por  dispositivos sensores que estão
localizados a uma distância da interseção semafórica e enviam a informação,
via  enlace rádio,  até o  gerenciador  de  prioridade que está   locado
fisicamente  junto  ao  controlador  semafórico  e  faz  o  acionamento  da
prioridade.

O sistema ANTARES EVOLUTION permite ativação desta prioridade  remotamente,
pela CCO,  em veículos que estão associados a  alguma  ocorrência.  Por
exemplo,  uma  viatura  dos  bombeiros  não  precisa  de  prioridade
semafórica   quando   não estiver   em   algum  atendimento.  Pelo  ANTARES
EVOLUTION  é   possível   cadastrar   uma ocorrência e associá- la à viatura
que  irá  realizar  o  atendimento,  acionando  remotamente  a  Tag  através  do
equipamento de  rastreamento  instalado,  para  que  o  veículo  passe   a
ter prioridade alta  até que a   ocorrência seja finalizada.

Programação Semafórica Remota

Como  forma  de  agir  sobre  alguma  ocorrência   detectada   que   afeta
o   transito,   o ANTARES EVOLUTION permite  a  programação  e  carga  de
tabelas  do  controlador  semafórico de forma remota, proporcionando uma
ação rápida sobre qualquer controlador semafórico sem a necessidade de uma
interversão em campo.

Além  de  carregar  uma  tabela  completa  remotamente,   também   é
possível   realizar   operações mais simples, como mudança de plano, colocar
o semáforo em alerta/piscante, reiniciar o equipamento, entre outras opções.

Laço Virtual

Os  controladores  semafóricos  podem  utilizar  tecnologia  de  laço  virtual.
Com   esta   tecnologia,   ao  invés  de  utilizar  laços  indutivos
instalados  sob  o  asfalto  da  via  para   realizar   a   contagem  de
veículos,  é  possível   utilizar câmeras instaladas em pórticos da via,
como o   próprio pórtico do semáforo.

Esta  nova  tecnologia  utiliza  a  vídeo  detecção  (análise  inteligente
do    vídeo),    para    identificar   os   veículos,   substituindo   a
necessidade  das  obras  para  instalação  dos  laços  físicos, obras estas,
que danificam o asfalto.

PMV – Painel de Mensagem Variável

O  sistema  ANTARES  EVOLUTION  proporciona  uma  comunicação   direta   com
equipamentos  PMVs  (protocolo  AENOR  e  NTCIP)  quando  disponíveis.  As
informações são definidas pelos operadores da  central  de  monitoramento.
Também é   possível   agendar  mensagens  para  serem  apresentadas
automaticamente em horários estabelecidos, além de cada mensagem enviada
poder ter um prazo de validade, para que expire automaticamente.

CFTV

O  sistema  ANTARES EVOLUTION   possui   integração   com   softwares de
CFTV/NVR, como  Digifort  e  Aimetis,  para  que  no   Mapa   Sinótico
sejam apresentadas câmeras de diversos fabricantes e um acesso on-line a
imagens  do  servidor  de  streamer  do  sistema  CFTV/NVR.  Monitoramento  de
Veículos / Pessoas
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Com a utilização de equipamentos de rastreamento GPS com comunicação on-
line, através de rede de  dados  GPRS,  EDGE  ou  3G,   é   possível
identificar   a   localização   do veículo   ou  pessoa, para que em tempo
real esta informação seja apresentada no Mapa Sinótico

do  ANTARES  EVOLUTION e durante o atendimento de uma  ocorrência,  seja
possível determinar os veículos ou pessoas próximas ao local da ocorrência,
proporcionando um atendimento mais rápido.
Ao  receber  a  ocorrência,  o   operador   do   sistema   irá   registrar
a ocorrência através do   Mapa Sinótico e  pela localização  o  sistema irá
mostrar  as viaturas da polícia,  ambulância,  guarda municipal, agentes de
trânsitos, entre outros,  que estão  mais  próximas  ao  local  e  traçar  a
rota para que estes veículos cheguem no menor tempo possível ao local desta
ocorrência.

O ANTARES EVOLUTION possui um SDK para a integração  de  dispositivos  de
monitoramento, para que o local atual e a rota percorrida sejam apresentados
em tempo real no Mapa Sinótico.

Radar

Equipamentos podem monitorar faixas exclusivas e realizar o monitoramento
dos veículos que estão trafegando através  do  OCR/LAP ,  o sistema assim
pode emitir de  veículos roubados ou  com alguma pendência junto ao DETRAN,
além de realizar estatísticas sobre o tráfego de veículos na via.

O  ANTARES EVOLUTION  também  pode   conectar   na   câmera   panorâmica
do equipamento,  para  usar  as  imagens  em  tempo  real  como  apoio  no
monitoramento   de  tráfego da via.

O  sistema  possui  SDK  para  a  integração  de  outros  dispositivos  de
fiscalização com  OCR/LAP , para  que  a  imagem  e  o   local   do   evento
sejam apresentados em tempo real no Mapa Sinótico.

Tempo de Deslocamento da Via

O processo de detecção é realizado através de análise de vídeo, usa a mesma
câmera de captura da imagem para ser usada no processo de OCR/LAP .

A  placa  captura  através  do  OCR/LAP ,   junto   com   as   informações
dos   veículos  trafegados nos outros equipamentos  na  cidade  permite  que
o  sistema  ANTARES  EVOLUTION  realize  o  cálculo  de  descolamento  das
vias   da    cidade,    onde    estas  informações   poderão   ser
disponibilizadas  aos  motoristas  através  de  painéis   PMVs   ou  através
da internet.

O ANTARES EVOLUTION também pode conectar na câmera panorâmica
do equipamento,  para  usar  as  imagens  em  tempo  real  como  apoio  

no   monitoramento   de tráfego da via.

Locais Fixos

O  sistema  ANTARES  EVOLUTION  permite  o  cadastro  de  locais  fixos,  como
escolas, postos de saúde, hospitais, delegacias, entre outros, para que no
momento de uma ocorrência, sejam apresentados  no  Mapa  Sinótico,  para
facilitar   no   processo   de   atendimento.   Para cada   local fixo,
também é possível relacionar câmeras que estejam instaladas, para facilitar
o monitoramento interno do local.

Controle de Ocorrências
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O  ANTARES EVOLUTION   possui   um   controle   de   ocorrência,   onde
possui   um  chamado sobre  uma  situação  que  está  ocorrendo  na  cidade
e  precisa  de  atenção.  Um exemplo seria um acidente em uma via. Quanto
isto  ocorre,  através do Mapa  Sinótico,  o  operador poderá informar o
local exato da ocorrência, para que automaticamente veículos  e  pessoas
que  estejam  próximas  ao   local,   possam   ser   escalados   para
realizar   o atendimento. Locais fixos e equipamentos próximos também são
apresentados no mapa, para

que  seja  possível  obter  mais  informações,  como  por   exemplo,
imagens   em   câmera instalada próxima ao local do evento.
Uma ocorrência em aberto  fica  aparecendo  em  alerta  no  Mapa  Sinótico
até   que  seja   finalizada,   para   que   facilmente   seja   possível
identificar   na   cidade   quantas ocorrências   estão em andamento.

Para  cada  ocorrência,  é  possível  relacionar  os  veículos  ou  pessoas
escalados, locais ou equipamentos  fixos  que  foram  afetados  e  até
mesmo  imagens   capturadas através das   câmeras instaladas próximas ao
local da ocorrência.

O  controle   de   ocorrência   possui   um   SDK   de   integração,   que
permite   aceitar ocorrências abertas por outros sistemas. Este mesmo SDK,
também permite  que  as  ocorrências abertas no  ANTARES  EVOLUTION sejam
replicadas para outros sistemas existentes, por exemplo em outras entidades
públicas.
Mapa Sinótico
O Mapa Sinótico é a área de trabalho do operador do sistema. Através do
mapa,  o  operador  têm  acesso  ao  estado  de  funcionamento  de  todos  os
equipamentos monitorados pelo ANTARES EVOLUTION, além de poder:

• Conectar a equipamentos;

• Mudar a programação dos equipamentos;

• Obter imagens das câmeras em tempo real;

• Monitorar os veículos e pessoas rastreadas;

• Cadastrar e monitorar as ocorrências até o fechamento;

• Monitorar o tráfego das vias;

• Reprogramar os controladores semafóricos;

• Disponibilizar informações para os motoristas.

Estas funcionalidades centralizadas em um único local facilitam o trabalho
dos operadores proporcionando um controle de trânsito mais eficaz.

3– Dispositivos de detecção e/ou monitoramento de tráfego

3.1Laço de indução

Os  detetores  de  piso  por  laço  indutivo  ou  laço  virtual  (câmera)  e/ou
botoeiras podem ser associados para as seguintes finalidades [9]:

Pontos  de  medidas:  conjunto  de  detetores  para  a  coleta  de  informações
estatísticas:

Contagem de veículos;
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Ocupação simples e ponderada.

 Pontos de demanda: um ou vários detetores ativam um ponto de demanda para
as necessidades de atuação local;
Os laços de detecção consistem em condutores elétricos que na forma de um
laço, de algumas espiras, formam a bobina para detecção de massa metálica
através da variação na indutância magnética da bobina quando da passagem de
massa  metálica/veículos.  Essa  variação  é  detectada  e  processada  por  um
conjunto de circuitos do controlador e usada em diversas finalidades do
controle de tráfego. O laço indutivo fornecido, deverá possuir certificação
ISO ou INMETRO.

A fenda à ser aberta no asfalto com serra de disco adiamantado, será serrada
em uma única passada e  deverá  ter  bordas  laterais  lisas  e  bem
definidas.  Sua largura  deverá  ter  no  mínimo  6,5  mm e não poderá
exceder a 10 mm. O cabo não poderá ser instalado a menos de 25 mm da
superfície  do  pavimento.  Na  profundidade  mínima  da  fenda,  deverá  ser
considerado 6,0 mm para cada condutor mais 25 mm para cobertura. Não deverá
ser  executado  ângulo  reto  nos  cantos  das  fendas,  deverão  ser  cortadas
diagonalmente  por volta de 15 cm do canto, de forma a evitar  ângulos
fechados dos cabos.
Para selagem das fendas será utilizado emulsão asfáltica a frio e pó de
pedra, envolvendo completamente o cabo, retirando todo o ar, nas proporções
de mistura determinadas pelo fabricante. A vedação não poderá danificar-se
com o trânsito de veículos, nem com a movimentação natural do pavimento.
Quando da recomposição do pavimento junto ao duto de espera na sarjeta  ou
pavimento, deverá ser instalada uma chapa de aço com dimensões adequadas à
sua cobertura e grampeada ao pavimento, devendo ser retirada somente após um
período mínimo de 24 horas.

Caso  seja  necessário  realizar  emenda  em  condutores  do  laço,  deverá  ser
autorizada pela fiscalização e registrada por relatório que indique sua
localização. Deverá ser deixada folga de no mínimo 1 m na extremidade de
conexão do cabo.

Deverá ser realizado ensaio de resistência de isolamento com equipamento
Megôhmetro, com escala não inferior a 3 GΩ entre o condutor e um terra
disponível próximo, deverá ser sempre superior a 2 GΩ para tensão de 500
VDC[6].

O serviço de troca de laço avariado, ou a instalação de um novo, deverá ser
realizada em até 24 horas do recebimento da ordem de serviço. No caso de
prazo diferente, deverá a contratada solicitar autorização da fiscalização
do contrato mediante justificativa.

3.2Receptores e transmissores de prioridade seletiva

A prioridade seletiva consiste na alteração automática do tempo de abertura
e fechamento do semáforo quando ocorre detecção de um veículo prioritário,
como uma ambulância por exemplo. A rede semafórica de Porto Velho, passará a
realizar este controle automatizado, após instalação de módulos dedicados,
compatíveis com o controlador e o sistema de controle de tráfego em tempo
real da CCO. No sistema existente, DATAPROM, os equipamentos compatíveis são
o  SPS51  e  o  SPS52,  transmissor  e  receptor  de  prioridade  seletiva
respectivamente. Os transmissores SPS51, ou equivalente compatível com DP-
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40,  são  acoplados  aos  veículos,  passando  a  emitir  TAG's  em  frequências
específicas, entre 119KHz a 135KHz, através de uma modulação FSK (Frequency-
shift Keying). Essas TAG's podem ter diferentes níveis de prioridade. Sendo
estas  captadas  pelo  receptor  SPS52,  ou  equivalente  compatível,  que  as
processa e atua nos tempos dos semáforos de acordo com a prioridade da TAG.
Chaves do tipo dip switch, servem  para  definir  as  configurações do
sistema como: códigos detectáveis, sensibilidade para detecção dos códigos,
tempos de aquisição, rigor da filtragem, sensibilidade para  detecção  do
magnético,  endereçamento para rede de comunicação RS485 e deslocamento de
frequência para evitar interferência entre laços próximos.

 Laço: A ser instalado na aproximação semafórica no corredor do  BRT.  Os
laços que funcionam como sensores para a detecção do TAG do BRT e que estão
ligados ao receptor SPS52. Geralmente estão localizados em ambos os sentidos
da via exclusiva para os ônibus a uma distância aproximada de 100 metros da
faixa de retenção.

 SPS52:  Receptor  tem  por  objetivo  detectar  um  veículo  que  possua  um
transmissor (TAG),  através de  sua  passagem  por  um  laço  indutivo.  A
detecção   é   exteriorizada   através   de  contatos  NA  de  relés  ou  via
comunicação RS485 para o controlador semafórico.

 SPS51: Transmissor TAG que devem ser  instalados  nos  BRT´s  e  que  é
possível  associar  a um  código  ao  veículo  de  forma  a  determinar  a
sua   prioridade.   O   SPS51   envia  continuamente  uma  identificação  do
veículo, através de um  campo  magnético  de  frequência  entre 119KHz a
135KHz através de uma modulação FSK (Frequency-shift Keying), até 8 códigos,
ou níveis hierárquicos, podem ser escolhidos. As detecções são repassadas
via comunicação RS-485 ou contatos NA de relés.
O serviço de troca de receptores ou transmissores avariados, ou a instalação
de novos dispositivos, deverá ser realizada em até 24 horas do recebimento
da  ordem  de  serviço.  No  caso  de  prazo  diferente,  deverá  a  contratada
solicitar autorização da fiscalização do contrato mediante justificativa.

3.3Câmeras de detecção veicular, laços virtuais

Câmeras  especializadas  em  detecção  veicular,  para  presença  de  veículo,
parada de veículo e detecção de avanço. Devem possuir Sensor Wide Dynamic
Range (WDR), comunicações Ethernet e RS485, IP endereçável. Transmissão de
vídeo em cores, incluindo OSD para exibição de status da zona de detecção.
Resolução mínima 720p WXGA 1280x800. Alimentação 12/24V AC/DC, consumo menor
que 4W. Temperatura de operação até 75°C.

Para interface entre as câmeras de laço virtual e os controladores DP-40 são
utilizados  dispositivos  dedicados,  que  processão  os  dados  de  detecção
gravados pelas câmeras e transforma nos sinais de detecção utilizados pelos
controladores. Cada um destes dispositivos auxiliares de interface deverão
possuir capacidade para conexão de no mínimo 6 câmeras.

As câmeras fornecidas já deverão acompanhar seus respectivos suportes de
instalação, horizontal ou vertical, conforme o caso.

O serviço de troca de câmera avariada, ou a instalação de uma nova, deverá
ser realizada em até 24 horas do recebimento da ordem de serviço. No caso de
prazo diferente, deverá a contratada solicitar autorização da fiscalização
do contrato mediante justificativa.
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4– Grupos focais, porta foco e acessórios

4.1 Conjuntos focais

A  carcaça  dos  grupos  focais  deverá  ser  construída  em  liga  de  alumínio
fundido, pintada em preto fosco. Deverão possuir portinhola de acesso ao
cluster de Led e guarda-sol, de mesmo material da carcaça e também pintados
em preto fosco. Deve possuir borracha na vedação do cluster.

Existem no município, grupos focais para cluster 200 e 300 mm, os dois tipos
deverão  ser  fornecidos.  Os  grupos  focais  deverão  ser  fornecidos  com
abraçadeiras de alumínio fundido, pintadas em preto fosco, com diâmetro 101
mm para  colunas simples  e 114  mm para  postes de  braço projetado.  Para
consultas sobre quantidades de mobília semafórica, vide item 8.

O serviço de troca de grupo focal avariado, ou a instalação de um novo,
deverá ser realizada em até 24 horas do recebimento da ordem de serviço. No
caso  de  prazo  diferente,  deverá  a  contratada  solicitar  autorização  da
fiscalização do contrato mediante justificativa.

4.2 Clusters Led

Os clusters led devem possuir lentes incolores, com proteção UV, suportando
exposição  solar  direta  por  período  não  inferior  a  5  anos.  Para  evitar
acúmulo de poeira, a lente deverá lisa e polida. Os clusters led deverão
operar em 127/220 V +/-20% e frequência 60 Hz +/-5%. Devem possuir proteção
IP ≥ 65. Estes conjuntos Led são alimentados pelos controladores através de
triacs, que controlam a energia a eles fornecida.
O serviço de troca de cluster Led avariado, ou a instalação de um novo,
deverá ser realizada em até 24 horas do recebimento da ordem de serviço. No
caso  de  prazo  diferente,  deverá  a  contratada  solicitar  autorização  da
fiscalização do contrato mediante justificativa.

5– Condutores das instalações eletroeletrônicas e acessórios

5.1Condutores

Os condutores serão utilizados conforme a aplicação:

 Cabo PP 2x2,5mm2 (secção mínima) para ligar o equipamento a rede elétrica;

 Um Cabo PP 4x1,5mm2 para cada porta foco convencional;

 Um Cabo PP 2x1,5mm2 para cada grupo de botoeiras;

 Um Cabo PP 3x1,5mm2 para cada porta foco de pedestres;

 Um Cabo CCE ASF 50x2 utilizado para interligar um ou dois laços detectores
aos respectivos conectores de passagem;

 Um Cabo CCE APL 50X2 utilizado para construção da linha de comunicação;
Todo condutor deve formar um percurso contínuo entre caixas de passagem ou
dispositivos, não sendo admitido emendas ou derivações realizadas dentro da
tubulação.
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Os condutores a serem utilizados na alimentação elétrica dos controladores,
e  destes  os  que  seguem  dos  módulos  de  potência  do  controlador  até  as
diversas fases semafóricas, serão sempre do tipo PP. Isolação em Policloreto
de Vinila - PVC com classe de encordoamento 4 ou 5. Capacidade de  tensão
compatível com uso em tensão de linha 220 V. Material da isolação antichama.

Os condutores utilizados para comunicação de dados deverão ser próprios para
uso externo. Deverão ser fornecidos cabos do tipo CCE APL e ASF 50 de 2 e 4
pares.

O serviço  de troca  de condutores  de um  mesmo circuito,  avariado, ou  a
instalação de um novo, deverá ser realizada em até 24 horas do recebimento
da  ordem  de  serviço.  No  caso  de  prazo  diferente,  deverá  a  contratada
solicitar autorização da fiscalização do contrato mediante justificativa.

5.2 Eletrodutos

Todos os eletrodutos fornecidos deverão ser em material antichama, em PVC.
Na  instalação  de  dutos  subterrâneos  deve-se  atentar  para  não  coincidir
percurso com sinalização horizontal, como faixas de pedestre por exemplo. As
valas deverão ser abertas com 20 cm de largura e 40 cm de profundidade. Após
assentados  na  vala  os  dutos  deverão  ser  envelopados  com  concreto  traço
2:2:1.  Aguardar  cura  e  recompor  piso.  Na  passagem  de  dutos  deverá  ser
prevista a instalação de caixas de passagem a cada 30 m, no máximo, em
percurso direto, obedecidas as taxas máximas de ocupação

previstas na norma NBR-5410. No caso de haver curva na tubulação, esta
deverá preferencialmente ser realizada em caixa de passagem. Quando não for
possível, aplicar 3 m de redução da distância máxima (30 m) para cada 90° de
curva realizada. Os condutores devem ser passados pelos dutos apenas após a
conclusão total da montagem destes dutos, evitando que qualquer serviço
posterior os danifiquem.

5.3 Proteções

Contra sobrecorrentes, os controladores possuem proteções por fusível, para
cada grupo focal (proteção on-board em cada cartão de potência), para a
placa  mãe  do  controlador  e  para  o  circuito  independente  de  geração  do
piscante, acionado quando o contator principal está aberto. Os circuitos em
BT  127/220V  são  protegidos  por  disjuntores  termomagnéticos  bipolares  na
entrada  (concessionária)  e  saída  (grupos  focais).  Na  saída  para  grupos
focais também há proteção redundante através de fusível existente em cada
módulo de potência.

Contra sobretensão, os controladores são protegidos por DPS. Os painéis
possuem aterramento local, com condutor de proteção # 6mm².

O serviço de troca de proteção avariada, ou a instalação de peça nova,
deverá ser realizada em até 24 horas do recebimento da ordem de serviço. No
caso  de  prazo  diferente,  deverá  a  contratada  solicitar  autorização  da
fiscalização do contrato mediante justificativa.

5.4 Aterramento, haste e conexão
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O Aterramento visa garantir a segurança das pessoas e do próprio equipamento
contra alguns dos perigos e danos que possam resultar da utilização das
instalações elétricas em condições que possam ser previstas. O Aterramento
protege  contra  choques  elétricos  (contato  direto  e  indireto)  e
protege   contra  sobretensões  (fenômenos  atmosféricos,  sobretensões  de
manobra),  etc.  A  haste  de  aterramento  deverá  ser  conectada  ao  gabinete
através de um condutor de #6 mm², se for utilizado conector, fornecido com
isolação  verde-amarela,  ou  opcionalmente  10mm²  se  for  utilizada  solda
exotérmica.  O  condutor  de  aterramento  deverá  ser  conectado  a  um  dos
parafusos de fixação do gabinete, através de um conector tipo olhal ou
forquilha (garfo) compatível com a secção do cabo. Se possível, as hastes
deverão ser cravadas a uma distância mínima de 3 m das paredes ou muros e em
número e comprimento suficientes até alcançar o valor de resistência de
aterramento exigido ≤ 10 Ω. Se for necessário reduzir a resistência de
aterramento sem aumentar o número de hastes, pode ser efetuada a preparação
do solo com gel redutor (seguir as instruções do fabricante). A contratada
deverá apresentar, a pedido da fiscalização, equipamento terrômetro para
verificação. O serviço de troca ou instalação de aterramento deverá ser
realizada em até 24 horas do recebimento da ordem de serviço. No caso de
prazo diferente, deverá a contratada solicitar autorização da fiscalização
do contrato mediante justificativa.

6– Caixas e painéis de comando

6.1Painel de comando

Os painéis ou quadros utilizados na rede semafórica de Porto  Velho  serão
próprios  para  uso  ao  tempo.  Devem  ser  fabricados  em  chapa  de  aço
galvanizada,  com  pintura  a  base  de  epóxi  eletrostática  na  cor  cinza.
Apresentar proteção IP≥54. Todos os painéis deverão ter a carcaça aterrada.

O serviço de troca de painel avariado, ou a instalação de um novo, deverá
ser realizada em até 24 horas do recebimento da ordem de serviço. No caso de
prazo diferente, deverá a contratada solicitar autorização da fiscalização
do contrato mediante justificativa.

6.2Caixas de passagem

As caixas de passagem deverão possuir tampa de ferro quadrada 30x30 cm com
profundidade de 40 cm. O corpo da caixa deverá ser de concreto pré-moldado.
A  caixa  deverá  possuir  drenagem  adequada,  fundo  de  brita.  Quaisquer
materiais  diferentes,  em  caixas  pré-moldadas,  deverá  ser  previamente
autorizado pela fiscalização.

O serviço de reparo de caixa avariada, ou a instalação de uma nova, deverá
ser realizada em até 24 horas do recebimento da ordem de serviço. No caso de
prazo diferente, deverá a contratada solicitar autorização da fiscalização
do contrato mediante justificativa.

7– Elementos de Sustentação

7.1Poste simples engastado
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Tubo em  aço  SAE  1020,  com  costura,  galvanizado,  diâmetro  externo  
de 101 mm, espessura  da parede de 4,5 mm, com janela, altura de 7,0 m, 
pintado em cinza claro.

Componentes:

a- Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 102 mm, altura de 30 mm,
espessura da parede 2,5 mm;
b-Cantoneira em “L” de 1e 1/2” x 3/16”, com 300 mm de comprimento;
c- Tampa para janela em  fibra  de  vidro,  espessura  de  3/8”,  na  cor
preta, concavidade  de  50,5 mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32”
de diâmetro na parte côncava e ½” de diâmetro na parte convexa;
c- Demais componentes, ver descrição no desenho anexo.

7.2Poste para braço projetado engastado

Tubo em  aço  SAE  1020,  com  costura,  galvanizado,  diâmetro  externo  
de 114 mm, espessura  da parede de 4,5 mm, com janela, altura de 5,5 m, 
pintado em cinza claro.

Componentes:

a- Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 115 mm, altura de 30 mm,
espessura da parede 2,5 mm;

b-Suporte para encaixe do braço em chapa de aço laminado SAE 1020, 140 mm x
200 mm, espessura de ½”;
c- Cantoneira em “L” de 1e1/2” x 3/16”, com 300 mm de comprimento;

d- Tampa para  janela  em  fibra  de  vidro  espessura  de  3/8”,  na  cor
preta, concavidade  de  67,5 mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32”
de diâmetro na parte côncava e ½” de diâmetro na parte convexa;
e- Demais componentes, ver descrição no desenho anexo.

7.3Braço Projetado

Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de 101 mm,
espessura da parede de 4,5 mm, comprimento de 4,5 m e 5,5 m, pintado em
preto fosco.

7.4Da implantação dos postes e braços

Os postes simples e para braço projetado, serão implantados conforme locação
exposta em projeto, encaminhado juntamente com Ordem de Serviço.

A escavação para engastamento ao solo será realizada manualmente, o concreto
utilizado será virado no local também manualmente. Posteriormente a execução
dos serviços todo lo local  da Obra deverá ser limpo, e o resto de materiais
e  outros  removidos  do  local.  Os  funcionários  deverão  estar  devidamente
paramentados com todos os equipamentos de proteção individual necessários.

8– Qualificação Profissional
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Como citado preliminarmente. Em atendimento a norma brasileira, somente será
permitida  a  realização  de  trabalhos  de  manutenção  com  profissionais
Advertidos ou Qualificadas (códigos BA4 e BA5 respectivamente, tabela 18 da
NBR-5410).  Pessoas  advertidas  são  pessoas  suficientemente  informadas  ou
supervisionadas por pessoas qualificadas, de tal forma que lhes permite
evitar os perigos da eletricidade – pessoal de manutenção/operação. Pessoas
qualificadas são as que possuem conhecimento técnico ou experiência tal que
lhes permite evitar os perigos da eletricidade – engenheiros e/ou técnicos.

Os profissionais devem possuir equipamentos e vestimentas exigidos por Lei e
Normas  de  Segurança  (NR  -  6),  além  de  apresentar-se  uniformizados,
identificados com crachá em local visível e utilizar coletes refletivos. A
contratada deve também atender as normas de segurança NR-10 de Segurança em
Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-35 de Trabalho em Altura.

9– Inventário do parque semafórico de Porto Velho

O inventário da mobília e controladores existentes no parque semafórico de
Porto Velho é apresentado em lista nas próximas páginas que se seguem ao fim
deste  memorial.  O  inventário  apresentado  foi  elaborado  pela  Divisão  de
Central Semafórica – DICS e é por ela mantido atualizado.

Referências bibliográficas:
[1] ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTROLADOR TEMPO REAL REVISÃO 05 – JANEIRO DE 
2016. CET – Companhia de engenharia de tráfego de São Paulo
[2]BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE
Belo Horizonte de Outubro de 2011

[3] Manual de Metodologias e Conceitos v01 de 2014 – SINAPI
[4] Norma ABNT – NBR-5410 2004 Instalações Elétricas de Baixa Tensão
[5] Manual Dataprom Antares Evolution
[6] Especificação Técnica CET – Companhia de Engenharia de Tráfego de São 
Paulo – ET-SE-04 REV: 10 - Instalação e manutenção de laços indutivos para 
detectores de veículos
[7] Especificação Técnica Dataprom SPS52 – Revisão B
[8] Dataprom - Manual de instalação DP-40
[9] Dataprom - Manual Descritivo DP-40. 2009 Rev. 01
[10] Dataprom - Manual de Manutenção corretiva. 2007
[11] Memorando 52/2017/DICS/CET/SEMTRAN da Divisão de Controle Semafórico –
Inventário da Mobília do Parque Semafórico de Porto Velho.

Deverão ser consultadas as seguintes documentações normativas:

 Norma Regulamentadora NR10 - Instalações e Serviços em Eletricidade, do 
Ministério do trabalho.

 Norma Regulamentadora NR35 - Trabalho em Altura, do Ministério do trabalho.
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 Norma Regulamentadora NR6, Equipamento de Proteção Individual – EPI, do 
Ministério do Trabalho.

 NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão – ABNT de 2004
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 
_________________________________(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 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 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.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.

_________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação
completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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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

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na
licitação  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº___/2018,  declaramos  que  a  empresa  (RAZÃO
SOCIAL), CNPJ nº ______________________________, está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no § 4º
do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os trâmites
processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do
porte da empresa. Asseguro, quando solicitado pela Superintendência Municipal
de Licitações – SML, ou Pregoeiro designado, a comprovação dos dados aqui
inseridos,  sob  pena  da  aplicação  das  sanções  previstas  no  Código  Penal
Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre
vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E
CORRETIVA  DO PARQUE  SEMAFÓRICO  DO
MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  INCLUSIVE
MODERNIZAÇÃO.  RELATIVOS  AO  HARDWARE  E
SOFTWARE  DE  CONTROLE  SEMAFÓRICO  E  OS
EQUIPAMENTOS EXISTENTES, FORNECIMENTO DE
COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL, VIA REDE DE
DADOS MÓVEIS SOB PLATAFORMA TECNOLÓGICA
COM ACESSO ON-LINE E TODOS OS MÓDULOS DE
GERENCIAMENTO  SEMAFÓRICO,  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___/SPA/PGM/2018,  devidamente  autorizado  nos  autos  do
Processo Administrativo nº  14.03103/2017, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO  PARQUE SEMAFÓRICO DO
MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  INCLUSIVE  MODERNIZAÇÃO.  RELATIVOS  AO  HARDWARE  E
SOFTWARE DE CONTROLE SEMAFÓRICO E OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES, FORNECIMENTO DE
COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL, VIA REDE DE DADOS MÓVEIS SOB PLATAFORMA TECNOLÓGICA
COM ACESSO ON-LINE E TODOS OS MÓDULOS DE GERENCIAMENTO SEMAFÓRICO, 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:
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a) Parecer nº ___/SPA/PGM/2018, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 14.03103/2017, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário.
PLANILHA PARA MANUTENÇÃO CONTÍNUA NA REDE SEMAFÓRICA DE PORTO VELHO. ESTIMATIVA DE UM MÊS TÍPICO.

LEGENDA: HH (h) – Hora homem utilizada em 1 unidade do serviço; MOD.(R$) - Custo da mão de obra em 1 unidade de serviço; MAT.(R$) - Custo do material/equipamentos em 1 
unidade de serviço; HH TOTAL MENSAL– Hora homem gasta na execução da quantidade total contratada em 01 mês de serviço do item.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL HH (h) MOD.
(R$)

MAT.
(R$)

PREÇO (R$)
UNITÁRIO

HH TOTAL 
MENSAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

1
SISTEMAS LÓGICOS – DIGITAIS E ANALÓGICOS – CONTROLADOR 
MODULAR MENSAL ANUAL

Nota: Os serviços do item 1 abaixo, que se referem aos sistemas lógicos, à módulos e controladores, não devem ser pagos quando ocorre uma avaria. São pagos apenas na eventual instalação de um equipamento 
novo. As avarias nas placas eletrônicas já são cobertas pelo item 8.2 – Manutenção laboratorial para até 130 controladores. As quantidades de serviço sob demanda foram estimadas. Durante a execução do contrato 
estes serviços serão pagos apenas no caso de uso.

1.1

MÓDULO CPU DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO, COMPATÍVEL COM 
CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE, DATAPROM DP40. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 5,50

1.2

MÓDULO ENTRADAS E COMUNICAÇÃO DO CONTROLADOR DE 
TRÁFEGO, COMPATÍVEL COM CONTROLADOR DE TRÁFEGO 
EXISTENTE, DATAPROM DP40, UTILIZANDO COMUNICAÇÃO GSM.
SUPORTE PARA ATÉ 8 DETECTORES VEICULARES. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 5,50

1.3

MÓDULO DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR, 2 FASES, 
COMPATÍVEL COM CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE
DATAPROM DP40. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 5,50

1.4

MÓDULO DE GPS DO CONTROLADOR, COMPATÍVEL COM 
CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE DATAPROM DP40. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 5,50

1.5

MÓDULO DETECTOR VEICULAR ATÉ 4 LAÇOS – COMPATÍVEL COM 
CONTROLADOR DE TRÁFEGO EXISTENTE DATAPROM DP40.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,83 10,00 5,50

1.6

CONTROLADOR COMPLETO, PARA ATÉ 4 FASES, COMPATÍVEL COM 
O PARQUE DE CONTROLADORES DATAPROM DP40 EXISTENTES E 
TAMBÉM COM SOFTWARE SUPERVISOR ANTARES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,17 2,00 20,00

1.7

CONTROLADOR COMPLETO, PARA ATÉ 6 FASES, COMPATÍVEL COM 
O PARQUE DE CONTROLADORES DATAPROM DP40 EXISTENTES E 
TAMBÉM COM SOFTWARE SUPERVISOR ANTARES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,08 1,00 30,00

1.8

CONTROLADOR COMPLETO, PARA ATÉ 8 FASES, COMPATÍVEL COM 
O PARQUE DE CONTROLADORES DATAPROM DP40
EXISTENTES E TAMBÉM COM SOFTWARE SUPERVISOR ANTARES. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,08 1,00 40,00

1.9
PEDESTAL METÁLICO, BASE/CARCAÇA DE FIXAÇÃO COMPLETA DO 
CONTROLADOR AO QUADRO DE COMANDO UN 0,17 2,00 6,00

PARCIAL:

2
DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

2.1
LAÇO INDUTIVO 2X1m COM 2m DE CHICOTE PARA DETECÇÃO 
VEICULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 24,00 6,00

2.2
LAÇO INDUTIVO 2X1m COM 5m DE CHICOTE PARA DETECÇÃO 
VEICULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 24,00 7,60

2.3
RECEPTOR DE PRIORIDADE SELETIVA COMPATÍVEL COM DATAPROM 
DP-40 (REF.:SPS52). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,83 10,00 5,50

2.4
TRANSMISSOR DE PRIORIDADE SELETIVA COMPATÍVEL COM 
DATAPROM DP-40 (REF.:SPS52). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,83 10,00 5,50

2.5
CÂMERA XCAM PARA DETECÇÃO VEICULAR COMO LAÇO VIRTUAL E 
SUPORTE PARA POSTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,33 4,00 17,00

2.6

DISPOSITIVO DE INTERFACE CÂMERAxCONTROLADOR ATÉ 6 
CÂMERAS, XCOM CITILOG ,OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 0,08 1,00 17,00

PARCIAL:
3 GRUPOS FOCAIS, PORTA FOCO E ACESSÓRIOS

3.1

CONJUNTO FOCAL VEÍCULOS COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA 
(PORTA FOCO) COM CLUSTER DE LED 200 mm, GRUPO DE 3
FOCOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,00 12,00

3.2

CONJUNTO FOCAL VEÍCULOS COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA 
(PORTA FOCO) COM CLUSTER DE LED 300 mm, GRUPO DE 3 FOCOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,00 12,00

3.3

CLUSTER/BOLACHA DE LED 200 mm (QUAISQUER DAS 3 CORES 
VD,VM,AM) PADRÃO, PARA VEÍCULOS. GRAU IP 65 MÍN. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,00 6,00

3.4

CLUSTER/BOLACHA DE LED 300 mm (QUAISQUER DAS 3 CORES
VD,VM,AM) PADRÃO, PARA VEÍCULOS. GRAU IP 65 MÍN. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,60 31,20 6,00

3.5

CONJUNTO FOCAL PEDESTRES COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA 
(PORTA FOCO) COM CLUSTER DE LED, GRUPO DE 2 FOCOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,50 6,00 6,00

3.6

CONTADOR REGRESSIVO 2 DÍGITOS COM CONJUNTO FOCAL 
VEÍCULOS COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA (PORTA FOCO) COM 
CLUSTER DE LED, GRUPO DE 3 FOCOS MAIS CONTADOR DE 2 
DIGITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,33 3,96 16,00

3.7

CONTADOR REGRESSIVO 2 DIGITOS SEM CONJUNTO FOCAL, 
INCLUSIVE ANTEPARO E FIXAÇÕES (PARA GRUPOS FOCAIS JÁ
EXISTENTES). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,50 6,00 10,00

3.8

CONJUNTO FOCAL REPETIDOR, FIXAÇÃO EM COLUNA SIMPLES, SEM 
ANTEPARO, PARA VEÍCULOS, COMPLETO, CAIXA SEMAFÓRICA (PORTA
FOCO) PARA CLUSTER DE LED, GRUPO DE 3
FOCOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,33 3,96 8,00

3.9

BOTOEIRA PARA PEDESTRE, CAIXA DE ALUMÍNIO COM BOTÃO, À 
PROVA D’ÁGUA. CÔNCOVA ATRÁS PARA MELHOR FIXAÇÃO NO POSTE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,33 3,96 5,00

PARCIAL:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL HH (h) MOD. MAT.
PREÇO (R$)
UNITÁRIO

HH TOTAL 
MENSAL

PREÇO 
(R$) 

PREÇO 
(R$) 
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(R$) (R$) TOTAL TOTAL

4
CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES ELETROELETRÔNICAS E 
ACESSÓRIOS

4.1

CABO FLEXÍVEL 2 X 1,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA TENSÕES ATÉ 
750 V, TIPO PP. CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,07

4.2

CABO FLEXÍVEL 3 X 1,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA TENSÕES ATÉ 
750 V, TIPO PP, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,09

4.3

CABO FLEXÍVEL 4 X 1,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA TENSÕES ATÉ 
750 V, TIPO PP, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 133,20 1.598,40 0,11

4.4

CABO FLEXÍVEL 2 X 2,5 mm², COM ISOLAÇÃO PVC, PARA TENSÕES ATÉ 
750 V, TIPO PP, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 25,00 300,00 0,09

4.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², COLORAÇÃO VERDE- 
AMARELA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5, ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750 V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,10

4.6 CABO CCE APL 50, 1 PAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 12,50 150,00 0,08

4.7
CABO CCE APL OU ASF 50, 2 PARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 12,50 150,00 0,04
4.8 CABO CCE APL 50, 4 PARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 25,00 300,00 0,06

4.9
ISOLADOR DE PORCELANA DE REDE AÉREAS 1 ESTRIBO, INCLUSIVE 
LAÇO PRÉ FORMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,67 20,04 1,33

4.10
CONJUNTO DE TERMINAIS DE COMPRESSÃO PARA CABOS 
ISOLADOS FLEXÍVEIS ATÉ # 2,5 mm². ATÉ 30 TERMINAIS. CJ 5,00 60,00 5,00

4.11

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO ATÉ
6 MM2 TIPO OLHAL OU FORQUILHA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00 12,00 0,60

4.12
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,17

4.13
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 8,33 99,96 0,20

4.14
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 8,33 99,96 0,25

4.15
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 8,33 99,96 0,22

4.16
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,17 50,04 0,26

4.17
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,DN 85 MM (3"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,17 50,04 0,34

4.18
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 0,19

4.19
DISPOSITIVO DPS, TENSÃO 275V, CORRENTE NOMINAL 45kA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 0,60

4.20
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 0,80

PARCIAL:
5 ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO, RASGOS DE PISO E PINTURAS

5.1

POSTE, COLUNA PARA BRAÇO PROJETADO ENGASTADO, 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (TUBO EM AÇO SAE 1020, COM 
COSTURA, GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 114mm,
ESPESSURA DA PAREDE DE 4,5mm, COM JANELA, ALTURA DE 5,5m, 
PINTADO EM CINZA CLARO.) UN 2,00 24,00 5,00

5.2

POSTE SIMPLES ENGASTADO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO(TUBO
EM AÇO SAE 1020, COM COSTURA, GALVANIZADO, DIÂMETRO 
EXTERNO DE 101mm, ESPESSURA DA PAREDE DE 4,5mm, COM JANELA, 
ALTURA DE 7,0m, PINTADO EM
CINZA CLARO.) UN 4,00 48,00 5,00

5.3

BRAÇO PROJETADO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (TUBO COM 
COSTURA EM AÇO SAE 1020, COM COSTURA, GALVANIZADO, 
DIÂMETRO EXTERNO DE 101mm, ESPESSURA DA PAREDE DE
4,5mm, COMPRIMENTO DE 4,5m E 5,5m, PINTADO EM CINZA 
CLARO.) UN 3,00 36,00 1,00

5.4 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE SEMAFÓRICO UN 5,00 60,00 2,00
5.5 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE BRAÇO SEMAFÓRICO UN 5,00 60,00 1,00

5.6
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TRELIÇAS 
SEMAFÓRICAS UN 3,00 36,00 7,00

5.7
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE COLUNAS DE 
PÓRTICOS UN 3,00 36,00 3,00

5.8 SERVIÇO DE MONTAGEM E TRANSPORTE DE TRELIÇAS UN 5,00 60,00 7,00

5.9
SERVIÇO DE MONTAGEM E TRANSPORTE DE COLUNAS DE 
PÓRTICOS UN 5,00 60,00 3,00

5.10 SERVIÇO DE REPARO EM COLUNAS E TRELIÇAS UN 15,00 180,00 6,00

5.11
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA m² 100,00 1.200,00 1,00

5.12
RASGO E RECOMPOSIÇÃO EM CALÇADAS (vala de 0,20x0,40m lxp), 
COM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO. m 100,00 1.200,00 1,20

5.13
RASGO EM PAVIMENTO ASFALTICO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA 
PARA INSTALAÇÃO DE LAÇO INDUTIVO m 200,00 2.400,00 0,50

5.14

RASGO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE DUTO, COM ENVELOPAMENTO EM
CONCRETO m 100,00 1.200,00 1,20

PARCIAL:
6 CAIXAS E PAINEIS DE COMANDO

6.1

CAIXA PARA CONTROLADOR ATÉ 8 FASES. INCLUSIVE DESMONTAGEM
E MONTAGEM DO CONTROLADOR E SEUS
ACESSÓRIOS COM TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA INTERNA. 
MEDIDAS MÍN. 60X40x25 cm (AxLxP) COM GRAU IP 54. UN 0,25 3,00 24,00

6.2

CAIXA PARA CONTROLADOR ATÉ 16 FASES. INCLUSIVE 
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONTROLADOR E SEUS 
ACESSÓRIOS COM TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA
INTERNA. MEDIDAS MÍN. 80X60x25 cm (AxLxP) COM GRAU IP 54. UN 0,08 0,96 32,00

6.3
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DE FERRO, DRENO 
BRITA UN 2,00 24,00 6,16

PARCIAL:
7 ACESSÓRIOS E OUTROS

7.1
FIXADORES/SUPORTES PARA CAIXAS DE COMANDO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO CJ 0,33 3,96 1,00

7.2
FECHADURA PARA CAIXA/PAINEL DO CONTROLADOR, COM CHAVE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,50 6,00 1,00

7.3
DETECTOR DE ABERTURA DE PAINEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,50 6,00 1,00

7.4

CONJUNTO DE VEDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA NOVA 
VEDAÇÃO E RETIRADA DE VEDAÇÃO ANTIGA. PORTA COM 
PERÍMETRO ATÉ 2,8 METROS CJ 0,50 6,00 2,00
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7.5

NO-BREAK 500VA, TENSÃO DE ENTRADA 127/220VAC 60Hz . SAÍDA 
110/220VAC MONOFÁSICA. INTERFACE USB/RS232. TEMPERATURA 
AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE 0 A 50°C. INCLUSO CAIXA PARA 
INSTALAÇÃO AO TEMPO IP 54. A CAIXA DEVERÁ SER FIXA EM POSTE 
METÁLICO E DEVERÁ APRESENTAR SUPORTE PARA ESTA
FIXAÇÃO. CONSIDERAR ESPAÇO PARA DUAS BATERIAS SELADAS 
ESTACIONÁRIAS 24Vcc. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,08 1,00 17,00

7.6

BATERIA SELADA 24Vcc. AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA PARA NO- 
BREAK 500 W. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE 0 A 50°C

UN 0,17 2,00 17,00

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL HH (h) MOD.
(R$)

MAT.
(R$)

PREÇO (R$)
UNITÁRIO

HH TOTAL 
MENSAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

PREÇO 
(R$) 
TOTAL

7.7

TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DO 
CONTROLADOR DP-40 E OPERAÇÃO DO SISTEMA ANTARES, 
DURANTE 5 DIAS ÚTEIS CONSECUTIVOS, COM CARGA HORÁRIA 
TOTAL DE 32 HORAS, PARA ATÉ 10 PROFISSIONAIS, NO MÍNIMO 2
VAGAS DISPONÍVEIS À PROFISSIONAIS DA CONTRATANTE. UN 0,08 0,96

PARCIAL:
8 CUSTOS MENSAIS COM OPERAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8.1
ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO. ENGENHEIRO 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 12,00 176,00

8.2
MANUTENÇÃO LABORATORIAL PARA ATÉ 120 CONTROLADORES DP-
40 MÊS 1,00 12,00

8.3

SERVIÇO DE INSPEÇÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONJUNTO 
SEMAFÓRICO. PAINEL CONTROLADOR E DEMAIS DISPOSITIVOS 
PERIFÉRICOS UN 22,00 264,00 16,00

8.4

FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CENTRALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 
ADAPTATIVO EM TEMPO REAL, COM FORNECIMENTO DE 
COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO REMOTO, PARA ATÉ 130 
CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS COM CONTROLADORES 
ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO. COMPATÍVEL
COM OS CONTROLADORES EXISTENTES DATAPROM-DP40. MÊS 1,00 12,00

8.5

EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA 
EXECUÇÃO DO CONTRATO. EMISSÃO DE ART MENSAL, OU A CADA 
MEDIÇÃO. UN 1,00 12,00

PARCIAL:

PERÍODO MENSAL SEMESTRAL
MENSAL
SEM BDI:

BDI 21,12%:
COM 
BDI 
21,12%:

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Após o recebimento do (s) serviços, o processo será instruído com a
respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificadas pelo setor competente
ou  documento  equivalente  com  registro  de  despesas  devidamente  liquidada,
observando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste
contrato.

4.2. A  Secretaria  Municipal  de  Fazenda  –  SEMFAZ,  efetuará  o  pagamento,
mensalmente, em até 10 (dez) dias, contados da data da liquidação da despesa.

4.3. A  contratada  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura,  as  certidões  demonstrando  sua  regularidade  fiscal  e
trabalhista.

4.4. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ verificará se a contratada mantém
todas  as  condições  jurídicas  que  habilitaram  no  certame,  ou  seja,  a
comprovação de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual,
Municipal, 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:
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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

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1.  A  vigência  deste  contrato  será  de  12  (doze)  meses contados  de  sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, na forma
do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO   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,
a partir da data da apresentação da proposta de preço, e em conformidade com a
Lei 10.192/01, o valor consignado poderá sofrer atualização, competindo ao
contratado justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória
de  cálculo  e  planilhas  apropriadas  para  análise  e  posterior  aprovação  do
contratante.

6.2. O  índice  utilizado  para  o  reajuste  dos  valores  será  o  IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro Índice que venha a substituí-
lo.

7  . CLÁUSULA SÉTIMA –     DA   EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

7.1. Os  serviços  serão  executados  em  consonância  com  as  normas  técnicas
pertinentes e de acordo com a legislação vigente, processando-se ainda de
acordo com o Projeto Básico (Anexo II do Edital);

7.2.  O  recebimento  dos  serviços  será  efetuado  pela  Comissão  de
Entrega/Recebimento,  integrada  por  mínimo  03  (três)  membros  nomeados  pela
CONTRATANTE,  devendo  ser  lavrado  no  ato  o  termo  competente,  no  qual  se
certificará o caráter dos recebimentos, ou seja, Recebimento Provisório (Até
05  dias  a  contar  a  finalização  daquele  serviço),  Exames  e  finalmente  o
Recebimento Definitivo (até 03 dias depois do recebimento provisório), o qual
dependerá da comprovação de que o objeto da contratação foi executado em
conformidade aos termos contratuais; o recebimento do referente à manutenção
preventiva e corretiva, de acordo com a periodicidade determinada, dar-se-á
com o “atesto” aposto na Medição dos serviços e decorrente Nota Fiscal;

7.3. A Contratada ficará obrigada a refazer/adequar, às suas expensas, os
serviços que forem recusados, ou que estiver em desacordo com o disposto no
Projeto Básico;

7.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos

92                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com

mailto:pregoes.sml@gmail


Processo n.º 14.03103/2017

Fl.____________________

Visto__________________

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

______________________________________________________________________________________________
serviços executados subsistirá, na forma da lei, mesmo após o recebimento
definitivo;

7.5.  A contratada deve disponibilizar ainda 02 técnicos que deverão estar à
disposição 24 horas a fim de acompanhar os serviços de manutenção diversos que
vierem a ser realizados em qualquer um dos controladores semafóricos, bem
como, realizar a conexão dos cabos elétricos e lógicos que precisarem ser
conectados aos controladores DATAPROM;

7.6. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA

7.6.1. Entende-se  por  manutenção  corretiva  os  serviços  prestados  pela
contratada  para  identificação  e  solução  de  problemas  técnicos,  problemas
físicos e dúvidas ligadas a este Projeto Básico.

7.6.2. Atendimento técnico “suporte local (in loco)” – Esse atendimento será
feito por técnico da CONTRATADA, nos locais designados pela CONTRATANTE;

7.6.3. As solicitações receberão numeração, contendo data e hora da criação, a
descrição do problema, os dados do requisitante e o nível de prioridade de
atendimento.

7.6.4.  O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um
atendente apto a prover o devido suporte com relação ao problema relatado, ou
redirecionar o atendimento a quem o faça.

7.6.5. O CONTRATANTE disponibilizará ferramenta informatizada específica de
abertura  e  acompanhamento  dos  chamados  que  deverá  ser  obrigatoriamente
utilizada pela CONTRATADA. Esse sistema deverá ser alimentado com todas as
informações dos atendimentos abertos pelo CONTRATANTE.

7.6.6. Tabela  com  o  Acordo  de  Níveis  de  Serviço  referente  ao  serviço  de
manutenção corretiva ou preventiva:

Tabela A – Problemas Técnicos
Nível de 
Severidade

Prazo para Solução do Problema

Crítico 04 horas corridas

Alto 12 horas corridas
Médio 48 horas corridas
Baixo 72 horas corridas

Descrição dos Níveis de Severidade

Crítico
Incidente com paralisação ou comprometimento gravíssimo do 
semáforo;

Alto
Incidente com paralisação ou comprometimento grave do 
semáforo, com fluxo razoável de veículos;

Médio
Incidente sem paralisação do semáforo, com índice médio de 
circulação de veículos.

Baixo Incidente sem paralisação do semáforo;
Tabela B – Dúvidas de Uso

Nível de 
Severidade

Prazo para Sanar a Dúvida

Crítico 04 horas corridas
Alto 08 horas úteis
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Médio 12 horas úteis
Baixo 24 horas úteis

Descrição dos Níveis de Severidade

Crítico
Dúvida que impeça a realização de determinada funcionalidade 
crítica para o CONTRATANTE naquele momento, com altíssimo 
risco de comprometimento de prazos.

Alto
Dúvida que impeça a realização de determinada funcionalidade 
importante para o CONTRATANTE naquele momento, com alto risco
de comprometimento de prazos.

Médio
Dúvida que impeça a realização de determinada funcionalidade 
de forma mais eficiente, com baixo risco de comprometimento 
de prazos.

Baixo
Demais dúvidas sobre a utilização do sistema, sem risco de 
comprometimento de prazos.

7.6.7. Os prazos acima descritos iniciaram a partir do registro do chamado.

7.6.8. Em  casos  de  paralisação  completa  do  semáforo,  a  CONTRATADA  deverá
substituir o controlador por outro provisório até que este esteja devidamente
consertado;

7.6.9. Em caso de reincidência na ocorrência de problemas técnicos, a critério
da Administração, o CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a solução da causa
do problema, no prazo máximo de:

7.6.9.1. 20 (vinte) dias úteis para chamados de classificação baixa;

7.6.9.2. 15 (quinze) dias corridos para chamados de classificação média;

7.6.9.3. 10 (dez) dias úteis para chamados de classificação alta;

7.6.9.4. 05 (cinco) dias úteis para chamados de classificação crítica;

7.6.10. Será considerada hora útil o período de expediente, horário local, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

7.6.11. Os chamados poderão ser registrados no sistema de atendimento via web
ou  por  telefone  em  qualquer  horário,  mas  se  registrado  fora  do  horário
indicado no item anterior a contagem dos prazos iniciar-se-á às 06:00h do
primeiro dia útil seguinte.

7.6.12. Para os níveis de severidade CRÍTICO e ALTO, a CONTRATADA deverá
retornar ao CONTRATANTE, em no máximo 01 (uma) hora corrida e 01 (uma) hora
útil, respectivamente, a partir da abertura do chamado, dando uma previsão
para a solução do problema.

7.6.13. Considera-se como solução provisória do problema a correção, mesmo que
paliativa, do mau funcionamento registrado.

7.6.14. Considera-se como solução da causa do problema a correção definitiva
da situação que provocou o mau funcionamento registrado.

7.6.15. Ao final do atendimento, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE
todas as ações realizadas, devidamente documentadas.
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7.6.16. As  ações  realizadas  pela  CONTRATADA  não  podem  comprometer  outras
funcionalidades do sistema, de qualquer outro ambiente do CONTRATANTE.

7.6.17.  Um  incidente  poderá  ter  seu  nível  de  severidade  alterado  pelo
CONTRATANTE,  para  uma  maior  ou  menor  severidade,  sendo  todos  os  prazos
referentes ao novo nível reiniciados.

7.7. DOS  SERVIÇOS  A  SEREM  EXECUTADOS  –  SLA  (SOFTWARE  E  CONTROLADORAS)  -
MANUTENÇÃO CORRETIVA

7.7.1. Entende-se  por  manutenção  corretiva  os  serviços  prestados  pela
contratada  para  identificação  e  solução  de  problemas  técnicos,  problemas
físicos, configurações de software e dúvidas.

7.7.2. Atendimento técnico “suporte remoto” – Esse atendimento será feito por
técnico da CONTRATADA, por meio de ferramenta específica e se dará através da
conexão de equipamento da CONTRATADA com equipamento do CONTRATANTE sempre que
este solicitar, e sem limite de tempo e de forma segura.

7.7.3. Atendimento técnico “suporte local (in loco)” – Esse atendimento será
feito por técnico da CONTRATADA, nos locais designados pela CONTRATANTE;

7.7.4. Atendimento técnico através de meios de comunicação – telefone, correio
eletrônico ou sistema automatizado de atendimento.

7.7.5. As solicitações receberão numeração, contendo data e hora da criação, a
descrição do problema, os dados do requisitante e o nível de prioridade de
atendimento.

7.7.6. O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um
atendente apto a prover o devido suporte ao sistema, com relação ao problema
relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça.

7.7.7. O CONTRATANTE disponibilizará ferramenta informatizada específica de
abertura  e  acompanhamento  dos  chamados  que  deverá  ser  obrigatoriamente
utilizada pela CONTRATADA. Esse sistema deverá ser alimentado com todas as
informações dos atendimentos abertos pelo CONTRATANTE.

7.7.8.  Caso  de  parada  de  sistema  em  produção  (Controle  de  Semáforo),  o
atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24 horas do dia, ou enquanto
a falha persistir.

7.7.9. Dúvidas de utilização de sistemas (como inserir determinada informação
ou como emitir determinado relatório) deverão ser respondidas de imediato,
seja via telefone, acesso remoto ou por ferramentas de mensagens instantâneas,
sem limite de demanda.

7.7.10. Tabela com o Acordo de Níveis de Serviço referente ao serviço de
manutenção corretiva ou preventiva:

A tabela abaixo demonstra os níveis de suporte
Tabela A – Problemas Técnicos

Nível de 
Severidade

Prazo para Solução do Problema

Crítico 04 horas corridas
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Alto 12 horas corridas
Médio 48 horas corridas
Baixo 72 horas corridas

Descrição dos Níveis de Severidade

Crítico

Incidente com paralisação do software, parte importante 
dele, ou comprometimento gravíssimo de dados, processos 
ou ambiente, assim como problemas em controladores de 
cruzamentos com alto fluxo de veículos;

Alto

Incidente com paralisação de parte do software, ou 
comprometimento grave de dados, processos ou ambiente, 
ou envolvendo controladores com fluxo razoável de 
veículos;

Médio

Incidente sem paralisação do software, porém com 
comprometimento de dados, processos ou ambiente, ou 
problemas em controladores com índice médio de 
circulação de veículos.

Baixo

Incidente sem paralisação do software e pequeno ou 
nenhum comprometimento de dados, processos ou ambiente, 
ou problemas que possam ser considerados pequenos nos 
controladores dos semáforos;

Tabela B – Dúvidas de Uso
Nível de 
Severidade

Prazo para Sanar a Dúvida

Crítico 04 horas corridas
Alto 08 horas úteis
Médio 12 horas úteis
Baixo 24 horas úteis

Descrição dos Níveis de Severidade

Crítico

Dúvida que impeça a realização de determinada 
funcionalidade crítica para o CONTRATANTE naquele 
momento, com altíssimo risco de comprometimento de 
prazos.

Alto
Dúvida que impeça a realização de determinada 
funcionalidade importante para o CONTRATANTE naquele 
momento, com alto risco de comprometimento de prazos.

Médio
Dúvida que impeça a realização de determinada 
funcionalidade de forma mais eficiente, com baixo risco 
de comprometimento de prazos.

Baixo
Demais dúvidas sobre a utilização do sistema, sem risco 
de comprometimento de prazos.

7.7.11. Os prazos acima descritos iniciaram a partir do registro do chamado.

7.7.12. Em  casos  de  paralisação  completa  de  um  controlador,  a  CONTRATADA
deverá  substituir  o  controlador  por  outro  provisório  até  que  este  esteja
devidamente consertado;

7.7.13. A contratada deverá ter em estoque no mínimo dez controladores para a
substituição temporária do item anterior;

7.7.14. Em casos de paralisação de mais de 02 (dois) controladores, deverá a
CONTRATADA definir junto com a CONTRATANTE onde serão a prioridade instalação
dos controladores temporários;
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7.7.15. Em  caso  de  reincidência  na  ocorrência  de  problemas  técnicos,  a
critério da Administração, o CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a solução
da causa do problema, no prazo máximo de:

7.7.15.1. 20 (vinte) dias úteis para chamados de classificação baixa;

7.7.15.2. 15 (quinze) dias corridos para chamados de classificação média;

7.7.15.3. 10 (dez) dias úteis para chamados de classificação alta;

7.7.15.4. 05 (cinco) dias úteis para chamados de classificação crítica;

7.7.16. Será considerada hora útil o período de expediente, horário local, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

7.7.17. Os chamados poderão ser registrados no sistema de atendimento via web
ou  por  telefone  em  qualquer  horário,  mas  se  registrado  fora  do  horário
indicado no item anterior a contagem dos prazos iniciar-se-á às 06:00h do
primeiro dia útil seguinte.

7.7.18.  Para os níveis de severidade CRÍTICO e ALTO, a CONTRATADA deverá
retornar ao CONTRATANTE, em no máximo 01 (uma) hora corrida e 01 (uma) hora
útil, respectivamente, a partir da abertura do chamado, dando uma previsão
para a solução do problema.

7.7.19. Considera-se como solução provisória do problema a correção, mesmo que
paliativa, do mau funcionamento registrado.

7.7.20. Considera-se como solução da causa do problema a correção definitiva
da situação que provocou o mau funcionamento registrado.

7.7.21. Ao final do atendimento, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE
todas as ações realizadas, devidamente documentadas.

7.7.22. As  ações  realizadas  pela  CONTRATADA  não  podem  comprometer  outras
funcionalidades  do  sistema,  de  qualquer  outro  software  ou  ambiente  do
CONTRATANTE.

7.7.23. Um  incidente  poderá  ter  seu  nível  de  severidade  alterado  pelo
CONTRATANTE,  para  uma  maior  ou  menor  severidade,  sendo  todos  os  prazos
referentes ao novo nível reiniciados.

7.8. GERENCIAMENTO DAS OCORRÊNCIAS DE SUPORTE

7.8.1. O CONTRATANTE poderá prorrogar os prazos definidos nas tabelas, em
relação a determinado incidente, desde que a prorrogação seja justificada pela
CONTRATADA em razão da complexidade das atividades que deverão ser realizadas.

7.8.2. A CONTRATADA deverá registrar as justificativas do possível atraso no
sistema de acompanhamento de chamados e comunicar previamente ao CONTRATANTE
para que a prorrogação seja avaliada, antes do término do prazo original.
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7.8.3.  A justificativa de prorrogação deverá ser aprovada pelo CONTRATANTE,
caso  contrário  não  será  considerada  para  fins  de  apuração  dos  níveis  de
serviço.

7.8.4. A  prorrogação  de  prazo  é  totalmente  discricionária  por  parte  do
CONTRATANTE em relação a um específico chamado e não constituirá novação para
chamados de natureza semelhante. Até o fechamento do chamado, a CONTRATADA
deverá completar o sistema de acompanhamento de chamados com as informações
envolvidas  no  chamado,  ao  menos  a  evolução  da  resolução  do  problema,  as
medidas paliativas e definitivas executadas e os documentos de referência
utilizados, de modo a constituir base de conhecimento a outros profissionais
da  CONTRATADA  e  do  CONTRATANTE  e  aferição  dos  indicadores  de  níveis  de
serviço.

7.8.5. O fechamento do chamado será registrado pela CONTRATADA e confirmado
pelo responsável do CONTRATANTE, ainda que a posteriori.

7.8.6. O fechamento do chamado deverá ser aceito formalmente pelo usuário
demandante no sistema de acompanhamento de chamados.

7.8.7. O horário de fechamento será considerado aquele em que o problema se
apresentou resolvido na ótica dos usuários do sistema.

7.8.8. No momento do aceite, o demandante deverá indicar se está “satisfeito”
ou “insatisfeito” com o atendimento em geral.

7.8.9. Caberá à CONTRATADA garantir que os demandantes efetivem a confirmação
do fechamento dos chamados.

7.9. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

7.9.1. Compreende-se manutenção dos sistemas a manutenção corretiva e suporte
assistido, sendo a manutenção corretiva com objetivo de corrigir anomalias no
sistema,  o  suporte  assistido  visa  dar  uma  melhor  performance  ao  sistema
analisando gargalos encontrados e manutenções em banco de dados relacionais,
devendo esse item ser pago mensalmente;

7.9.2. Consideram-se serviços de manutenção a atualização do sistema de forma
a mantê-lo em conformidade com as exigências legais, inclusive as do Estado de
Rondônia e da União, bem como, as possíveis evoluções tecnológicas a serem
implementadas no software principal.

7.9.3. Os  serviços  de  manutenção  deverão  prever  as  condições  para  a
atualização de versões do sistema, assim como a correção, eletrônica e/ou
manual, de erros/ falhas de programação das versões em uso para garantir a
operacionalidade  das  funcionalidades,  mantendo  as  parametrizações  e
customizações já efetuadas, melhorias e tuning de banco de dados.

8. CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS

8.1. A  despesa  para  a  contratação  dos  serviços  será  conforme  dotações
orçamentárias consignadas no Orçamento da SEMFAZ/2018, assim detalhado:

Projeto Atividade: 14.31.26.122.342.2.697 – 14.31.26.122.342.1.449
Elemento de Despesa: 3.3.3.90.39
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Fonte: 01.00 – 01.26

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes à legislação brasileira, bem como, as normas previstas no
Projeto Básico, são obrigações da CONTRATADA:

9.2. A contratada deverá disponibilizar os veículos relacionados a seguir:

9.2.1. 01 (um) veículo de transporte de carga, com no máximo 05 anos de uso,
para uso pela Equipe de Manutenção Eletroeletrônica, com capacidade de até 4,0
t, equipado com escada ou lança com cesta, de acionamento hidráulico com as
seguintes características mínimas:

a) Alcance vertical de trabalho: 6,00 m.
b) Alcance horizontal: 4,50 m.
c) Abertura máxima de estabilizadores: 2,70 m.
d) Capacidade mínima de carga no topo ou cesto: 400 kg.

9.2.2. 01 (um) veículo de transporte de carga, com no máximo 05 (cinco) anos
de uso, para uso pela Equipe de Manutenção Estrutural, com capacidade mínima
de 4,0 t, equipado com plataforma, de acionamento hidráulico, com as seguintes
características mínimas:

a) Alcance vertical de trabalho: 6,00 m
b) Dimensões mínimas: 1,80 x 1,80 m
c) Abertura máxima de estabilizadores: 2,70 m
d) Capacidade mínima de carga: 600 kg
e) Grade de proteção lateral: 1,00 m de altura 
f) Deverá estar incluso neste veículo o martelete hidráulico e máquina de
corte de asfalto.
g) Gerador  a  diesel  para  alimentação  elétrica  dos  demais  equipamentos  do
veículo.

9.3. Todos os veículos, à exceção do especificado nos itens  9.2.1 e  9.2.2
deverão ser equipados com aparelho de comunicação.

9.4. Os  veículos  deverão  apresentar-se  em  bom  estado  de  conservação,  com
apólice  de  seguro  total  e  estar  em  dia  com  os  requisitos  legais  para
circulação.

9.5. Os  veículos  deverão  ser  equipados  com  dispositivo  giratório  de
sinalização luminosa na cor âmbar e apresentar adesivos de identificação da
contratada e da contratante (A SERVIÇO DA SEMTRAN), na proporção 3 para 1.

9.6. Ao início dos serviços, os veículos deverão se apresentar abastecidos,
portando os equipamentos obrigatórios e ferramentas para pequenos reparos dos
mesmos.

9.7. No caso de veículo encaminhado a revisão ou reparo mecânico, o mesmo
deverá  ser  substituído  imediatamente  por  outro  veículo  equipado  com
equipamentos iguais que execute as mesmas funções com agilidade e segurança.

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de
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âmbito federal, estadual ou municipal;

9.9. Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços,  devendo  as  ocorrências
verificadas serem imediatamente comunicadas à SEMTRAN através de relatório;

9.10. Atender de imediato às solicitações da SEMTRAN, após notificação, à
regularização de interrupção na prestação dos serviços contratados;

9.11. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.12. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços de
forma meticulosa e constante mantendo sempre em perfeita ordem a execução dos
mesmos;

9.13. Oferecer aos funcionários todas as condições técnicas para o perfeito
cumprimento dos serviços;

9.14. 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;

9.15. Cumprir e fazer cumprir por seus prepostos ou funcionários, as Leis, os
regulamentos e posturas compatíveis, bem como quaisquer determinações emanadas
das  autoridades  competentes,  pertinentes  à  matéria,  cabendo-lhe  única  e
exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão sua e
de seus prepostos de funcionários;

9.16. Enviar cronograma de execução das sinalizações à SEMTRAN, bem como, suas
modificações que deverão ser imediatamente comunicadas através de relatórios;

9.17. Apresentar engenheiro civil ou eletricista responsável pela execução dos
serviços.

9.18. Os Serviços deverão ser executadas por técnicos especializados com co-
nhecimento das normas e dos equipamentos apropriados para a execução dos ser-
viços, utilizando equipamentos de segurança e sinalizando visualmente os lo-
cais que serão executados os serviços atendendo as normas de segurança em vi-
gência.

9.19. É EXPRESSAMENTE VEDADO À CONTRATADA

9.19.1. A  contratação  de  servidor  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  da
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

9.19.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.

9.19.3. A subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste contrato.

9.19.4. Repassar os custos de qualquer um dos itens de uniformes e equipamen-
tos a seus empregados. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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10.1. Exercer  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidores/comissão
especialmente designados; 

10.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom
desempenho dos mesmos;

10.3. Documentar  as  ocorrências  verificadas  em  livro  de  registro  de
ocorrências;

10.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada,
inclusive quanto a não interrupção dos serviços prestados;

10.5. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução deste contrato,
em especial a aplicação de sanções e alterações na prestação dos serviços;

10.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – D  AS   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1.  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente
Contrato,  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.

11.1.1. Advertência.

11.1.2. Multa:

11.1.2.1. As multas serão aplicadas da seguinte forma: 

Serviço Causa Multa

Ordens de Serviço 
Abertas mediante 
Classificação de
Atrasos 
injustificados com
prazo superior aos
solicitados no 
serviços a serem 
executados - 
MANUTENÇÃO 
CORRETIVA 

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA de 
classificação BAIXA

0,1% (zero virgula um por 
cento) do valor total do 
contrato, até o limite de 
20%, onde poderão ser 
aplicadas outras penalidades
da 8.666/93 (Suspensão do 
contrato, declaração de 
inidoneidade, etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA classificação
MÉDIA

0,33% (zero virgula trinta e
três) do valor total do 
contrato, até o limite de 
20%, onde poderão ser 
aplicadas outras penalidades
da 8.666/93 (Suspensão do 
contrato, declaração de 
inidoneidade, etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA classificação
ALTA

1% (um por cento) do valor 
total do contrato, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
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etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
Classificação CRÍTICO

3% (Três por cento) do valor
total do contrato, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

Ordens de Serviço 
Abertas mediante 
Classificação
Atrasos 
injustificados com
prazo superior aos
solicitados no 
serviços a serem 
executados - 
MANUTENÇÃO 
CORRETIVA

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
classificação BAIXA

0,1% (zero virgula um por 
cento) do valor total do 
SOFTWARE contratado, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
classificação MÉDIA

0,33% (zero virgula trinta e
três) do valor total do 
SOFTWARE contratado, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
classificação ALTA

1% (um por cento) do valor 
total do contrato, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

Atrasos injustificados 
com prazo superior aos 
solicitados nos 
serviços a serem 
executados - MANUTENÇÃO
CORRETIVA
classificação CRÍTICO

3% (Três por cento) do valor
total do contrato, até o 
limite de 20%, onde poderão 
ser aplicadas outras 
penalidades da 8.666/93 
(Suspensão do contrato, 
declaração de inidoneidade, 
etc.)

11.1.3. Multa de 0,01% (um centésimo por cento), por ocorrência e por dia,
calculada sobre o valor mensal do contrato, por deixar de cumprir determinação
formal ou instrução do fiscal ou Gestor deste Contrato.

11.1.4.  Multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total deste
contrato para atrasos injustificados de 30(trinta) dias sobre qualquer O.S
(Ordem de Serviços) de qualquer serviço contratado.

11.1.5. Atraso acima de 30 (trinta) dias caracteriza inexecução parcial deste
contrato.
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11.1.6.  Multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total deste
contrato para atrasos superiores a 90 (dias) dias.

11.1.7. Atraso acima de 90 (noventa) dias caracteriza inexecução total deste
contrato.

11.1.8.  Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total deste
contrato, por suspensão ou interrupção na prestação dos serviços contratuais,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias contados da data prevista para a
conclusão do serviço, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

11.1.9. As multas apresentadas são cumulativas entre si devido aos prazos;

11.2. Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  decorrido  o  prazo  da  sanção
aplicada com base no inciso anterior.

11.4. 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 aos autos do processo.

11.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

11.6. 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.

11.7. 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 neste contrato e demais cominações legais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. 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 conclusão dos serviços,
sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

12.2. 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;
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b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c)  A  subcontratação,  cessão  ou  transferência,  totais  ou  parciais,  da
Contratada sem prévia manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência
civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela  máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste
contrato, regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou
em parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a
Contratante.

12.4. 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.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,
desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da
CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou
na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUATORZE – DA VINCULAÇÃO

14.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Edital  de
fls.__, e a proposta da CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes
nos autos.

15.   CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –   DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

15.1.  Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela
execução dos serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente, pela Comissão de
Acompanhamento,  ou  outro(s)  servidor(es)  devidamente  designado(s),  e/  ou,
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ainda, por profissional ou empresa especializada em fiscalização dos serviços,
às expensas da CONTRATANTE, podendo para isso:

15.1.2. Autuar Processo Administrativo de gestão do presente contrato, fazen-
do constar no mesmo todos os documentos referentes à fiscalização da obra;

15.1.3. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmen-
te constatadas nos instrumentos ou projetos técnicos, ou nas demais informa-
ções e instruções complementares necessárias ao desenvolvimento dos serviços;

15.1.4. Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços execu-
tados, em obediência ao previsto neste instrumento;

15.1.5. Averiguar as medições mensais, frente ao cronograma físico-financeiro
pré-definido e aos serviços realmente executados; bem como realizar relató-
rios sistemáticos para instruir os autos do processo de gestão e as decisões
de atesto de faturas mensais;

15.1.6. Atestar as Notas Fiscais dos serviços executados para fins de paga-
mento; 

15.1.7. Emitir os termos de recebimento Provisório e Definitivo dos serviços,
conforme definidos neste instrumento;

15.1.8. Verificar e atestar as medições dos serviços, bem como conferir e en-
caminhar para pagamento as Notas fiscais emitidas pela CONTRATADA;

15.1.9. Solicitar a documentação atualizada necessária para a comprovação das
condições de habilitação da empresa CONTRATADA;

15.1.10. Ordenar  a  imediata  substituição  de  empregado  da  CONTRATADA  que
apresente conduta incompatível com a exigida pela CONTRATANTE, embaraçar ou
dificultar a fiscalização ou cuja permanência nos trabalhos, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente;

15.1.11. Impugnar qualquer serviço feito em desacordo com as normas regula-
mentares, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos ser-
viços; 

15.1.12. Avaliar eventuais acréscimos, supressões e/ou substituições de ser-
viços necessários ao perfeito cumprimento deste instrumento; 

15.1.13. Encaminhar ao Ordenador de Despesa da Administração toda e qualquer
modificação que se faça necessária e envolvam acréscimo ou supressão de des-
pesa e dilatação de prazos, para fins das providências administrativas indis-
pensáveis;

15.1.14. Testes  e  validação  das  configurações  dos  sistemas  e  programas
exigidos para que estejam de acordo com a regra de negócio da SEMTRAN;

15.1.15. A  comissão  deverá  mensalmente  informar  à  Administração  mediante
relatório sobre a execução dos serviços, quais as ordens de serviço em aberto
e quais foram finalizadas.

15.1.16. Sempre antes da execução de um serviço, a comissão deve abrir uma
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ordem de serviço para a contratada solicitando a execução do mesmo.

15.1.17. Em caso de necessidade de manutenção corretiva, a CONTRATADA deve
entrar em contato com a CONTRATANTE informando o ocorrido, para que a comissão
possa ser acionada e abrir as O.S (Ordem de Serviços) pertinentes;

15.1.18.  Em casos classificados como críticos e altos, o serviço poderá ser
executado pela contratada mediante autorização do GESTOR deste contrato, sendo
que essa autorização deverá ocorrer por escrito, utilizando qualquer meio
eletrônico (whatsapp, e-mail, telegram, ou qualquer outro software que possua
rastreabilidade);

15.1.19. Praticar os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao
fiel cumprimento do presente contrato;

15.1.20. Testes  e  validação  das  configurações  dos  sistemas  e  programas
exigidas para que estejam de acordo com a regra de negócio da SEMTRAN;

15.1.21.  O  gestor  deste  contrato  encaminhará  print  de  autorização  para  a
comissão  de  fiscalização  para  que  está  possa  registrar  a  ocorrência  em
relatório;

15.1.22. Praticar os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao
fiel cumprimento deste contrato.

15.1.23.  A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle e
avaliação  pela  Comissão  de  Acompanhamento,  submetendo  seus  pareceres  à
Administração;

15.1.24.  Os  esclarecimentos  solicitados  pela  Comissão  de  Acompanhamento
deverão ser prestados imediatamente, salvo motivo justificado, hipótese em que
será fixado prazo, de acordo com a complexidade do caso;

15.1.25. Em  qualquer  momento  durante  a  execução  dos  serviços,  quando  a
Comissão de Acompanhamento tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou
inadimplência  por  parte  da  CONTRATADA,  deverá  de  imediato  comunicar  por
escrito à Administração, que tomará as providências para que se apliquem as
sanções previstas em Lei.

15.2. INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS

13.1. O CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, na execução deste contrato,
efetuar diligências e inspeções, com o objetivo de verificar as condições de
execução dos serviços prestados, em especial quanto aos técnicos envolvidos no
projeto e suas respectivas qualificações.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA   GARANTIA CONTRATUAL  

16.1. No  ato  da  assinatura  deste  contrato,  a  contratada deverá  prestar
garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar
por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;

16.2. Se a opção de garantia recair em  caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250 –
3,  devendo  o  comprovante  de  depósito  ser  apresentado  imediatamente,  em
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original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo-Financeiro, para
lançamento contábil na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

16.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária,
esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou
superior  ao  prazo  de  execução  do  contrato,  a  cláusula  de  atualização
financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade
e de irrevogabilidade.

16.4. A  fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior a este contrato em
pelo menos 30 (trinta) dias.

16.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem
ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme  definido  pelo
Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade
do Século XX;

16.6. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração deste contrato, a
Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação
ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

16.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou
penalidades  aplicadas,  podendo  ainda  reter  créditos  decorrentes  deste
contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

16.8.  Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada
para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

16.9. No caso de rescisão deste contrato determinado por ato unilateral e
escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a
garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das
multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art.
80, da Lei n. 8.666/93.

16.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo  ainda  o  direito  à  devolução  da  garantia  e  pagamentos  devidos  pela
execução deste contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da
Lei n. 8.666/93).

16.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será
liberada ou restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no §
4º do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da
empresa Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria Municipal da
Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo-Financeiro;

16.12. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
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requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à
época da solicitação.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

17.1. O presente contrato NÃO poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide
da Lei nº 8.666/93 e alterações. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não
contemplado no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios
jurídicos, aplicáveis à situação fática existente, preservando-se os direitos
da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA HABILITAÇÃO

19.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter  as  condições  que  a  habilitaram  no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para  dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1.  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, 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

________________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE – SEMTRAN

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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