MCTrans
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - CPLJ/DAF
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2018
AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta, na Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em
Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans, situada na Praça Presidente
Tancredo Neves, sem número, Terminal Rodoviário, 2º Andar, Bairro Canelas,
Montes Claros - MG, LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA,
com a finalidade de selecionar propostas visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
REFORMA E
EXPANSÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG, em atendimento à
solicitação da Diretoria de Trânsito e Sistema Viário da MCTRANS, cujas
especificações detalhadas encontram-se em ANEXO, acompanhando o Edital da
Licitação.
Regem a presente Licitação a Lei Federal 8.666/93, a Lei Orgânica Municipal de
Montes Claros, o Decreto Municipal nº 2.111/05, a Lei Complementar Federal nº.
123/2006, o Decreto Federal 8.538/2015, a Lei Complementar Municipal nº
026/2010, a Portaria MCTrans nº 002 de 02 de janeiro de 2019 e demais normas
legais e regulamentares aplicáveis à espécie.
Poderão participar da Licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao
objeto licitado, observadas as condições constantes deste Edital.
ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”:
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS MCTRANS, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, SEM NÚMERO TERMINAL RODOVIÁRIO, 2º ANDAR, BAIRRO CANELAS, MONTES CLAROS - MG.

DATA: 12/03/2019
HORÁRIO: 09:00 (nove) horas.
O Edital completo e o PROJETO BÁSICO poderão ser examinados e/ou obtidos
pelos interessados com a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos,
mediante a entrega de CD-R, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:30 as 11:30
horas e de 13:30 as 17:30 horas ou nos sites www.montesclaros.mg.gov.br e
www.mctransonline.com.br. Necessário se faz informar à Comissão Permanente
de Licitações, via e-mail (licitamctrans@gmail.com), a retirada do Edital, para que se
possa comunicar possíveis alterações, caso venham a ocorrer. A CPLJ não se
responsabilizará pela falta de informações, relativas ao procedimento, daqueles
interessados que não confirmarem pelos meios expostos a retirada do Edital.
Quaisquer dúvidas contactar através do telefone (38) 3224-6905.
Montes Claros - MG, 22 de janeiro de 2019.
VITOR FLÁVIO JARDIM MURTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
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PREÂMBULO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2018
A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e
Transportes de Montes Claros - MCTrans torna público que se encontra aberta,
nesta unidade, Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, de N°
001/2018, do tipo, MENOR PREÇO GLOBAL, no regime de EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO E PAGAMENTO POR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS, conforme as especificações e condições constantes do ANEXO VIII
- PROJETO BÁSICO, formalizada nos autos do PROCESSO LICITATÓRIO Nº
108/2018 que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DE
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA,
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS - MG, em atendimento à solicitação da Diretoria de Trânsito e Sistema
Viário da MCTRANS. Regem a presente licitação a Lei Federal 8.666/93, a Lei
Orgânica Municipal de Montes Claros, o Decreto Municipal nº 2.111/05, a Lei
Complementar Federal nº. 123/2006, o Decreto Federal 8.538/2015, a Lei
Complementar Municipal nº 026/2010, a Portaria MCTrans nº 002 de 02 de janeiro
de 2019 e demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Os
envelopes contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços serão
abertos em sessão pública, na sala de reuniões da Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros MCTrans, situada na Praça Presidente Tancredo Neves, sem número, Terminal
Rodoviário, 2º Andar, Bairro Canelas, Montes Claros - MG, iniciando-se no dia 12
(doze) de março de 2019, às 09:00 (nove) horas onde será conduzida pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitações, com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do Processo em epígrafe.
Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitação” e a “Proposta de
Preços” deverão ser entregues no Protocolo Oficial da sede da MCTrans, até
as 17:00 horas do dia 11/03/2019, no seguinte endereço: Praça Presidente
Tancredo Neves, sem número - Terminal Rodoviário, Bairro Canelas, Montes
Claros - MG, CEP: 39.402-595.
ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”:
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTES
CLAROS - MCTRANS, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,
SEM NÚMERO - TERMINAL RODOVIÁRIO, 2º ANDAR, BAIRRO CANELAS,
MONTES CLAROS - MG.
DATA: 12/03/2019
HORÁRIO: 09:00 (nove) horas.
Caso venha a ser decretado feriado nacional, estadual ou municipal no dia previsto
para abertura dos envelopes, o ato ficará automaticamente transferido para o
primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário e local.
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1 - DO OBJETO:
1.1 - A presente Licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
REFORMA E
EXPANSÃO DE SINALIZAÇÃO
SEMAFÓRICA, COM
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG, conforme
especificações e condições constantes do PROJETO BÁSICO - ANEXO VIII do
presente Edital e nos demais Anexos que o completam, independentemente de
transcrição.
2 - DA PARTICIPAÇÃO:
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação, e que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital.
2.2 - Não poderão participar licitantes que incorram nas vedações do artigo 9º da Lei
8.666/93 e do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, ou que estiverem sob processo
de falência ou concordata, ressalvados os termos da cláusula 5.4.8.1 deste Edital.
2.3 - Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitação” e a “Proposta de
Preços” deverão ser entregues no Protocolo Oficial da sede da MCTrans, até
as 17:00 horas do dia 11/03/2019, no seguinte endereço: Praça Presidente
Tancredo Neves, sem número - Terminal Rodoviário, Bairro Canelas, Montes
Claros - MG, CEP: 39.402-595.
3 - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO:
3.1 - Os “Documentos de Habilitação” e a “Proposta de Preços” deverão ser
apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis
respectivamente, contendo em suas partes externas, além do nome da proponente,
todos os dados que identifiquem a empresa, com os seguintes dizeres:

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - MCTRANS
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - MCTRANS
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
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3.2 - Os Documentos necessários à Habilitação deverão ser apresentados no
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por
servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação
pelo Presidente da Comissão de Licitações ou pelos membros da Equipe de Apoio.
3.3 - Os Documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico poderão ser levados
impressos do respectivo Site, desde que seja possível a verificação para a
confirmação de sua autenticidade.
3.4 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo tal
circunstância e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será inabilitada, ressalvadas as prerrogativas constantes da
Lei Complementar 123/2006.
3.5 - A Proposta de Preços deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa,
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas. Deverá ser datada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a
procuração.
3.6 - Não serão aceitos Documentos de Habilitação ou Proposta de Preços enviados
via Fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico.
3.7 - Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitação” e a “Proposta de
Preços”, quando enviados por via postal ou equivalente (serviço de transportadoras
especializadas em entrega, etc.), somente serão considerados para a licitação se
derem entrada no Protocolo Oficial da MCTrans até a data e hora definidas no
Preâmbulo deste Edital, independentemente da data e horário de postagem.
3.8 - A apresentação dos envelopes contendo os “Documentos de Habilitação” e a
“Proposta de Preços” pela licitante implicará, automaticamente, na aceitação e
submissão a todas as condições e regras estabelecidas no Edital e Anexos desta
licitação, bem como às disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas
legais e regulamentares aplicáveis à espécie.
4 - DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES:
4.1 - CREDENCIAMENTO: (FORA DOS ENVELOPES)
4.1.1 - Pessoa Jurídica:
4.1.1.1 - Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações
em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, apresentar instrumento de procuração pública ou
particular com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para
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formular propostas, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados na alínea “a” deste subitem, que comprove os poderes do
mandante para a outorga;
4.2 - O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo documento
oficial de identificação.
4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4.4 - Os Documentos necessários ao Credenciamento deverão ser apresentados no
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por
servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação
pelo Presidente da Comissão de Licitações ou pelos membros da Equipe de Apoio.
4.5 - Os Documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico poderão ser levados
impressos do respectivo Site, desde que seja possível a verificação para a
confirmação de sua autenticidade.
4.6 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo tal
circunstância e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante não será credenciada.
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”:
5.1 - O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a
seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
5.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
5.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
5.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, última alteração caso
houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais;
5.2.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem
5.2.2, deste item;
5.2.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
5.2.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
5.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
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5.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, relativa
à sede da licitante;
5.3.3 - Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
5.3.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de
maio de 1943 (CNDT);
5.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
5.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
5.4.2 - O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis supra citados poderão
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta, devendo ser utilizado o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro
indicador que o venha substituir, mediante apresentação, junto à documentação, de
memorial de cálculo assinado pelo contador da empresa.
5.4.3 - As empresas com menos de um exercício financeiro deverão apresentar
Balanço de Abertura ou último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.
5.4.4 - Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial (inclusive o de
abertura) e as demonstrações contábeis apresentados da seguinte forma:
a) publicados em Diário Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou
c) por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou no órgão de registro equivalente; ou
d) por cópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou
e) na forma de escrituração contábil digital (ECD).
5.4.5 - O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados deverão
conter assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador
ou, caso apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do veículo e
a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.
5.4.6 - Prova de possuir Patrimônio Líquido, cujo valor deve corresponder a 10%
do valor estimado para a contratação, comprovado na data da apresentação da
proposta, admitida a atualização na forma do subitem 5.4.2 acima.
5.4.7- Análise contábil-financeira da empresa, para a avaliação de sua situação
financeira, a ser apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez Geral
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(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), assinada pelo contador
responsável, com as seguintes fórmulas:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC =

_ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE

SG =

________________ATIVO TOTAL_________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

5.4.7.1 - Será considerada apta financeiramente a empresa que tiver os índices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o índice de Solvência Geral (SG) igual
ou maior que 1,0 (um vírgula zero).
5.4.7.2 - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço.
5.4.7.3 - Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de
efetuar os cálculos.
5.4.8 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica; ou
5.4.8.1 - No caso de empresas em processo de Recuperação Judicial, Declaração
da Vara de Falência e Concordata que ateste a existência de condições econômicas
e financeiras para o cumprimento do contrato.
5.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.5.1 - Todos os licitantes deverão apresentar, dentro do envelope
“Documentos de Habilitação”, para efeito de comprovação da Qualificação
Técnica, os documentos a seguir relacionados:
5.5.1.1 - Atestado emitido por empresa pública ou privada, registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), que comprove que a
licitante tenha executado serviços de sinalização semafórica;
5.5.1.2 - Comprovação de que possui em seu quadro de funcionários, pelo
menos, (01) Responsável Técnico com formação em Engenharia Civil ou
Elétrica, com experiência em serviços de sinalização semafórica, cujos
atestados comprobatórios de tal exigência estejam registrados no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA);
5.5.1.2.1 - A licitante deverá comprovar o vínculo entre o Responsável Técnico
indicado e a respectiva empresa, que poderá ocorrer através da apresentação
de cópia da ficha de registro da CTPS ou contrato de prestação de serviços;
5.6 - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO: – ANEXO IV.
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5.6.1 - Todos os licitantes deverão apresentar, dentro do envelope
“Documentos de Habilitação”, a Declaração de Pleno Atendimento – Anexo IV
do Edital.
5.7 - DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: – ANEXO V.
5.7.1 - Todos os licitantes deverão apresentar, dentro do envelope
“Documentos de Habilitação”, a Declaração de Participação – Anexo V do
Edital.
5.8 - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA; EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU EQUIPARADA: – ANEXO VI.
5.8.1 - Para os efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, as Microempresas;
Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas deverão apresentar, dentro do
envelope “Documentos de Habilitação”, a declaração constante do Anexo VI –
“Declaração para Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou equiparada”,
sob pena de não gozarem dos benefícios da referida lei.
5.9 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
5.9.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação dos documentos.
5.9.2 - Os Documentos necessários à Habilitação deverão ser apresentados no
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por
servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação
pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações ou pelos membros da
Equipe de Apoio.
5.9.3 - Os Documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico poderão ser
levados impressos do respectivo Site, desde que seja possível a verificação para a
confirmação de sua autenticidade.
5.9.4 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo tal
circunstância e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será inabilitada, ressalvadas as prerrogativas constantes da
Lei Complementar 123/2006.
5.9.5 - No caso de Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou equiparada,
havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
5.9.6 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 5.9.5
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
administrativas cabíveis, sendo facultado à Administração convocar para negociação
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os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou
revogar a licitação.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS:
6.1 - A Proposta de Preços deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa,
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas. Deverá ser datada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a
procuração.
6.1.1 - Os preços propostos deverão ser expressos em R$ (reais) e neles deverão
estar inclusas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à realização dos
trabalhos, pois constituirão a única remuneração pelos serviços que serão prestados
durante a vigência do contrato.
6.2 - A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ:
6.2.1 - Ser detalhada tanto quanto for necessário, de modo a não restar dúvidas
quanto à sua perfeita compreensão;
6.2.2 - Apresentar cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem a
proponente;
6.2.3 - Conter o número da Concorrência Pública a que se refere;
6.2.4 - Referir-se à totalidade do objeto especificado neste Edital e seus Anexos;
6.2.5 - Ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de
apresentação no protocolo oficial do órgão licitante;
6.2.5.1 - Na eventualidade da Proposta de Preços não apresentar prazo de validade
expresso, o prazo de sua validade será de 60 (sessenta) dias.
6.2.6 - Ter todas as suas páginas rubricadas e, de preferência, numeradas
sequencialmente;
6.2.7 - Apresentar preço unitário e total para cada item do objeto;
6.2.8 - Apresentar preço global grafado numericamente e por extenso;
6.3 - Todos os licitantes deverão apresentar ainda, anexa à Proposta de
Preços, uma planilha demonstrativa da composição do BDI, onde fique
discriminada a composição dos custos de mão de obra, materiais,
equipamentos, locações e depreciações. A somatória dos custos deverá
corresponder ao preço apresentado na proposta, resguardada a margem de
lucro.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:
7.1 - ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”:
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7.1.1 - No horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital, de posse dos
envelopes protocolados e após realizados os credenciamentos, a Comissão
Permanente de Licitações dará início à sessão pública de julgamento da licitação,
iniciando com a abertura dos envelopes de nº 01, contendo os “Documentos de
Habilitação”.
7.1.2 - Os documentos serão examinados pelos membros da Comissão Permanente
de Licitações e pelos representantes credenciados, os quais rubricarão todos os
documentos.
7.1.3 - Caso necessário, a Comissão poderá suspender a sessão, marcando data e
hora para a reabertura, onde se dará continuidade ao procedimento de conferência
da documentação, ficando, desde logo, intimadas as licitantes presentes para o seu
comparecimento.
7.2 - Analisados os documentos, serão inabilitadas as licitantes cuja documentação
não satisfaça às exigências deste Edital, ressalvadas as prerrogativas constantes da
Lei Complementar 123/2006.
7.3 - A Comissão devolverá aos licitantes inabilitados os seus respectivos envelopes
contendo a Proposta de Preços, desde que não tenha havido recurso ou após sua
denegação;
7.4 - Do resultado do julgamento da Habilitação caberá recurso, no prazo de cinco
(05) dias úteis, conforme previsão constante do art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e
de acordo com as disposições constantes deste Edital, suspendendo-se o certame
até seu julgamento.
7.5 - Quando todas as licitantes forem consideradas inabilitadas, a Comissão
Permanente de Licitações poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para que os
licitantes apresentem nova documentação referente à habilitação, escoimadas das
falhas que motivaram tal inabilitação, nos termos do § 3° do art. 48 da Lei Federal
8.666/93.
7.6 - Na análise dos documentos referentes à Habilitação serão observadas as
disposições constantes da CLÁUSULA 9 (nove) deste Edital, a qual diz respeito à
“PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS” neste Processo Licitatório.
7.7 - Para os efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, as microempresas;
empresas de pequeno porte ou equiparadas deverão apresentar, dentro do
envelope “Documentos de Habilitação”, a declaração constante do Anexo VI –
“Declaração para Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou equiparada”,
sob pena de não gozarem dos seus benefícios.
8 - ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS”:
8.1 - Satisfeitos os requisitos de Habilitação, serão abertos os envelopes de nº 02
“Proposta de Preços” dos licitantes habilitados, cuja análise e julgamento se dará
conforme as disposições constantes deste Edital e nos estritos limites da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações.

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP: 39.402-595 - www.mctransonline.com.br

MCTrans
8.2 - A abertura dos envelopes “Proposta de Preços” dos concorrentes habilitados
poderá ocorrer na mesma data de abertura dos envelopes com os Documentos de
Habilitação, desde que tenha havido renúncia expressa, registrada em Ata, da
interposição de recurso pelos licitantes concorrentes.
8.2.1 - Caso não haja a renúncia citada no subitem anterior, a abertura dos
envelopes ocorrerá após transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou,
havendo interposição, após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos.
8.3 - A abertura dos envelopes ocorrerá em ato público, previamente designado,
procedimento para o qual as licitantes interessadas serão convocadas, do qual se
lavrará Ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da
Comissão Permanente de Licitações.
8.4 - Todos os documentos constantes das Propostas de Preços serão rubricados
pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações.
8.5 - A análise das Propostas de Preços visará o atendimento às condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as Propostas:
8.5.1 - Cujo objeto não atenda às especificações, projetos ou prazos fixados no
Edital e seus Anexos;
8.5.2 - Que ofertarem Preços manifestamente excessivos ou que contiverem valores
inexequíveis;
8.6 - Serão considerados preços excessivos os valores propostos demasiadamente
superiores aos preços apresentados pelas demais licitantes e/ou que ultrapassarem
acentuadamente os preços vigentes no mercado.
8.7 - Serão considerados preços inexequíveis os valores inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor entre os dois valores seguintes:
8.7.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela Administração, ou;
8.7.2 - Valor orçado pela Administração;
8.8 - Não serão admitidas quaisquer ofertas de vantagem não previstas neste Edital,
nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.
8.9 - Não será aceita qualquer proposta que expresse seus valores unitários e/ou
total com base na cotação do Dólar (US$) ou em outra moeda que não seja a
corrente neste país.
8.10 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
8.10.1 - O julgamento das Propostas visará o atendimento às exigências e
condições constantes deste Edital, circunstâncias nas quais, satisfeitos os requisitos
exigidos, será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta mais
vantajosa para a Administração, a considerar:
8.10.1.1 - O objeto da presente licitação;
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8.10.1.2 - O menor Valor Global proposto;
8.10.2 - Ocorrendo divergência ou dúvida entre os valores unitários e totais
propostos pela licitante, serão considerados como corretos os valores unitários.
8.10.3 - Ocorrendo divergência ou dúvida entre os preços grafados numericamente e
as indicações por extenso, prevalecerão estas últimas.
8.11 - No julgamento das propostas de preços serão observadas as disposições
constantes da CLÁUSULA 9 (nove) deste Edital, a qual diz respeito à
“PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS” neste Processo Licitatório.
8.11.1 - Para os efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, as microempresas;
empresas de pequeno porte ou equiparadas deverão apresentar, dentro do
envelope “Documentos de Habilitação”, a declaração constante do Anexo VI –
“Declaração para Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou equiparada”,
sob pena de não gozarem dos seus benefícios.
8.12 - SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS:
8.12.1 - Que não tenham observado as regras e condições constantes do presente
Edital;
8.12.2 - Que estejam incompletas;
8.12.3 - Que apresentem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou ainda, linguagem que
dificulte a exata compreensão do enunciado;
8.12.4 - Que tenham sido baseadas em outras propostas;
8.12.5 - Que apresentem preços unitários ou totais excessivos ou inexequíveis.
8.13 - Do resultado do julgamento das Propostas de Preços caberá recurso, no
prazo de cinco (05) dias úteis, conforme previsão constante do art. 109 da Lei
Federal 8.666/93 e de acordo com as disposições constantes deste Edital,
suspendendo-se o certame até o seu julgamento.
8.14 - Quando todas as propostas forem consideradas desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitações poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de novas propostas, que deverão ser apresentadas sem as falhas que
motivaram tal desclassificação.
8.15 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, após observadas as regras
de preferência para a contratação de ME/EPP ou equiparada constante da cláusula
9 (nove), a classificação se fará por sorteio em ato público, procedimento para o qual
as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.
8.16 - A Comissão Permanente de Licitações lavrará Ata dos trabalhos, que conterá
síntese dos fatos ocorridos e do julgamento, indicando ainda a ordem de
classificação das propostas, submetendo todo o procedimento à apreciação da
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autoridade competente quanto à Adjudicação do objeto licitado e à Homologação do
procedimento, conforme disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal 8.666/93.
8.17 - A Administração, por meio de sua autoridade máxima, mediante despacho
fundamentado, reserva-se o direito de realizar as necessárias providências, visando:
8.17.1 - HOMOLOGAR a licitação;
8.17.2 - ANULAR o procedimento licitatório, total ou parcialmente, em razão de
ilegalidade ocorrida em seu curso;
8.17.3 - REVOGAR a licitação, em razão de interesse público;
8.18 - A Administração reserva-se ainda o direito de aceitar ou recusar os preços
apresentados em proposta por ocasião do julgamento, antes da homologação, caso
seus valores excedam manifestadamente os preços correntes praticados no
mercado.
9 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA; EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU EQUIPARADA:
9.1 - Nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, após a classificação final dos
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação
para as microempresas; empresas de pequeno porte ou equiparadas, desde que o
menor preço ofertado não seja de uma ME/EPP ou equiparada.
9.1.1. O empate mencionado no caput deste item será verificado na(s) situação(ões)
em que a(s) proposta(s) apresentada(s) pela(s) microempresa(s); empresa(s) de
pequeno porte ou equiparada(s) seja igual ou até 10% (dez por cento) superiores
à(s) proposta(s) mais bem classificada(s), ocasião(ões) na(s) qual(ais), proceder-seá da seguinte forma:
9.1.1.1. A microempresa; empresa de pequeno porte ou equiparada melhor
classificada, de acordo com o disposto no subitem 9.1.1 poderá, no prazo de 03
(três) dias úteis após intimada pela Comissão de Licitações, sob pena de preclusão,
apresentar proposta de preço visando cobrir a melhor proposta apresentada no
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.1.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa; empresa de pequeno porte
ou equiparada na forma do subitem 9.1.1.1 serão convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na mesma situação definida no subitem 9.1.1., na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.1.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas;
empresas de pequeno porte ou equiparadas que se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 9.1.1, será realizado sorteio entre elas, em ato público,
procedimento para o qual as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro
processo, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
9.1.3. Na hipótese de não haver contratação nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
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9.1.4. As microempresas; empresas de pequeno porte ou equiparadas deverão
apresentar ainda toda a documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme
consta do Capítulo 5 (cinco) do presente Edital, sob pena de inabilitação, ainda que
haja alguma restrição.
9.1.4.1. No caso de Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou equiparada,
havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.1.4.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.1.4.1
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
administrativas cabíveis, sendo facultado à Administração convocar para negociação
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou
revogar a licitação.
10 - DOS RECURSOS:
10.1 - Das decisões da Administração, em qualquer das fases deste Processo
Licitatório, e em especial, do julgamento dos “Documentos de Habilitação” ou da
“Proposta de Preços”, será admitida a interposição de Recurso pela licitante
interessada.
10.2 - O Recurso deverá ser endereçado ao Presidente da MCTrans, por intermédio
da Comissão Permanente de Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da decisão que o motivou, sendo assegurada ao recorrente vista imediata
dos autos, nos termos do art. 109, da lei n° 8.666/93.
10.3 - Recebidos os recursos, as demais licitantes serão intimadas, para, caso
queiram, impugná-lo em igual número de dias, que somente começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.4 - Os recursos e as impugnações deverão ser protocoladas na Sede da
MCTrans, no endereço constante no Preâmbulo deste Edital, até as 17:00 horas do
dia de seu respectivo vencimento.
10.5 - O Recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento do recurso.
10.6 - O Recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.7 - Não serão considerados os recursos ou impugnações enviados por fax, telex,
via postal ou por qualquer tipo de correio eletrônico.
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10.8 - Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância
absoluta dos licitantes concorrentes, devendo tal fato ser registrado em Ata.
11 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO:
11.1 - Decididos os eventuais recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante
vencedora e homologará o procedimento.
11.2 - Após a Adjudicação do objeto e Homologação do procedimento, a
Adjudicatária deverá comparecer à sede da Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
– MCTrans para assinatura do Contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, contados da data da convocação, sob pena de perder o direito à
contratação, e sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
11.2.1 - A contratação decorrente da presente Licitação será formalizada mediante
assinatura de Contrato e emissão de Autorização de Fornecimento - AF.
11.3 - Se na ocasião da formalização do Contrato as certidões de regularidade de
débito da Adjudicatária perante a Justiça do Trabalho, a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a sua
regularidade, anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
11.3.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a
situação de regularidade de que trata o subitem 11.3 deste item, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência , sob
pena da contratação não se realizar.
11.3.2 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua
Proposta, não conseguir apresentar situação regular conforme trata o subitem 11.3
ou se recusar a assinar o Contrato, será convocada para negociação outra licitante
na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente.
11.4 - Para os fins da contratação, a Adjudicatária deverá apresentar à
CONTRATANTE todos os dados necessários à qualificação completa do(s)
responsável (eis) pela assinatura do Contrato (nome, endereço, CPF, estado civil,
nacionalidade e cargo).
11.4.1 - Para a assinatura do respectivo Contrato, a Adjudicatária deverá
efetivar a prestação da garantia de execução contratual prevista no item 11.11
e seguintes desta cláusula, sob pena da contratação não se realizar.
11.5 - Em caso de não atendimento à convocação por parte da Adjudicatária para a
assinatura do Contrato ou a recusa injustificada em assiná-lo no prazo previsto neste
Edital, restará configurado descumprimento total da obrigação, sujeitando-se a
Adjudicatária ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
global da proposta apresentada, além de sujeitar-se às sanções administrativas
legais cabíveis.
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11.6 - Não atendendo a Adjudicatária à convocação para assinatura do Contrato ou
deixando de fazê-lo por qualquer motivo, convocar-se-á outra licitante, seguindo a
ordem de classificação, caso não haja interesse da Administração na realização de
nova licitação, nos termos do art. 64, § 2º da Lei 8.666/93.
11.7 - O disposto no subitem 11.5 não se aplicará às licitantes remanescentes,
quando convocadas para a assinatura do Contrato nos termos e condições da
Adjudicatária, e que por este motivo, deixarem de assiná-lo.
11.8 - Os casos fortuitos e de força maior que impossibilitarem a assinatura do
Contrato deverão ser comunicados, por escrito, e devidamente comprovados, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias do evento, para que sejam considerados quando
da análise de eventual aplicação de penalidade.
11.9 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados de
sua assinatura, podendo haver prorrogação, conforme previsão constante do
art. 57, II da Lei 8.666/93.
11.10 - No ato da assinatura do Contrato a Adjudicatária deverá apresentar
Alvará de Funcionamento expedido pelo município da sede da empresa.
11.11 - DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO:
11.11.1 - A empresa licitante vencedora do certame, na condição de
ADJUDICATÁRIA, deverá apresentar, até a data prevista para a assinatura do
contrato, uma verba de GARANTIA DE CONTRATAÇÃO correspondente a 1% (um
por cento) do valor total do Contrato.
11.11.2 - A prestação da GARANTIA DE CONTRATAÇÃO, indicada no subitem
anterior, far-se-á por qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 56 da lei
8.666/93.
11.11.3 - A GARANTIA DE CONTRATAÇÃO terá validade igual ao prazo de
vigência do contrato.
11.11.3.1 - Havendo prorrogação do contrato, a GARANTIA DE CONTRATAÇÃO
deverá ser prorrogada ou substituída, contemplando o novo prazo.
11.11.3.2 - Acaso ocorra variação no valor da contratação, a GARANTIA DE
CONTRATAÇÃO deverá adequar-se, proporcionalmente, aos valores pactuados.
11.11.4 - A GARANTIA DE CONTRATAÇÃO (ou seu saldo) será devolvida à
CONTRATADA no encerramento do contrato, assim que emitido o Termo de
Extinção Contratual.
11.11.5 - A GARANTIA DE CONTRATAÇÃO servirá de segurança para o fiel
cumprimento do Contrato, cuja verba responderá, dentre outras, pelas multas
eventualmente aplicadas, nos termos do inciso III do art. 80 da Lei 8.666/93.
12 - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO
DA LICITAÇÃO:
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12.1 - Do prazo para mobilização:
12.1.1 - A CONTRATADA deverá providenciar a mobilização de todos os
equipamentos, materiais, veículos e da equipe necessária à realização dos trabalhos
até a data de início de cada Ordem de Serviço – O.S, que será emitida pela Diretoria
de Trânsito e Sistema Viário da MCTrans, da qual constará todo o detalhamento
referente aos prazos para execução dos serviços.
12.2 - Dos locais de entrega:
12.2.1 - O fornecimento dos serviços, objeto do presente Edital, ocorrerá
CONFORME A DEMANDA DA CONTRATANTE, em local a ser indicado pela
Diretoria de Trânsito e Sistema Viário da MCTrans, mediante emissão de Ordem de
Serviço – O.S.
12.2.2 - A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e
Transportes de Montes Claros – MCTrans, reserva-se o direito de não receber o
objeto em desacordo com o previsto neste Edital, cuja execução obedecerá,
estritamente, às especificações e condições constantes do PROJETO BÁSICO –
ANEXO VIII do Edital.
12.2.3 - O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto do Edital será
a Diretoria de Trânsito e Sistema Viário – DTSV/MCTrans, através de seus
responsáveis técnicos, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93, e
especialmente, as especificações e condições constantes do PROJETO BÁSICO ANEXO VIII do Edital.
12.2.4 - As quantidades totais informadas no Edital e seus Anexos são estimadas,
portanto, a CONTRATANTE poderá alterá-las, de acordo com as suas necessidades
e/ou conveniência, mediante Termo Aditivo, obedecidos os limites estabelecidos no
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que isto implique em alteração dos preços
unitários contratados, bem como, não ficando a CONTRATANTE obrigada a
requisitar a quantidade total licitada.
13 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
13.1 - O objeto do presente Edital será recebido, conferido e fiscalizado, pela
Diretoria de Trânsito e Sistema Viário - DTSV/MCTrans, através de seus
responsáveis técnicos, em cujo procedimento serão observados os artigos 73 a 76
da Lei Federal nº 8.666/93, e especialmente, as especificações e exigências
constantes do PROJETO BÁSICO - ANEXO VIII do Edital.
13.1.1 - No curso da execução dos serviços, a CONTRATANTE poderá indicar
técnicos para acompanhar “in loco” a realização dos trabalhos, através da Diretoria
de Trânsito e Sistema Viário - DTSV/MCTrans, cujos profissionais poderão, a
depender do caso, determinar a paralisação dos serviços e/ou indicar providências
visando fazer cumprir as especificações e exigências constantes do Edital e seus
Anexos, especialmente, as do PROJETO BÁSICO – ANEXO VIII do Edital.
13.2 - O objeto da presente Licitação será recebido, no(s) local(is) e endereço(s)
indicado(s) pela CONTRATANTE, através de Ordens de Serviço – O.S.
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13.3 - Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no respectivo
comprovante, a data, o nome, o cargo, assinatura e o número do Registro Geral
(RG) do servidor responsável pelo recebimento.
13.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:
13.4.1 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
13.4.1.1 - Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente
contratados.
13.4.2 - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
13.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execução do Contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a substituir, no todo ou em parte, o seu objeto, se a qualquer tempo forem
verificados vícios, defeitos ou incorreções.
14 - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS:
14.1 - A medição dos serviços prestados ocorrerá de forma mensal, onde serão
considerados todos os serviços executados no intervalo entre o 1º (primeiro) e o
último dia de cada mês.
14.2 - Os trabalhos de fechamento e conferência serão realizados entre o 1°
(primeiro) e o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao período de medição.
14.3 - No 1° (primeiro) dia útil após o encerramento dos trabalhos de fechamento e
conferência da medição, a CONTRATADA deverá providenciar o envio da Nota
Fiscal correspondente e as Certidões Negativas de Débito à CONTRATANTE, para
formalização do processo de pagamento.
14.4 - Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos
e/ou valores), após a emissão dos BOLETINS DE MEDIÇÃO, a CONTRATADA
poderá impugná-los, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da
expedição do documento.
14.4.1 - Apurado o pleito formulado no subitem anterior, o ajuste que porventura se
fizer necessário será realizado no BOLETIM DE MEDIÇÃO do mês subsequente.
15 - DAS CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO:
15.1 - Da forma de apresentação do faturamento:
15.1.1 - A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal em duas vias, de acordo
com o objeto do Edital, na forma prevista nos subitens 14.3 e 15.1.3, à Diretoria de
Trânsito e Sistema Viário – DTSV/MCTrans.
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15.1.2 - A DTSV/MCTrans procederá a conferência dos serviços prestados e
encaminhará, em até 3 (três) dias úteis, a Nota Fiscal aceita e vistada à DAF –
Diretoria Administrativa e Financeira da MCTrans, que providenciará o pagamento.
15.1.3 - A nota fiscal emitida deverá conter os seguintes dados:





n° do Contrato celebrado com a CONTRATANTE;
n° do Processo Licitatório respectivo;
n° da(s) Ordem(ens) de Serviço correspondente(s);
nome do banco e números da agência e da conta corrente para depósito do valor
correspondente;

15.2 - Da forma de pagamento:
15.2.1 - O valor mensal a ser pago será apurado mediante a aplicação dos preços
unitários contratados em face dos quantitativos efetivamente autorizados através
da(s) Ordem(ens) de Serviço, apurados e conferidos nas medições.
15.2.2 - O pagamento correspondente à medição será realizado pela tesouraria, em
até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal;
b) Medição Aprovada pela Contratante;
c) Certidões negativas de débitos referentes à fazenda Federal, Estadual e
Municipal;
d) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;
e) Certidão Negativa de Débito junto a Justiça do Trabalho;
15.2.3 - Em caso de irregularidade na emissão da nota fiscal e nas certidões que
comprovam a regularidade fiscal e trabalhista, o prazo de pagamento será contado a
partir de suas reapresentações, desde que devidamente regularizadas.
16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
16.1 - As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta de
recursos oriundos do Contrato de Gestão, vigente entre a MCTrans e o Município de
Montes Claros - MG.
17 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:
17.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá,
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades:
17.1.1 - Advertência por escrito;
17.1.2 - Em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas,
poderá ser aplicada à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal
8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis;
17.1.3 - Rescisão do termo de Contrato.
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18 - DAS PENALIDADES:
18.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na Proposta ou
no Contrato, a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em
Trânsito e Transportes de Montes Claros – MCTrans poderá aplicar à
CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem
prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.
18.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
a) - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre
o valor do Contrato;
b) - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, com o consequente cancelamento do Contrato;
c) - 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato.
18.2.1 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. Se os valores não
forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção, ou executados da
GATANTIA DE CONTRATAÇÃO.
18.2.2 - As multas não são compensatórias e não excluem as perdas e danos
resultantes.
18.3 - Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a
entrega, total ou parcial, dos itens/serviços solicitados, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentadamente as condições do Contrato; e de impedimento de sua
execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração, em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
18.4 - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega dos
objetos solicitados, deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, até o vencimento
do prazo de prestação inicialmente estipulado, ficando a critério da CONTRATANTE
a sua aceitação.
18.5 - Vencido o prazo proposto sem a entrega dos serviços/objeto deste Edital, total
ou parcial, a CONTRATANTE oficiará a CONTRATADA comunicando-lhe a datalimite para a regularização de sua execução. A partir dessa data considerar-se-á
inadimplência, sendo-lhe aplicada à sanção de que trata o subitem 18.2 deste item.
18.6 – A aplicação de multas, bem como a rescisão do Contrato, não impedem que
a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA faltosa as demais sanções previstas
no art. 87 da Lei 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de
inidoneidade).
18.7 – A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será
precedida de regular processo administrativo, mediante o qual se garantirá o
contraditório e a ampla defesa.
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18.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
18.9 – O Contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, sem autorização da CONTRATANTE, por escrito, sob pena de
aplicação de sanção, inclusive rescisão.
19 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
19.1 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, DENTRE OUTRAS
PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO (ANEXO VIII DO EDITAL):
19.1.1 - Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados
necessários à prestação dos serviços, registrando-os no INSS e efetuando,
mensalmente e sem atrasos, o pagamento de seus respectivos salários, com
recolhimento de todos os encargos previstos na legislação, tais como: trabalhistas,
previdenciários, fiscais, securitários e quaisquer outros que por ventura não foram
mencionados;
19.1.2 - Fornecer pessoal habilitado e em número suficiente para a execução de
cada atividade prevista no objeto do Edital, substituindo-os sempre que a
fiscalização da CONTRATANTE assim julgar necessário;
19.1.3 - Manter, no gerenciamento das obras, em tempo integral, 01 (um)
Responsável Técnico com formação em engenharia civil ou elétrica, com
experiência em serviços de sinalização semafórica, cujos atestados
comprobatórios de tal exigência estejam registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA);
19.1.4 - Alocar, além do pessoal necessário e sob sua inteira responsabilidade, os
equipamentos necessários e compatíveis com os serviços a serem realizados;
19.1.5 - Assegurar a boa qualidade no resultado final dos serviços prestados,
garantindo que tais sejam realizados com esmero, dedicação e perfeição técnica;
19.1.6 - Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações, quando
evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, decorrentes de
imprudência, imperícia ou negligência nas operações;
19.1.7 - Cumprir, sistematicamente, as datas e os horários determinados pela
CONTRATANTE, salvo motivo de força maior, cujo descumprimento implicará em
multa prevista neste Edital e no Contrato;
19.1.8 - Executar, tão somente, os serviços definidos na Ordem de Serviço – O.S,
abstendo-se de realizar qualquer serviço ou operação que não tenha sido
previamente autorizada pela CONTRATANTE;
19.1.9 - Executar os serviços contratados com rigorosa observação da melhor
técnica aplicável, a considerar a natureza do serviço, obedecendo ao disposto no
ANEXO VIII do Edital – PROJETO BÁSICO, às normas executivas da ABNT e
Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP: 39.402-595 - www.mctransonline.com.br

MCTrans
outras porventura fornecidas pela CONTRATANTE, inclusive, às Normas Básicas de
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho;
19.1.10 - Executar os serviços no período noturno, inclusive aos sábados, aos
domingos e nos feriados, obedecendo rigorosamente aos prazos definidos em cada
Ordem de Serviço – O.S;
19.1.11 - Prestar, prontamente, os esclarecimentos eventualmente solicitados pela
fiscalização da CONTRATANTE;
19.1.12 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de segurança do trabalho e na legislação de trânsito,
quando em acidentes forem vítimas os seus empregados ou terceiros, no
desempenho de suas funções ou em conexão com elas;
19.1.13 - Evitar danos à arborização, ao mobiliário urbano e às demais instalações
existentes nas vias públicas, durante a execução dos serviços, exceto quanto às
intervenções previstas em projetos ou expressamente autorizadas pela
CONTRATANTE;
19.1.14 - Zelar pelo perfeito cumprimento, por parte de seu pessoal, às normas
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e àquelas estabelecidas pela
CONTRATANTE, em especial, às relacionadas a seguir:
19.1.14.1 - Usar, obrigatoriamente, o cinto de segurança, os condutores e os
passageiros dos veículos a serviço da CONTRATANTE, durante os deslocamentos;
19.1.14.2 - Usar o devido bilhete, no “Estacionamento Rotativo Areazul”, quando a
sinalização assim o exigir;
19.1.14.3 - Utilizar a sinalização de advertência e equipamentos auxiliares
padronizados conforme CTB, tais como: cones, cavaletes, (dentre outros), e nas
atividades noturnas, utilizar também os acessórios de iluminação e sinalização de
obra refletiva;
19.1.15 - Comparecer, sempre que convocada, à sede da CONTRATANTE para
atender solicitações, reclamações ou outras providências que porventura venham a
surgir;
19.1.16 - Comunicar à CONTRATANTE, previamente e por escrito, os casos de
subcontratação dos serviços objeto desta licitação, que poderão ocorrer em até 50%
(cinquenta por cento) de sua totalidade, desde que seja aprovado pela
CONTRATANTE, obedecendo ao previsto no art. 72 da Lei 8.666/93 e suas
alterações;
19.1.17 - Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do Contrato.
19.2 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
19.2.1 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
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19.2.2 - Aplicar à CONTRATADA, penalidade, quando for o caso;
19.2.3 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por esta solicitada,
necessária à perfeita execução do Contrato;
19.2.4 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo avençado, após a
apresentação de toda a documentação exigida no setor competente;
19.2.5 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.
19.2.6 - Providenciar o desvio de tráfego e a mobilização da Diretoria de Trânsito e
Sistema Viário - DTSV/MCTrans, sempre que necessário ou quando solicitado pela
CONTRATADA.
19.2.7 - Fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA constantes das
Ordens de Serviço – O.S.
20 - DO REAJUSTAMENTO:
20.1 - Os preços contratados não sofrerão alterações, salvo as hipóteses previstas
na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
21 – DA RESCISÃO:
21.1 - O Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93, observado o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma
legal.
22 - DOS CASOS OMISSOS E ADITAMENTOS:
22.1 - Os casos omissos e aditamentos contratuais, acaso necessários, serão
regidos pelas normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, e segundo os
princípios gerais do Direito Administrativo e, subsidiariamente, do Direito Privado,
sempre em benefício do interesse público.
23 - DO FORO:
23.1 - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Montes ClarosMG, para dirimir toda e qualquer questão oriunda desta licitação.
24 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL:
24.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar o Edital desta licitação, por irregularidade na aplicação da lei de
licitações, devendo protocolar o pedido no protocolo oficial situado no endereço
constante do Preâmbulo deste Edital até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura dos envelopes de Habilitação.
24.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não o fizer
até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de Habilitação,
quanto às falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
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24.3 - A petição deverá ser dirigida à autoridade subscrita do Edital, que decidirá no
prazo de 03 (três) dias úteis;
24.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
25.1 - As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidades entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
25.2 - O resultado do presente certame será divulgado pela Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros MCTrans.
25.3 - Não sendo protocolado nenhum pedido de esclarecimento à Comissão
Permanente de Licitações no prazo fixado, pressupõe-se que os elementos
fornecidos são suficientemente claros e precisos para possibilitar a apresentação
das propostas, não cabendo às licitantes o direito a qualquer reclamação posterior.
25.4 - Os casos omissos do Edital da presente licitação serão solucionados pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
25.5 - Integram o presente Edital:
Anexo I - Descrição do Objeto e Valor Estimado;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento;
Anexo V - Modelo de Declaração de Participação;
Anexo VI - Modelo de Declaração para Microempresa; Empresa de Pequeno Porte
ou equiparada
Anexo VII - Minuta do Contrato;
Anexo VIII - Projeto Básico e seus anexos;
25.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Montes Claros/MG.
25.7 - Eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão
Permanente de Licitações no telefone: (38) 3224-6905.

Montes Claros - MG, 22 de janeiro de 2018.
VITOR FLÁVIO JARDIM MURTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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ANEXO I
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018
DESCRIÇÃO DO OBJETO E VALOR ESTIMADO

Item

1

1.1

1.2

1.3

Descrição
Serviços de implantação de
sinalização
semafórica,
para
ligações aéreas e subterrâneas,
com fornecimento da mão de
obra, dos equipamentos e dos
materiais,
conforme
especificações abaixo.
Fornecimento e implantação de
conjunto de coluna com braço
projetado, em aço carbono SAE
1010/1020, engastada, Ø externo =
114,30 mm, com braço projetado
com Ø externo = 101,60 mm,
espessura mínima da parede = 4,75
mm e projeção = 4,50 m, altura =
7,00 m, galvanizada a quente, grau
C, de seção circular, com costura e
pontas lisas, pintado de preto fosco,
com tampa nas extremidades em
PVC na cor preta, diâmetro interno
de 115 mm para a coluna, e
diâmetro de 102 mm para o braço,
altura de 30 mm, espessura da
parede 2,5 mm.
Fornecimento e implantação de
coluna simples em aço carbono
SAE 1010/1020 com Ø externo =
101,60 mm, espessura mínima da
parede = 4,50 mm, altura = 7,00 m,
engastada, galvanizada a quente,
grau C, de seção circular, com
costura e pontas lisas, com Tampa
na parte superior em PVC na cor
preta, diâmetro interno de 102 mm,
altura de 30 mm, espessura da
parede 2,5 mm.
Fornecimento e implantação de
coluna simples para controlador de
tráfego, em aço carbono SAE
1010/1020 com Ø externo = 101,60
mm, espessura mínima da parede =
4,50 mm, altura = 2,50 m,

Quant. Unid.

Preços em R$
Unitário
Total

25

un

R$
2.832,00

R$
70.800,00

50

un

R$
1.875,33

R$
93.766,67

12

un

R$
1.427,67

R$
17.132,00
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

engastada, galvanizada a quente,
grau C, de seção circular, com
costura e pontas lisas, com Tampa
na parte superior em PVC na cor
preta, diâmetro interno de 102 mm,
altura de 30 mm, espessura da
parede 2,5 mm.
Fornecimento e implantação de
grupo focal veicular 3 x 200 mm, em
liga de alumínio fundido, à base
LED, para braço projetado, com as
respectivas
abraçadeiras
e
anteparo, pintado de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
grupo focal veicular 4 x 200 mm, em
liga de alumínio fundido, à base
LED, para braço projetado, com as
respectivas
abraçadeiras
e
anteparo, pintado de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
grupo focal veicular 3 x 200 mm, em
liga de alumínio fundido, à base
LED, para repetidor, com as
respectivas abraçadeiras, pintado
de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
grupo focal veicular 4 x 200 mm, em
liga de alumínio fundido, à base
LED, para repetidor, com as
respectivas abraçadeiras, pintado
de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
grupo focal para pedestres, em liga
de alumínio fundido, à base LED,
com máscaras com pictograma de
“boneco andando” e de “boneco
parado”, com as
respectivas
abraçadeiras (2 abraçadeiras/grupo
focal), pintado de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
botoeiras para pedestres.
Fornecimento e implantação de
caixa de passagem subterrânea
CP/01, em ferro fundido, com tampa
e aro.
Fornecimento e implantação de
caixa de passagem subterrânea
CP/02, em ferro fundido, com tampa
e aro.
Fornecimento e implantação de
haste terra cantoneira, galvanizada.
Fornecimento e implantação de

30

un

R$
3.655,00

R$
109.650,00

30

un

R$
4.404,00

R$
132.120,00

30

un

R$
3.161,00

R$
94.830,00

10

un

R$
4.207,00

R$
42.070,00

115

un

R$
2.235,67

R$
257.101,67

20

un

R$
156,67

R$
3.133,33

12

un

R$
280,00

R$
3.360,00

12

un

R$
375,00

R$
4.500,00

12

un

12

un

R$
240,00
R$

R$
2.880,00
R$
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1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19
1.20

haste terra baixa camada cobre.
Fornecimento e implantação de
cabo elétrico flexível 3 x 1,5 mm,
com isolação/cobertura extrudada
de policloreto de vinila (PVC), para
tensões até 750 V, tipo PP,
obedecendo à norma ABNT NBR 7.000
NM 243:2009, sendo os condutores
isolados nas cores , preta,
vermelha, amarela e verde, e com
isolamento de fácil manuseio (para
corte e separação).
Fornecimento e implantação de
cabo elétrico flexível 4 x 1,5 mm,
com isolação/cobertura extrudada
de policloreto de vinila (PVC), para
tensões até 750 V, tipo PP,
obedecendo à norma ABNT NBR 6.000
NM 243:2009, sendo os condutores
isolados nas cores , preta,
vermelha, amarela e verde, e com
isolamento de fácil manuseio (para
corte e separação).
Fornecimento e implantação de
cabo elétrico flexível 3 x 2,5 mm,
com isolação/cobertura extrudada
de policloreto de vinila (PVC), para
tensões até 750 V, tipo PP,
obedecendo à norma ABNT NBR 2.000
NM 243:2009, sendo os condutores
isolados nas cores , preta,
vermelha, amarela e verde, e com
isolamento de fácil manuseio (para
corte e separação).
Fornecimento e implantação de
cabo elétrico flexível 4 x 2,5 mm,
com isolação/cobertura extrudada
de policloreto de vinila (PVC), para
tensões até 750 V, tipo PP,
obedecendo à norma ABNT NBR 2.000
NM 243:2009, sendo os condutores
isolados nas cores , preta,
vermelha, amarela e verde, e com
isolamento de fácil manuseio (para
corte e separação).
Fornecimento e implantação de
1.200
cabo sintenax 16 mm.
Fornecimento e implantação de
600
cabo para aterramento 16 mm.
Fornecimento e implantação de
cabo de comunicação para rede de 10.000
dados entre controladores CCE APL

253,33

3.040,00

m

R$
7,93

R$
55.533,33

m

R$
8,83

R$
53.000,00

m

R$
8,77

R$
17.533,33

m

R$
9,77

R$
19.533,33

R$
14,17
R$
11,90

R$
17.000,00
R$
7.140,00

R$
17,82

R$
178.166,67

m
m
m
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

2

2.1

2.2

ASF 50 x 4 (auto sustentável),
obedecendo à norma ABNT NBR
10502:2016.
Fornecimento e implantação de rex
com
isolador-1
linha,
com
abraçadeira.
Fornecimento e implantação de rex
com
isolador-1
linha,
com
abraçadeira tipo Bap 4.
Fornecimento e implantação de
caixa CM2 com medidor e
disjuntores,
luvas,
eletrodutos,
cabos de aterramento.
Fornecimento e implantação de
prumada para ligação rede aérea
local
do
controlador,
com
acessórios.
Fornecimento e implantação de
prumada para ligação de rede de
dados
do
controlador,
com
acessórios.
Fornecimento e implantação de
prumada para energização do
controlador
à
rede
da
concessionária, com acessórios.
Fornecimento e implantação de
controlador
de
tráfego
microprocessado,
modelo
FLEXCON III 188 – 12/12 fases.
Fornecimento e implantação de
controlador
de
tráfego
microprocessado,
modelo
FLEXCON III 188 – 08/08 fases.
Fornecimento e implantação de
controlador
de
tráfego
microprocessado,
modelo
FLEXCON III 188 – 04/04 fases.
Serviços de reforma do mobiliário
existente, com fornecimento da
mão de obra e dos materiais
necessários,
conforme
especificações abaixo.
Fornecimento e implantação de
placa, em chapa de alumínio ASTM
liga 5052, pintada de preto fosco,
para adaptação de módulo veicular
convencional 300 mm para módulo
veicular à base LED 200 mm.
Fornecimento e implantação de
suporte pintado de preto fosco, para
adaptação
de
módulo
para
pedestres convencional 200 mm

120

un

R$
52,67

R$
6.320,00

60

un

R$
61,10

R$
3.666,00

17

un

R$
1.999,33

R$
33.988,67

12

un

R$
884,33

R$
10.612,00

12

un

R$
628,33

R$
7.540,00

12

un

R$
628,33

R$
7.540,00

03

un

R$
26.090,00

R$
78.270,00

06

un

R$
18.950,00

R$
113.700,00

05

un

R$
16.333,33

R$
81.666,67

300

un

R$
61,00

R$
18.300,00

130

un

R$
68,33

R$
8.883,33
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2.3

3

3.1

3.2

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

5.1

para módulo para pedestres à base
LED 200mm.
Fornecimento e implantação de
Cluster ou Bolacha à base LED 200
mm, nas cores vermelha, amarela e
verde.
Serviços de construção de rede
subterrânea, com fornecimento
da mão de obra e das
ferramentas
necessárias,
conforme especificações abaixo.
Execução de rede subterrânea para
passagem de cabos de potência e
de dados, inclusive escavação de
vala 20x40Cm, fornecimento e
implantação de duto flexível (50mm
ou 75mm), envelopamento do duto,
recomposição de pavimento e
construção de caixas de passagem
a cada 50 metros.
Execução de caixa de passagem
em concreto pré moldado, padrão
CEMIG CP 02, com tampa de ferro
padrão CEMIG.
Serviços de substituição do
mobiliário semafórico existente,
com fornecimento da mão de
obra
e
das
ferramentas
necessárias,
conforme
especificações abaixo. Deverá
ser devolvido a MCTrans todo o
mobiliário semafórico que for
retirado da via pública.
Remoção de conjunto de coluna
com braço projetado.
Remoção de coluna simples.
Remoção de grupo focal veicular.
Remoção de grupo focal
pedestres.
Remoção de cabos elétricos.

para

Serviços de manutenção do
mobiliário semafórico e seus
acessórios, com fornecimento da
mão de obra e dos materiais
necessários,
conforme
especificações abaixo.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de coluna
com braço projetado.

430

un

R$
383,33

R$
164.833,33

2.000

m

R$
244,60

R$
489.200,00

10

un

R$
348,33

R$
3.483,33

15

un

10

un

19

un

75

un

4.000

m

R$
460,00
R$
196,67
R$
114,67
R$
50,33
R$
3,50

R$
6.900,00
R$
1.966,67
R$
2.178,67
R$
3.775,00
R$
14.000,00

50

un

R$
723,33

R$
36.166,67
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de coluna
simples 7,00 m.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de grupo
focal veicular 4 focos, com
anteparo.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de grupo
focal veicular 3 focos, com
anteparo.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de grupo
focal veicular 4 focos, sem
anteparo.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de grupo
focal veicular 3 focos, sem
anteparo.

100

un

R$
416,67

R$
41.666,67

27

un

R$
543,33

R$
14.670,00

43

un

R$
494,33

R$
21.256,33

25

un

R$
520,00

R$
13.000,00

43

un

R$
461,33

R$
19.837,33

O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA ESTA LICITAÇÃO É DE:
R$ 2.385.711,00
(dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil e setecentos e onze reais)
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ANEXO II
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Timbre ou identificação da licitante

À
Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes
de Montes Claros – MCTrans.
CPLJ - Comissão Permanente de Licitação e Julgamento / Presidente.
Prezados Senhores:
Atendendo à Concorrência Pública nº 001/2018, Processo Licitatório nº 108/2018,
apresentamos nossa Proposta de Preços, conforme abaixo especificado:
Item

Descrição

Quant. Unid.

Preços em R$
Unitário
Total

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$___________
(__________________________________________________)

A apresentação da presente Proposta de Preços implicará, automaticamente, na
aceitação e submissão a todas as condições e regras estabelecidas no Edital e
Anexos desta licitação, bem como às disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e
demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Prazo de validade da Proposta de Preços: no mínimo 60 (sessenta) dias.

Local e data: ___________________, _____ de ___________ de ______.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal
ou procurador (juntando-se a procuração).
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ANEXO III
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(procuração)

______________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ sob nº ______________________________, sediada na cidade de
_________________________, neste ato representada pelo (a) Sr (a)
______________________________________, residente e domiciliado (a) na
_________________________________, inscrito (a) no CPF sob o nº
______________________________, detentor (a) de amplos poderes para
nomeação de representante que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere ao
Sr (a) __________________________________, portador da identidade nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº ______________________, com
fim específico de representar a outorgante perante a Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros MCTrans, na Concorrência Pública de nº 001/2018, podendo assim retirar Editais,
propor seu credenciamento, apresentar Documentos de Habilitação e Proposta de
Preços em nome do (a) outorgante, representá-la nas sessões públicas de
julgamento, assinar atas, certidões, declarações, contratos de fornecimento de
materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos e enfim, todos os demais
atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato.

Local e data: ___________________, _____ de ___________ de ______.

_____________________________________
Assinatura do Outorgante (reconhecer firma)

______________________________________
Assinatura do Outorgado

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP: 39.402-595 - www.mctransonline.com.br

MCTrans
ANEXO IV
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A empresa______________________________, cadastrada no CNPJ sob o
nº______________________________, situada na _______________________ por
intermédio do (a) seu (a) representante legal ou procurador (a) declara à Empresa
Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de
Montes Claros - MCTrans, que atende a todas as condições de habilitação no
Processo Licitatório nº 108/2018, Edital de Concorrência Pública nº 001/2018 e se
compromete a entregar o (s) bem (ns) e/ou a prestar o (s) serviço (s) que lhe
for (em) adjudicado (s) conforme a descrição deste Edital e seus Anexos,
desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na
elaboração da Proposta de Preços, e, também declara, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela
Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Declara ainda,
cumprir a Lei Municipal nº 3.084 de 28 de fevereiro de 2.003, que dispõe sobre
aplicação de sanções às empresas sediadas no Município em descumprimento da
Lei de Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e
Decreto Lei nº 3.928 de 20 de dezembro de 1.999 que dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data: ___________________, _____ de ___________ de ______.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal
ou procurador (juntando-se a procuração).
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ANEXO V
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

A Empresa__________________________________________________________,
inscrita no CNPJ sob nº _________________________, sediada na cidade de
__________________________, declara, sob as penalidades da Lei que:
a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua habilitação, na forma do
§2º, do art. 32, da Lei federal nº 8.666/93;
b) Não se acha enquadrada nas vedações indicadas no subitem 2.2 do Edital da
Concorrência Pública nº 001/2018;
c) Atende à exigência do inciso V do art. 27 incorporado à Lei Federal nº 8.666/93
pela Lei nº 9.854/99;
d) Possui condições suficientes para fornecer os objetos licitados;
e) Tomou conhecimento das informações e condições exigidas para o cumprimento
das obrigações relativas ao objeto licitado;
f) Assume inteira responsabilidade pela execução do objeto licitado, bem como a
sujeição a todas as normas do Edital e seus Anexos.
Assume ainda, esta empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as
informações fornecidas.

Local e data: ___________________, _____ de ___________ de ______.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal
ou procurador (juntando-se a procuração).
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ANEXO VI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA; EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADA

DECLARAÇÃO

___________________________ (nome/razão social), inscrita no CNPJ

nº.

______________________, por

ou

intermédio de seu

representante legal

procurador, Sr.(a). ___________________________________________________,
portador da Carteira de Identidade nº. __________________ e do CPF nº.
______________________, DECLARA, para fins do disposto nos subitens 5.8.1; 7.7
e 8.11.1 do Edital da Concorrência Pública nº 001/2018, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa; empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos da legislação vigente, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº.
123/2006.

Local e data: ___________________, _____ de ___________ de ______.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal
ou procurador (juntando-se a procuração).
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ANEXO VII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,
COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG, Nº ___/___

A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em
Trânsito e Transportes de Montes Claros – MCTrans, Empresa
Pública Municipal situada na Praça Presidente Tancredo Neves,
sem número, Terminal Rodoviário, Bairro Canelas, Montes Claros,
MG, CEP 39.402-595, inscrita no CNPJ sob o n.° 05.097.946/000131, neste ato representada por seu Presidente, Sr. José Wilson
Ferreira Guimarães, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa ..................., estabelecida na ...................... CEP.............,
inscrita no CNPJ sob o n.º ...................., neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) ................, inscrito (a) no CPF sob o n.°
........................ doravante denominada CONTRATADA, celebram
o presente Contrato, sendo o referido regido pelas normas da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº
2.111/05,
e pelas demais normas legais e regulamentares
aplicáveis, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DO GERENCIAMENTO:
1.1 - O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Licitatório n.º
108/2018, à Concorrência Pública n.º 001/2018, à Proposta da CONTRATADA, ao
PROJETO BÁSICO – ANEXO VIII do Edital e aos demais Anexos, fazendo todos
parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição.
1.2 - O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto deste Contrato
será a Diretoria de Trânsito e Sistema Viário - DTSV/MCTrans, através de seus
responsáveis técnicos, onde serão observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº
8.666/93 e, especialmente, as especificações e condições constantes do PROJETO
BÁSICO - ANEXO VIII do Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1 - O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
REFORMA E
EXPANSÃO DE SINALIZAÇÃO
SEMAFÓRICA, COM
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG, conforme
especificações e condições constantes do PROJETO BÁSICO - ANEXO VIII do
Edital, que faz parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição.
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2.2 - Descrição do objeto:
Item

1

1.1

1.2

1.3

Descrição
Serviços de implantação de
sinalização
semafórica,
para
ligações aéreas e subterrâneas,
com fornecimento da mão de
obra, dos equipamentos e dos
materiais,
conforme
especificações abaixo.
Fornecimento e implantação de
conjunto de coluna com braço
projetado, em aço carbono SAE
1010/1020, engastada, Ø externo =
114,30 mm, com braço projetado
com Ø externo = 101,60 mm,
espessura mínima da parede = 4,75
mm e projeção = 4,50 m, altura =
7,00 m, galvanizada a quente, grau
C, de seção circular, com costura e
pontas lisas, pintado de preto fosco,
com tampa nas extremidades em
PVC na cor preta, diâmetro interno
de 115 mm para a coluna, e
diâmetro de 102 mm para o braço,
altura de 30 mm, espessura da
parede 2,5 mm.
Fornecimento e implantação de
coluna simples em aço carbono
SAE 1010/1020 com Ø externo =
101,60 mm, espessura mínima da
parede = 4,50 mm, altura = 7,00 m,
engastada, galvanizada a quente,
grau C, de seção circular, com
costura e pontas lisas, com Tampa
na parte superior em PVC na cor
preta, diâmetro interno de 102 mm,
altura de 30 mm, espessura da
parede 2,5 mm.
Fornecimento e implantação de
coluna simples para controlador de
tráfego, em aço carbono SAE
1010/1020 com Ø externo = 101,60
mm, espessura mínima da parede =
4,50 mm, altura = 2,50 m,
engastada, galvanizada a quente,
grau C, de seção circular, com
costura e pontas lisas, com Tampa
na parte superior em PVC na cor
preta, diâmetro interno de 102 mm,
altura de 30 mm, espessura da
parede 2,5 mm.

Quant. Unid.

Preços em R$
Unitário
Total

25

un

R$

R$

50

un

R$

R$

12

un

R$

R$

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP: 39.402-595 - www.mctransonline.com.br

MCTrans
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

1.14

Fornecimento e implantação de
grupo focal veicular 3 x 200 mm, em
liga de alumínio fundido, à base
LED, para braço projetado, com as
respectivas
abraçadeiras
e
anteparo, pintado de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
grupo focal veicular 4 x 200 mm, em
liga de alumínio fundido, à base
LED, para braço projetado, com as
respectivas
abraçadeiras
e
anteparo, pintado de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
grupo focal veicular 3 x 200 mm, em
liga de alumínio fundido, à base
LED, para repetidor, com as
respectivas abraçadeiras, pintado
de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
grupo focal veicular 4 x 200 mm, em
liga de alumínio fundido, à base
LED, para repetidor, com as
respectivas abraçadeiras, pintado
de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
grupo focal para pedestres, em liga
de alumínio fundido, à base LED,
com máscaras com pictograma de
“boneco andando” e de “boneco
parado”, com as
respectivas
abraçadeiras (2 abraçadeiras/grupo
focal), pintado de preto fosco.
Fornecimento e implantação de
botoeiras para pedestres.
Fornecimento e implantação de
caixa de passagem subterrânea
CP/01, em ferro fundido, com tampa
e aro.
Fornecimento e implantação de
caixa de passagem subterrânea
CP/02, em ferro fundido, com tampa
e aro.
Fornecimento e implantação de
haste terra cantoneira, galvanizada.
Fornecimento e implantação de
haste terra baixa camada cobre.
Fornecimento e implantação de
cabo elétrico flexível 3 x 1,5 mm,
com isolação/cobertura extrudada
de policloreto de vinila (PVC), para
tensões até 750 V, tipo PP,
obedecendo à norma ABNT NBR

30

un

R$

R$

30

un

R$

R$

30

un

R$

R$

10

un

R$

R$

115

un

R$

R$

20

un

R$

R$

12

un

R$

R$

12

un

R$

R$

12

un

R$

R$

12

un

R$

R$

7.000

m

R$

R$
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1.15

1.16

1.17

1.18
1.19

1.20

1.21
1.22

NM 243:2009, sendo os condutores
isolados nas cores , preta,
vermelha, amarela e verde, e com
isolamento de fácil manuseio (para
corte e separação).
Fornecimento e implantação de
cabo elétrico flexível 4 x 1,5 mm,
com isolação/cobertura extrudada
de policloreto de vinila (PVC), para
tensões até 750 V, tipo PP,
obedecendo à norma ABNT NBR 6.000
NM 243:2009, sendo os condutores
isolados nas cores , preta,
vermelha, amarela e verde, e com
isolamento de fácil manuseio (para
corte e separação).
Fornecimento e implantação de
cabo elétrico flexível 3 x 2,5 mm,
com isolação/cobertura extrudada
de policloreto de vinila (PVC), para
tensões até 750 V, tipo PP,
obedecendo à norma ABNT NBR 2.000
NM 243:2009, sendo os condutores
isolados nas cores , preta,
vermelha, amarela e verde, e com
isolamento de fácil manuseio (para
corte e separação).
Fornecimento e implantação de
cabo elétrico flexível 4 x 2,5 mm,
com isolação/cobertura extrudada
de policloreto de vinila (PVC), para
tensões até 750 V, tipo PP,
obedecendo à norma ABNT NBR 2.000
NM 243:2009, sendo os condutores
isolados nas cores , preta,
vermelha, amarela e verde, e com
isolamento de fácil manuseio (para
corte e separação).
Fornecimento e implantação de
1.200
cabo sintenax 16 mm.
Fornecimento e implantação de
600
cabo para aterramento 16 mm.
Fornecimento e implantação de
cabo de comunicação para rede de
dados entre controladores CCE APL
10.000
ASF 50 x 4 (auto sustentável),
obedecendo à norma ABNT NBR
10502:2016.
Fornecimento e implantação de rex
com
isolador-1
linha,
com
120
abraçadeira.
Fornecimento e implantação de rex
60

m

R$

R$

m

R$

R$

m

R$

R$

m

R$

R$

m

R$

R$

m

R$

R$

un

R$

R$

un

R$

R$
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1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

2

2.1

2.2

2.3
3

com
isolador-1
linha,
com
abraçadeira tipo Bap 4.
Fornecimento e implantação de
caixa CM2 com medidor e
disjuntores,
luvas,
eletrodutos,
cabos de aterramento.
Fornecimento e implantação de
prumada para ligação rede aérea
local
do
controlador,
com
acessórios.
Fornecimento e implantação de
prumada para ligação de rede de
dados
do
controlador,
com
acessórios.
Fornecimento e implantação de
prumada para energização do
controlador
à
rede
da
concessionária, com acessórios.
Fornecimento e implantação de
controlador
de
tráfego
microprocessado,
modelo
FLEXCON III 188 – 12/12 fases.
Fornecimento e implantação de
controlador
de
tráfego
microprocessado,
modelo
FLEXCON III 188 – 08/08 fases.
Fornecimento e implantação de
controlador
de
tráfego
microprocessado,
modelo
FLEXCON III 188 – 04/04 fases.
Serviços de reforma do mobiliário
existente, com fornecimento da
mão de obra e dos materiais
necessários,
conforme
especificações abaixo.
Fornecimento e implantação de
placa, em chapa de alumínio ASTM
liga 5052, pintada de preto fosco,
para adaptação de módulo veicular
convencional 300 mm para módulo
veicular à base LED 200 mm.
Fornecimento e implantação de
suporte pintado de preto fosco, para
adaptação
de
módulo
para
pedestres convencional 200 mm
para módulo para pedestres à base
LED 200mm.
Fornecimento e implantação de
Cluster ou Bolacha à base LED 200
mm, nas cores vermelha, amarela e
verde.
Serviços de construção de rede

17

un

R$

R$

12

un

R$

R$

12

un

R$

R$

12

un

R$

R$

03

un

R$

R$

06

un

R$

R$

05

un

R$

R$

300

un

R$

R$

130

un

R$

R$

430

un

R$

R$
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3.1

3.2

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

5.1

5.2

5.3

5.4

subterrânea, com fornecimento
da mão de obra e das
ferramentas
necessárias,
conforme especificações abaixo.
Execução de rede subterrânea para
passagem de cabos de potência e
de dados, inclusive escavação de
vala 20x40Cm, fornecimento e
implantação de duto flexível (50mm
ou 75mm), envelopamento do duto,
recomposição de pavimento e
construção de caixas de passagem
a cada 50 metros.
Execução de caixa de passagem
em concreto pré moldado, padrão
CEMIG CP 02, com tampa de ferro
padrão CEMIG.
Serviços de substituição do
mobiliário semafórico existente,
com fornecimento da mão de
obra
e
das
ferramentas
necessárias,
conforme
especificações abaixo. Deverá
ser devolvido a MCTrans todo o
mobiliário semafórico que for
retirado da via pública.
Remoção de conjunto de coluna
com braço projetado.
Remoção de coluna simples.
Remoção de grupo focal veicular.
Remoção de grupo focal para
pedestres.
Remoção de cabos elétricos.
Serviços de manutenção do
mobiliário semafórico e seus
acessórios, com fornecimento da
mão de obra e dos materiais
necessários,
conforme
especificações abaixo.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de coluna
com braço projetado.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de coluna
simples 7,00 m.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de grupo
focal veicular 4 focos, com
anteparo.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de grupo
focal veicular 3 focos, com

2.000

m

R$

R$

10

un

R$

R$

15

un

R$

R$

10
19

un
un

R$
R$

R$
R$

75

un

R$

R$

4.000

m

R$

R$

50

un

R$

R$

100

un

R$

R$

27

un

R$

R$

43

un

R$

R$

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP: 39.402-595 - www.mctransonline.com.br

MCTrans
5.5

5.6

anteparo.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de grupo
focal veicular 4 focos, sem
anteparo.
Limpeza,
reposicionamento
e
pintura na cor preto fosco de grupo
focal veicular 3 focos, sem
anteparo.

25

un

R$

R$

43

un

R$

R$

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E VALOR GLOBAL:
3.1 - O valor total deste Contrato é de R$__________
(__________________________________), conforme discriminado acima.
3.2 - Nos preços contratados já estão inclusas todas as despesas, diretas e indiretas,
impostos, taxas e fretes.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes do presente
Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Contrato de Gestão, vigente
entre a MCTrans e o município de Montes Claros.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados não sofrerão alterações, salvo as hipóteses previstas na alínea
“d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DO CONTRATO:
O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados de sua
assinatura, podendo haver prorrogação, conforme previsão constante do art.
57, II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS
PARTES:
7.1 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, DENTRE OUTRAS
PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO (ANEXO VIII DO EDITAL):
7.1.1 - Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados
necessários à prestação dos serviços, registrando-os no INSS e efetuando,
mensalmente e sem atrasos, o pagamento de seus respectivos salários, com
recolhimento de todos os encargos previstos na legislação, tais como: trabalhistas,
previdenciários, fiscais, securitários e quaisquer outros que por ventura não foram
mencionados;
7.1.2 - Fornecer pessoal habilitado e em número suficiente para a execução de cada
atividade prevista no objeto do Edital, substituindo-os sempre que a fiscalização da
CONTRATANTE assim julgar necessário;
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7.1.3 - Manter, no gerenciamento das obras, em tempo integral, 01 (um)
Responsável Técnico com formação em engenharia civil ou elétrica, com
experiência em serviços de sinalização semafórica, cujos atestados
comprobatórios de tal exigência estejam registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA);
7.1.4 - Alocar, além do pessoal necessário e sob sua inteira responsabilidade, os
equipamentos necessários e compatíveis com os serviços a serem realizados;
7.1.5 - Assegurar a boa qualidade no resultado final dos serviços prestados,
garantindo que tais sejam realizados com esmero, dedicação e perfeição técnica;
7.1.6 - Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações, quando
evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, decorrentes de
imprudência, imperícia ou negligência nas operações;
7.1.7 - Cumprir, sistematicamente, as datas e os horários determinados pela
CONTRATANTE, salvo motivo de força maior, cujo descumprimento implicará em
multa prevista no Edital e neste Contrato;
7.1.8 - Executar, tão somente, os serviços definidos na Ordem de Serviço – O.S,
abstendo-se de realizar qualquer serviço ou operação que não tenha sido
previamente autorizada pela CONTRATANTE;
7.1.9 - Executar os serviços contratados com rigorosa observação da melhor técnica
aplicável, a considerar a natureza do serviço, obedecendo ao disposto no ANEXO VIII
do Edital – PROJETO BÁSICO, às normas executivas da ABNT e outras porventura
fornecidas pela CONTRATANTE, inclusive, às Normas Básicas de Engenharia,
Segurança e Medicina do Trabalho;
7.1.10 - Executar os serviços no período noturno, inclusive aos sábados, aos
domingos e nos feriados, obedecendo rigorosamente aos prazos definidos em cada
Ordem de Serviço – O.S;
7.1.11 - Prestar, prontamente, os esclarecimentos eventualmente solicitados pela
fiscalização da CONTRATANTE;
7.1.12 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de segurança do trabalho e na legislação de trânsito, quando em
acidentes forem vítimas os seus empregados ou terceiros, no desempenho de suas
funções ou em conexão com elas;
7.1.13 - Evitar danos à arborização, ao mobiliário urbano e às demais instalações
existentes nas vias públicas, durante a execução dos serviços, exceto quanto às
intervenções previstas em projetos ou expressamente autorizadas pela
CONTRATANTE;
7.1.14 - Zelar pelo perfeito cumprimento, por parte de seu pessoal, às normas
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e àquelas estabelecidas pela
CONTRATANTE, em especial, às relacionadas a seguir:
7.1.14.1 - Usar, obrigatoriamente, o cinto de segurança, os condutores e os
passageiros dos veículos a serviço da CONTRATANTE, durante os deslocamentos;
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7.1.14.2 - Usar o devido bilhete, no “Estacionamento Rotativo Areazul”, quando a
sinalização assim o exigir;
7.1.14.3 - Utilizar a sinalização de advertência e equipamentos auxiliares
padronizados conforme CTB, tais como: cones, cavaletes, (dentre outros), e nas
atividades noturnas, utilizar também os acessórios de iluminação e sinalização de
obra refletiva;
7.1.15 - Comparecer, sempre que convocada, à sede da CONTRATANTE para
atender solicitações, reclamações ou outras providências que porventura venham a
surgir;
7.1.16 - Comunicar à CONTRATANTE, previamente e por escrito, os casos de
subcontratação dos serviços objeto desta licitação, que poderão ocorrer em até 50%
(cinquenta por cento) de sua totalidade, desde que seja aprovado pela
CONTRATANTE, obedecendo ao previsto no art. 72 da Lei 8.666/93 e suas
alterações;
7.1.17 - Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do Contrato.
7.2 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.2.1 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
7.2.2 - Aplicar à CONTRATADA, penalidade, quando for o caso;
7.2.3 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por esta solicitada,
necessária à perfeita execução do Contrato;
7.2.4 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no prazo avençado, após a
apresentação de toda a documentação exigida no setor competente;
7.2.5 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.
7.2.6 - Providenciar o desvio de tráfego e a mobilização da Diretoria de Trânsito e
Sistema Viário - DTSV/MCTrans, sempre que necessário ou quando solicitado pela
CONTRATADA.
7.2.7 - Fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA constantes das Ordens
de Serviço - O.S.
CLÁUSULA OITAVA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS:
8.1 - A medição dos serviços prestados ocorrerá de forma mensal, onde serão
considerados todos os serviços executados no intervalo entre o 1º (primeiro) e o
último dia de cada mês.
8.2 - Os trabalhos de fechamento e conferência serão realizados entre o 1° (primeiro)
e o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao período de medição.
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8.3 - No 1° (primeiro) dia útil após o encerramento dos trabalhos de fechamento e
conferência da medição, a CONTRATADA deverá providenciar o envio da Nota Fiscal
correspondente e as Certidões Negativas de Débito à CONTRATANTE, para
formalização do processo de pagamento.
8.4 - Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos
e/ou valores), após a emissão dos BOLETINS DE MEDIÇÃO, a CONTRATADA
poderá impugná-los, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da
expedição do documento.
8.4.1 - Apurado o pleito formulado no subitem anterior, o ajuste que porventura se
faça necessário será realizado no BOLETIM DE MEDIÇÃO do mês subsequente.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO:
9.1 - Da forma de apresentação do faturamento:
9.1.1 - A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal em duas vias, de acordo
com o objeto do Contrato, na forma prevista nos subitens 8.3 e 9.1.3 deste Contrato, à
Diretoria de Trânsito e Sistema Viário – DTSV/MCTrans.
9.1.2 - A DTSV/MCTrans procederá a conferência dos serviços prestados e
encaminhará, em até 3 (três) dias úteis, a Nota Fiscal aceita e vistada à DAF Diretoria Administrativa e Financeira da MCTrans, que providenciará o pagamento.
9.1.3 - A nota fiscal emitida deverá conter os seguintes dados:
 n° do Contrato celebrado com a CONTRATANTE;
 n° do Processo Licitatório respectivo;
 n° da(s) Ordem(ens) de Serviço correspondente(s);
 nome do banco e números da agência e da conta corrente para depósito do
valor correspondente;
9.2 - Da forma de pagamento:
9.2.1 - O valor mensal a ser pago será apurado mediante a aplicação dos preços
unitários contratados em face dos quantitativos efetivamente autorizados através
da(s) Ordem(ens) de Serviço, apurados e conferidos nas medições.
9.2.2 - O pagamento correspondente à medição será realizado pela tesouraria, em até
05 (cinco) dias úteis após o recebimento dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal;
b) Medição Aprovada pela Contratante;
c) Certidões negativas de débitos referentes à fazenda Federal, Estadual e Municipal;
d) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
e) Certidão Negativa de Débito junto a Justiça do Trabalho;
9.2.3 - Em caso de irregularidade na emissão da nota fiscal e nas certidões que
comprovam a regularidade fiscal e trabalhista, o prazo de pagamento será contado a
partir de suas reapresentações, desde que devidamente regularizadas.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE
ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
10.1 - Do prazo para mobilização:
10.1.1 - A CONTRATADA deverá providenciar a mobilização de todos os
equipamentos, materiais, veículos e da equipe necessária à realização dos trabalhos
até a data de início de cada Ordem de Serviço – O.S, que será emitida pela Diretoria
de Trânsito e Sistema Viário - DTSV/MCTrans, da qual constará todo o detalhamento
referente aos prazos para execução dos serviços.
10.2 - Dos locais de entrega:
10.2.1 - O fornecimento dos serviços, objeto do Edital e deste Contrato, ocorrerá
CONFORME A DEMANDA DA CONTRATANTE, em local a ser indicado pela
Diretoria de Trânsito e Sistema Viário da MCTrans, mediante a emissão de Ordem de
Serviço - O.S.
10.2.2 - A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e
Transportes de Montes Claros – MCTrans, reserva-se o direito de não receber o
objeto em desacordo com o previsto no Edital, cuja execução obedecerá,
estritamente, as especificações e condições constantes do PROJETO BÁSICO –
ANEXO VIII do Edital.
10.2.3 - O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto do Edital e
deste Contrato será a Diretoria de Trânsito e Sistema Viário - DTSV/MCTrans, através
de seus responsáveis técnicos, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº
8.666/93, e especialmente, as especificações e condições constantes do PROJETO
BÁSICO - ANEXO VIII do Edital.
10.2.4 - As quantidades totais informadas no Edital e seus Anexos são estimadas,
portanto, a CONTRATANTE poderá alterá-las, de acordo com as suas necessidades
e/ou conveniência, mediante Termo Aditivo, obedecidos os limites estabelecidos no
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que isto implique em alteração dos preços
unitários contratados, bem como, não ficando a CONTRATANTE obrigada a requisitar
a quantidade total licitada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO:
11.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades:
11.1.1 - Advertência por escrito;
11.1.2 - Em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas,
poderá ser aplicada à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal
8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis;
11.1.3 - Rescisão do termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES:
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12.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na Proposta ou
no Contrato, a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito
e Transportes de Montes Claros – MCTrans poderá aplicar à CONTRATADA as
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da
responsabilização civil e penal cabíveis.
12.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
a) - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do Contrato;
b) - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, com o consequente cancelamento do Contrato;
c) - 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato.
12.2.1 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. Se os valores não forem
suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção, ou executados da GATANTIA DE
CONTRATAÇÃO.
12.2.2 - As multas não são compensatórias e não excluem as perdas e danos
resultantes.
12.3 - Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a
entrega, total ou parcial, dos itens/serviços solicitados, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentadamente as condições do Contrato; e de impedimento de sua execução
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração, em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
12.4 - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega dos
objetos solicitados, deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, até o vencimento do
prazo de prestação inicialmente estipulado, ficando a critério da CONTRATANTE a
sua aceitação.
12.5 - Vencido o prazo proposto sem a entrega dos serviços/objeto do Edital e do
Contrato, total ou parcialmente, a CONTRATANTE oficiará a CONTRATADA
comunicando-lhe a data-limite para a regularização de sua execução. A partir dessa
data considerar-se-á inadimplência, sendo-lhe aplicada à sanção de que trata o
subitem 12.2 deste item.
12.6 - A aplicação de multas, bem como a rescisão do Contrato, não impedem que a
CONTRATANTE aplique à CONTRATADA faltosa as demais sanções previstas no
art. 87 da Lei 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de
inidoneidade).
12.7 - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será
precedida de regular processo administrativo, mediante o qual se garantirá o
contraditório e a ampla defesa.
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12.8 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
12.9 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, sem autorização da CONTRATANTE, por escrito, sob pena de
aplicação de sanção, inclusive rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO:
13.1 - O objeto do Edital será recebido, conferido e fiscalizado, pela Diretoria de
Trânsito e Sistema Viário - DTSV/MCTrans, através de seus responsáveis técnicos,
em cujo procedimento serão observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº
8.666/93, e especialmente, as especificações e exigências constantes do PROJETO
BÁSICO - ANEXO VIII do Edital.
13.1.1 - No curso da execução dos serviços, a CONTRATANTE poderá indicar
técnicos para acompanhar “in loco” a realização dos trabalhos, através da Diretoria de
Trânsito e Sistema Viário - DTSV/MCTrans, cujos profissionais poderão, a depender
do caso, determinar a paralisação dos serviços e/ou indicar providências visando
fazer cumprir as especificações e exigências constantes do Edital e seus Anexos,
especialmente, as do PROJETO BÁSICO – ANEXO VIII do Edital.
13.2 - O objeto da presente Licitação será recebido, no(s) local(is) e endereço(s)
indicado(s) pela CONTRATANTE, através de Ordens de Serviço - O.S.
13.3 - Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no respectivo
comprovante, a data, o nome, o cargo, assinatura e o número do Registro Geral (RG)
do servidor responsável pelo recebimento.
13.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:
13.4.1 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
13.4.1.1 - Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.
13.4.2 - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
13.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execução do Contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a substituir, no todo ou em parte, o seu objeto, se a qualquer tempo forem
verificados vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO:
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14.1 - A contratação decorrente da Licitação será formalizada mediante assinatura de
Contrato e emissão de Autorização de Fornecimento - AF.
14.2 - Após a Adjudicação do objeto e Homologação do procedimento, a
Adjudicatária deverá comparecer à sede da Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
– MCTrans para assinatura do Contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data da convocação, sob pena de perder o direito à contratação, e
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
14.3 - Se na ocasião da formalização do Contrato as certidões de regularidade de
débito da Adjudicatária perante a Justiça do Trabalho, a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico
hábil de informações, certificando nos autos do processo a sua regularidade,
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
14.3.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a
situação de regularidade de que trata o subitem 14.3 deste item, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência , sob
pena da contratação não se realizar.
14.3.2 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua
Proposta, não conseguir apresentar situação regular conforme trata o subitem 14.3 ou
se recusar a assinar o Contrato, será convocada para negociação outra licitante na
ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente.
14.4 - Para os fins da contratação, a Adjudicatária deverá apresentar à
CONTRATANTE todos os dados necessários à qualificação completa do(s)
responsável (eis) pela assinatura do Contrato (nome, endereço, CPF, estado civil,
nacionalidade e cargo).
14.4.1 - Para a assinatura do respectivo Contrato, a Adjudicatária deverá efetivar
a prestação da Garantia de execução contratual prevista no item 11.11 do Edital
e 14.10 e seguintes desta cláusula, sob pena da contratação não se realizar.
14.5 - Em caso de não atendimento à convocação por parte da Adjudicatária para a
assinatura do Contrato ou a recusa injustificada em assiná-lo no prazo previsto no
Edital e neste Contrato, restará configurado descumprimento total da obrigação,
sujeitando-se a Adjudicatária ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por
cento) do valor global da Proposta apresentada, além de sujeitar-se às demais
sanções administrativas legais cabíveis.
14.6 - Não atendendo a Adjudicatária à convocação para assinatura do Contrato ou
deixando de fazê-lo por qualquer motivo, convocar-se-á outra licitante, seguindo a
ordem de classificação, caso não haja interesse da Administração na realização de
nova licitação, nos termos do art. 64, § 2º da Lei 8.666/93.
14.7 - O disposto no subitem 14.5 não se aplicará às licitantes remanescentes,
quando convocadas para a assinatura do Contrato nos termos e condições da
Adjudicatária, e que por este motivo, deixar de assiná-lo.
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14.8 - Os casos fortuitos e de força maior que impossibilitarem a assinatura do
Contrato deverão ser comunicados, por escrito, e devidamente comprovados, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias do evento, para que sejam considerados quando da
análise de eventual aplicação de penalidade.
14.9 - No ato da assinatura do Contrato a Adjudicatária deverá apresentar Alvará
de Funcionamento expedido pelo município da sede da empresa.
14.10 - DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO:
14.10.1 - A empresa licitante vencedora do certame, na condição de
ADJUDICATÁRIA, deverá apresentar, até a data prevista para a assinatura do
contrato, uma verba de GARANTIA DE CONTRATAÇÃO correspondente a 1% (um
por cento) do valor total do Contrato.
14.10.2 - A prestação da GARANTIA DE CONTRATAÇÃO, indicada no subitem
anterior, far-se-á por qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 56 da lei
8.666/93.
14.10.3 - A GARANTIA DE CONTRATAÇÃO terá validade igual ao prazo de vigência
do contrato.
14.10.3.1 - Havendo prorrogação do contrato, a GARANTIA DE CONTRATAÇÃO
deverá ser prorrogada ou substituída, contemplando o novo prazo.
14.10.3.2 - Acaso ocorra variação no valor da contratação, a GARANTIA DE
CONTRATAÇÃO deverá adequar-se, proporcionalmente, aos valores pactuados.
14.10.4 - A GARANTIA DE CONTRATAÇÃO (ou seu saldo) será devolvida à
CONTRATADA no encerramento do contrato, assim que emitido o Termo de Extinção
Contratual.
14.10.5 - A GARANTIA DE CONTRATAÇÃO servirá de segurança para o fiel
cumprimento do Contrato, cuja verba responderá, dentre outras, pelas multas
eventualmente aplicadas, nos termos do inciso III do art. 80 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO:
O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93, observado o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma
legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS E ADITAMENTOS:

Os casos omissos e aditamentos contratuais, acaso necessários, serão regidos pelas
normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, e segundo os princípios gerais
do Direito Administrativo e, subsidiariamente, do Direito Privado, sempre em benefício
do interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:
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As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Montes Claros-MG, para
dirimir toda e qualquer questão oriunda deste Contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Montes Claros - MG, _____ de _________ de 2019.

________________________________
Representante
Empresa Contratada

__________________________________
José Wilson Ferreira Guimarães
MCTrans / Contratante

TESTEMUNHAS:
______________________________
Nome:
CPF:

_______________________________
Nome:
CPF:

DESPACHO: Contrato devidamente examinado e aprovado pelo Departamento
Jurídico da MCTrans, em obediência ao parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações.
Advogado (a)
OAB – MG _________

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP: 39.402-595 - www.mctransonline.com.br

MCTrans
ANEXO VIII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018
PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS

PROJETO BÁSICO
1. APRESENTAÇÃO
1.1. O presente Projeto Básico tem por finalidade estabelecer as condições técnicas a serem
obedecidas, fixando parâmetros mínimos a serem atendidos para equipamentos, materiais, serviços e
mão de obra, na execução da manutenção, reforma e expansão da sinalização semafórica, no
Município de Montes Claros.
1.2. Todos os equipamentos, materiais empregados e os serviços executados deverão estar
rigorosamente em consonância com os projetos e/ou detalhes fornecidos pela Contratante, com as
prescrições contidas no presente Projeto Básico, com as normas gerais da Lei Federal nº 9.503/97,
Código de Trânsito Brasileiro - CTB e legislação complementar vigente, com as normas técnicas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e legislações Federal, Estadual, Municipal
pertinentes aos trabalhos.
2. OBJETO
2.1. A Contratada deverá prestar os seguintes serviços:
a) ativação de novas interseções; com a implantação de colunas, braços projetados, grupos focais
veiculares e de pedestres, anteparos, cabos elétricos de potência, cabos das redes de comunicação
de dados, hastes de aterramento, controladores semafóricos e padrões para medidor de energia
elétrica CEMIG;
b) reforma do mobiliário semafórico existente e seus acessórios, colunas, braços projetados, grupos
focais, anteparos e viseiras;
c) inclusão de novos grupos semafóricos em interseções já sinalizadas com semáforos;
d) substituição de colunas, braços projetados, grupos focais e anteparos;
e) realocação de controladores semafóricos;
f) manutenção dos cabos elétricos de potência;
g) implantação e/ou manutenção de rede física de dados;
h) implantação de padrões para medidor de energia elétrica CEMIG dos controladores semafóricos
em interseções já sinalizadas com semáforos;
i) substituição dos grupos focais, convencionais 300 mm para LED 200 mm, nas interseções
semafóricas existentes;
j) substituição dos módulos semafóricos, convencionais 300 mm para LED 200 mm, nas interseções
semafóricas existentes;
k) manutenção do mobiliário semafórico e seus acessórios, com limpeza, pintura e reposicionamento;
l) implantação de adaptadores nos grupos focais existentes, veiculares 300 mm, para a instalação de
módulos semafóricos 200 mm.
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m) implantação de adaptadores nos grupos focais para pedestres, veiculares 200 mm convencional,
para a instalação de módulos semafóricos 200 mm cluster de LED.
m) Execução de rede subterrânea para alimentação elétrica e cabeamento de rede de comunicação
de dados.
3. OBSERVAÇÕES GERAIS
3.1. Antes da execução de qualquer serviço, a locação das colunas, determinada conforme os
projetos e/ou detalhes, apresentados em cada Ordem de Serviço, sempre deverá ser conferida "in
loco" pelas equipes da Contratante e da Contratada.
3.2. O Projeto Básico e os Anexos, Mapa da Distribuição Espacial das Interseções Semafóricas
Existentes - Anexo I, Mapa da Distribuição Espacial dos Grupos Focais Existentes - Anexo II, Quadro
Detalhado das Interseções Semafóricas Existentes - Anexo III, Quadro Detalhado dos Tipos de
Controladores Semafóricos Existentes - Anexo IV, Quadro Detalhado do Mobiliário Semafórico
Existente - Anexo V, Justificativa Técnica para Aquisição de Controlador de Tráfego Microprocessado
Modelo Flexcon III - 188 - Anexo VI, Modelo de Proposta e as Normas Básicas de Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho complementam-se entre si, e destinam-se a descrição dos
serviços completamente concluídos, com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira
qualidade e bom acabamento.
3.3. Os serviços contratados poderão ter suas quantidades modificadas de acordo com as alterações
de demanda dos serviços, sendo a Contratada previamente avisada.
3.4. A Contratada deverá afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da MCTrans,
qualquer empregado que, comprovadamente, causar embaraço à boa execução dos serviços objeto
deste Projeto Básico, por ineficiência, má conduta ou falta de respeito a seus dirigentes, empregados
ou terceiros.
3.5. A Contratada deverá fazer mobilização de todos os equipamentos, materiais, veículos e equipe
até a data de início de cada Ordem de Serviço - OS emitida pela Diretoria de Trânsito e Sistema
Viário.
3.6. Quaisquer danos causados ao mobiliário ou qualquer outro componente da sinalização
semafórica, por ação indevida da Contratada, serão de responsabilidade desta, a qual indenizará à
MCTrans os custos correspondentes quando do cálculo das medições, ou mediante reposição pela
Contratada de material idêntico ou de qualidade superior ao danificado.
3.7. Os trabalhos realizados em via pública deverão cumprir os preceitos do Código de Trânsito
Brasileiro, do Código de Posturas Municipal e as determinações da MCTrans, inclusive no que se
refere ao horário e dia da semana permitidos para a execução dos serviços.
3.8. Os serviços em campo deverão ser executados com indispensável cautela e em obediência à
legislação vigente.
3.9. Ao término de cada serviço, deverá ser executada pela Contratada a limpeza do local,
removendo-se todos os materiais provenientes das atividades desenvolvidas.
4. OBSERVAÇÕES SOBRE OS MATERIAIS E OS EQUIPAMENTOS
4.1. Todos os materiais fornecidos pela Contratada deverão satisfazer as especificações da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e demais normas, do Código de Trânsito Brasileiro CTB, e ainda, as especificações gerais dos projetos e/ou detalhes e do Projeto Básico.
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4.2. Em caso de alterações nos projetos e nos materiais especificados a solicitação deverá ser feita
por escrito à Contratante, e somente permitidas após aprovação.
4.3. Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com
sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da Contratada.
4.4. Não será permitido o emprego de materiais/equipamentos usados e ou danificados.
5. OBSERVAÇÕES SOBRE A MÃO DE OBRA
5.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.1.1 - Todos os licitantes deverão apresentar, para efeito de comprovação de Qualificação Técnica,
os documentos a seguir relacionados:
5.1.1.1 - Atestado emitido por empresa pública ou privada, registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA), que comprove que a licitante tenha executado serviços de
sinalização semafórica;
5.1.1.2 - Comprovação de que possui em seu quadro de funcionários, pelo menos, (01) Responsável
Técnico com formação em Engenharia Civil ou Elétrica, com experiência em serviços de sinalização
semafórica, cujos atestados comprobatórios desta exigência, estejam registrados no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA);
5.1.1.2.2 - A licitante deverá comprovar o vínculo entre o Responsável Técnico indicado e a
respectiva empresa, que poderá ocorrer através de cópia da ficha de registro da CTPS, ou contrato
de prestação de serviços;
5.2 - A Contratada deverá manter no gerenciamento das obras, em tempo integral, um Responsável
Técnico, com a devida capacidade técnica acima mencionada.
5.3. - Para a execução dos serviços da sinalização semafórica a Contratada deverá ainda
disponibilizar pessoal habilitado e em número suficiente, conforme relacionado abaixo, bem como,
outros profissionais necessários para execução dos serviços.



Encarregado;



Motorista;



Eletricista;



Pedreiro;



Auxiliares de Serviços Gerais.

5.4. ATRIBUIÇÕES
5.4.1 - São atribuições do Responsável Técnico
a) Coordenar, programar e acompanhar os trabalhos da equipe, cuidando da perfeita execução das
tarefas determinadas, da geração, organização e emissão diária de dados e relatórios, de forma que
sejam registradas todas as ocorrências;
b) Acompanhar a equipe nas tarefas de implantações e manutenções, responsabilizando-se pela
perfeita execução dos serviços, conforme procedimentos e padrões de qualidade estabelecidos pela
MCTrans;
c) Cientificar ou solicitar à MCTrans, sempre que necessário, apoio policial, desvio de trânsito ou
apoio operacional dos agentes de fiscalização de trânsito;
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d) Zelar pelas condições de segurança dos empregados e pelo bom estado dos materiais de
sinalização e segurança, exigindo em especial, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
e) Providenciar o envio para campo de ferramentas, equipamentos e/ou peças, como grupos focais,
cabos, módulos LED, que porventura possam ser necessárias em alguma intervenção de
manutenção ou implantação semafórica.
5.4.2 - São atribuições da Equipe
a) Promover a ativação de novas interseções semaforizadas com a implantação de colunas, braços
projetados, grupos focais veiculares e de pedestres, anteparos, cabos elétricos de potência, cabos
das redes de comunicação de dados, hastes de aterramento, controladores semafóricos e padrões
para medidor de energia elétrica CEMIG;
b) Substituir módulos convencionais por LED, dos grupos focais existentes;
c) Substituir grupos focais convencionais por LED, nas interseções semafóricas existentes;
d) Promover intervenções em elementos do mobiliário semafórico e seus acessórios, tais como
reposicionamento e substituição;
e) Recuperar e pintar colunas, braços projetados, grupos focais, anteparos e viseiras;
f) Incluir novos grupos semafóricos numa determinada interseção;
g) Substituir e/ou realocar controladores semafóricos;
h) Implantar e/ou manter cabos elétricos de potência e de rede física de dados;
i) Construir rede subterrânea para passagem de cabos de potência e de dados;
j) Efetuar o transporte dos elementos do mobiliário semafórico e seus acessórios.
5.5. Quando a fiscalização da Contratante julgar necessário, o funcionário que não estiver atendendo
satisfatoriamente a execução dos serviços deverá ser substituído.
6. OBSERVAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS, FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO
6.1. A Contratada deverá alocar e disponibilizar, além do pessoal necessário, também sob sua inteira
responsabilidade, para a execução exclusiva dos serviços contratados, no mínimo, os seguintes
equipamentos e veículos:


1 (um) veículo de carga com capacidade mínima de 4 t, com o máximo de 10 (dez) anos de
fabricação, equipado com plataforma elevatória com acionamento hidráulico de, no mínimo,
2,0 X 1,5 m com possibilidade de alcance de 7 m do solo e capacidade mínima de 300 kg e
compartimento apropriado na carroçaria para acomodar 5 (cinco) funcionários, e acondicionar
adequadamente cimento, brita, areia, água e demais materiais e dotado de sinalização visual
intermitente, ou



1 (um) veículo de carga com capacidade mínima de 4 t, com o máximo de 10 (dez) anos de
fabricação, equipado com dispositivo de sinalização visual intermitente, cesta hidráulica
giratória, além de compartimento apropriado na carroçaria para acomodar 5 (cinco)
funcionários e acondicionar adequadamente cimento, brita, areia, água e demais materiais.
Características da cesta: alcance mínimo vertical de trabalho de 7 m, alcance horizontal de
4,5 m, abertura máxima de estabilizadores de 2,7 m, capacidade mínima do cesto de 200 kg
e giro de 360º. Os comandos do cesto deverão estar disponíveis no solo e no interior dele.



1 veículo de apoio para a equipe;
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escadas, cavadeiras, alavancas, bocas de lobo, pás, enxadas, carrinhos de mão, soquetes
compactador, etc.;



cones, cavaletes, acessórios de iluminação, sinalização de obra refletiva e demais
dispositivos de sinalização.

6.2. A Contratada, para execução dos serviços, deverá disponibilizar, até a data de início de vigência
do Contrato, os veículos relacionados acima, apresentando-os para vistoria na MCTrans, que emitirá
um Certificado de Vistoria.
6.2.1 - O Certificado de Vistoria deverá ser renovado anualmente na Diretoria de Transportes da
MCTrans.
6.3. Os veículos deverão trazer, em suas portas, adesivos de identificação da MCTrans e dístico
identificativo com o nome e a logomarca da empresa Contratada, tudo sem ônus para a MCTrans.
6.4. Os veículos deverão se apresentar para prestação dos serviços portando todos os equipamentos
obrigatórios e documentos em atendimento ao Código de Trânsito Brasileiro - CTB e resoluções do
CONTRAN.
6.5. No caso de avaria do veículo que impeça a equipe de executar os serviços programados, o
mesmo deverá ser substituído imediatamente, por um veículo equivalente.
6.6. Todas as despesas com os veículos serão de responsabilidade da Contratada.
6.7. Os veículos da Contratada deverão utilizar dispositivos de sinalização luminosa intermitentes na
cor amarelo âmbar.
6.7.1 - O uso destes dispositivos deverá atender aos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro.
6.8. Todo material transportado nas carroçarias tais como ferramentas e equipamentos deverão estar
acondicionados em compartimentos separados daqueles ocupados pelos trabalhadores da
Contratada, de forma a evitar lesões nos mesmos na eventualidade de acidentes com o veículo.
6.9. Os veículos de carga utilizados também para transportar os membros da equipe da Contratada
deverão atender aos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro.
6.10. A Contratada responsabilizar-se-á pela guarda e correta utilização dos equipamentos.
7. OBSERVAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS
7.1. A implantação da sinalização semafórica deverá ser executada pela equipe da Contratada,
atendendo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, as normas técnicas, e ainda, as especificações
gerais dos projetos e/ou detalhes e do Projeto Básico.
7.2. Conforme determinação da MCTrans o horário de trabalho da equipe será preferencialmente na
parte noturna, de 2ª feira a 6ª feira, sendo que, nos sábados a partir das 14:00 horas, nos domingos e
feriados será permitido em qualquer horário.
7.3. Qualquer ocorrência observada que comprovadamente impossibilite a execução dos serviços,
deverá ser imediatamente comunicada à Contratante.
7.4. A Contratada deverá assegurar a boa qualidade dos serviços, de modo que os mesmos se
realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.
7.5. Todos os materiais/equipamentos empregados e os serviços executados deverão estar
rigorosamente em consonância com o Projeto Básico, com os projetos e/ou detalhes fornecidos pela
Contratante, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com o
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Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes
aos trabalhos.
7.6. Quando dos serviços de substituição, deverão ser devolvidos a MCTrans todo o mobiliário
semafórico e controlador de tráfego que forem retirados das vias públicas.
8. PAGAMENTOS
8.1. O pagamento será efetuado através de medição, obtida da soma dos valores dos serviços
autorizados e realizados em cada Ordem de Serviço - OS.
9. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
9.1. A Contratada deverá cumprir todos os dispositivos das Normas Regulamentadoras NR-6, NR-7 e
NR-10 do Ministério do Trabalho.
9.2. A MCTrans se reserva o direito de embargar/interditar as atividades realizadas pela Contratada
sem os devidos cuidados no campo da Segurança e Medicina do Trabalho.
9.3 Além dos equipamentos e vestimentas exigidas por Lei e Normas de Segurança, os funcionários
deverão se apresentar uniformizados e portar crachás de identificação presos no uniforme em local
visível.
9.4. Os danos causados às redes das concessionárias de serviços públicos, aos bens públicos ou de
terceiros, acidentes pessoais com funcionários ou com o envolvimento de terceiros, correrão sob
responsabilidade exclusiva da Contratada, incluindo eventuais ressarcimentos que se fizerem
necessários.
9.5. Sempre que for constatado o aparecimento de interferências que impeçam o desenvolvimento
normal dos serviços contratados e principalmente nos casos em que sua continuidade gere situações
de insegurança para veículos e pedestres, a fiscalização da MCTrans deverá ser acionada de
imediato para providências.
9.6. Além das penalidades previstas no Contrato, correrão por conta da Contratada quaisquer multas
ou penalidades trabalhistas face descumprimento da legislação competente.
10. IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
10.1. OBJETIVO
Fornecimento e implantação das colunas para braço projetado, colunas simples para repetidor,
colunas simples para pedestres, braços projetados, conjuntos focais e acessórios, para implantação
de sinalização semafórica, e ainda, execução de rede subterrânea para passagem de cabos de
potência e/ou dados.
10.2. REQUISITOS
Os serviços só serão considerados concluídos e aprovados pela Contratante quando:


A sinalização semafórica estiver em pleno funcionamento;



Devolvidos os materiais excedentes e retirados da via pública;



Recomposto o piso nos locais de instalação;



Recolhido todo o entulho ou sobras de materiais resultantes da execução dos serviços.

10.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS
10.3.1 - Descrição dos Serviços
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Os serviços de implantação da sinalização semafórica constituem-se basicamente dos seguintes
itens:
10.3.1.1 - Verificação de Interferências e Irregularidades
Antes de serem iniciados os serviços, a Contratada deverá efetuar a verificação de interferências
subterrâneas e aéreas, bem como verificar o cabo alimentador da concessionária de energia elétrica
local e avaliar as condições de instalação das estruturas e demais dispositivos e equipamentos.
10.3.1.2 - Execução das Fundações
A execução das fundações para instalação das colunas componentes da sinalização semafórica,
deverá sempre obedecer aos padrões técnicos, de forma a garantir os aspectos de segurança e
visibilidade, necessárias à instalação dos grupos focais e controlador.
10.3.1.3 – Construção de Rede Subterrânea


Determinar o traçado da rede subterrânea em projeto executivo, inclusive abertura de
processo junto a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano da Prefeitura de Montes
Claros, atendendo a todos os requisitos para abertura de vala e recomposição de pavimento
e calçadas. O traçado da rede não deve coincidir com o encaminhamento da sinalização
horizontal (faixa de pedestres e retenção);



Traçar em campo o encaminhamento da rede subterrânea considerando as interferências no
solo;



Executar a escavação da vala com 20cm largura e 40cm de profundidade;



Assentar duto flexível (50mm ou 75mm) na vala;



Envelopar os dutos com concreto traço 2:2:1;



Aguardar a cura do concreto;



Recompor o piso sobre a vala, conforme normas técnicas da Secretaria de Infraestrutura e
Planejamento Urbano;



Instalar caixa de passagem com distância máxima de 50 metros entre uma caixa e outra
conectando o duto entre elas;



Implantar sonda em todos os encaminhamentos da rede subterrânea;



Lançamento dos cabos de potência e/ou dados na rede subterrânea;



Ligação dos cabos nos grupos focais veiculares e de pedestres;



Realização das emendas dos cabos que irão alimentar grupos semafóricos da mesma fase;



Ligação dos cabos de potência e de dados no controlador verificando o funcionamento
correto dos grupos focais correspondentes (distribuição de fases da programação
semafórica);
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Teste da comunicação, se a nova interseção semaforizada for interligada a uma rede ou
centralizada.

Os detalhes do duto flexível tipo e das caixas de passagem, deverão estar em conformidade com os
modelos apresentados no Anexo A – (2. Ilustrações – Fotos 001 a 002).
10.3.1.4 - Montagem de Estruturas Metálicas
A montagem das colunas deverá ser efetuada por meio de equipamentos e métodos de construção
adequados, que garantam a segurança dos trabalhadores e do público, estabilidade nas operações
de transporte, montagem ou desmontagem.
Os métodos construtivos deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização da Contratante, antes
de iniciada qualquer tipo de estrutura, a qual poderá sugerir modificações não só quanto ao
rendimento dos serviços, como à segurança de veículos e pedestres.
Todas as colunas deverão ser instaladas perfeitamente no prumo. Deverão ser colocados os braços
projetados (quando for o caso) e os correspondentes grupos focais, somente após o tempo de
endurecimento do concreto.
À Contratada caberá o fornecimento da areia, do cimento, da brita, ferramentas, cabos de aço,
transporte, mão-de-obra e equipamentos necessários aos serviços.
Colunas para Braço Projetado, Colunas Simples para Repetidor, Colunas Simples para
Pedestres e Braços Projetados
As colunas para braço projetado, colunas simples para repetidor, colunas simples para pedestres e
braços projetados deverão ser confeccionados em tubos sem emendas, de aço carbono SAE
1010/1020, galvanizados a quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, conforme
norma ABNT-EB-639, e ainda, em conformidade com os modelos dispostos no Anexo A – (1.
Desenhos) e (2. Ilustrações – Fotos 003 a 006).
Diâmetro Interno (“)
Espessura da Parede
(mm)
Diâmetro Externo (mm)

2

3

4

5

3,75

4,25

4,50

5,00

60,30

88,90

114,30

139,70

Colunas Para Braços Projetados
Deverão ser confeccionadas, com espessura mínima da parede igual a 4,75 mm, apresentarem duas
aletas soldadas opostamente, distantes 300 mm da extremidade inferior, medindo 200 x 200 mm com
espessura de 4,75 mm, para evitar-se o movimento de rotação e conterem furos transversais para
passagem da cabeação.
Deverão suportar braços projetados com Ø externo de 101,60 mm, espessura mínima da parede de
4,50 mm, comprimento de projeção igual a 4,50 m ou a critério da Contratante, e grupos focais
semafóricos posicionados a 5,50 m do solo (distância mínima entre o piso e a parte inferior do grupo
focal com anteparo).
As colunas após receberem o tratamento anticorrosão deverão ser pintadas com tinta esmalte
sintético preto fosco.
Braços Projetados
Deverão ser utilizados tubos de Ø externo igual a 101,60 mm, espessura mínima da parede de 4,50
mm e projeção de 4,50 m ou a critério da Contratante.
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A angulação será feita em uma etapa por um ângulo de 27,5° a 3,00 m da base do braço, conforme
Anexo A – (1. Desenhos – 1.1 – Desenho 001, Folha 01).
Os braços deverão ser dotados de furos para passagem da cabeação.
Os braços após receberem tratamento anticorrosão deverão ser pintados com tinta esmalte sintético
preto fosco.
O acabamento na extremidade deve ser com tampão de PVC na cor preta.
Colunas Simples para Repetidor
Deverão ser utilizados tubos de Ø externo igual a 101,60 mm, espessura mínima da parede de 4,50
mm e comprimento igual a 7,00 m (instalação aérea) ou 4,00 m (instalação subterrânea).
As colunas deverão apresentar duas aletas soldadas opostamente e distantes 300 mm da
extremidade inferior, medindo 200 x 200 mm com espessura de 4,75 mm, para evitar-se o movimento
de rotação e possuírem furos transversais para passagem da cabeação.
As colunas após receberem o tratamento anticorrosão deverão ser pintadas com tinta esmalte
sintético preto fosco.
O acabamento na extremidade deve ser com um tampão de PVC na cor preta, com nervuras para
impedir o acúmulo de água.
Colunas Simples para Pedestres
Deverão ser utilizados tubos de Ø externo igual a 101,60 mm, espessura mínima da parede de 4,50
mm e comprimento igual a 7,00 m (instalação aérea) ou 4,00 m (instalação subterrânea).
As colunas deverão apresentar duas aletas soldadas opostamente e distantes 300 mm da
extremidade inferior, medindo 200 x 200 mm com espessura de 4,75 mm, para evitar o movimento de
rotação e possuírem furos transversais para passagem da cabeação.
As colunas após receberem o tratamento anticorrosão deverão ser pintadas com tinta esmalte
sintético preto fosco.
O acabamento na extremidade deve ser com um tampão de PVC na cor preta, com nervuras para
impedir o acúmulo de água.
Tratamento Superficial
As colunas e braços deverão ser galvanizados a fogo depois de efetuadas todas as operações de
furação e soldagem.
A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as
superfícies apresentarem uma deposição mínima de zinco igual a 350 g/m² (trezentos e cinqüenta
gramas por metro quadrado), quando ensaiado conforme a ABNT-NBR-7397:2016.
A galvanização não deverá separar-se do material de base, quando submetido ao ensaio de
aderência, pelo método do dobramento, conforme a ABNT-NBR-7398:2015.
A espessura da galvanização (revestimento de zinco) deverá ser no mínimo de 50 micra, quando
ensaiados conforme a ABNT-NBR-7399:2015.
A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas na zincagem. As peças quando
ensaiadas conforme a ABNT-NBR-7400:2015, deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões (ensaio
de Preece) sem apresentar sinais de depósito de cobre.
10.3.1.5 - Instalação dos Grupos Focais
Caberá à Contratada o fornecimento de equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e transporte,
necessários à execução dos serviços de instalação dos grupos focais, colocação das lâmpadas,
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transformadores, fiação interna e terminais, instalação de circuito piscante, no caso de grupo focal
piscante, fixação de cobre focos, reposicionamento das lentes e máscaras e conexão elétrica ao cabo
alimentador com conector tipo SINDAL.
Os modelos tipo dos grupos focais e das respectivas abraçadeiras são demonstrados no Anexo A –
(2. Ilustrações – Fotos 007 a 014).
Grupos Focais
Deverão ser construídos de forma a permitir suas montagens em lateral de coluna cilíndrica vertical
ou braço projetado.
Os grupos focais serão dos seguintes tipos:
Tipo A- Grupo veicular principal tipo I, na configuração 200 x 200 x 200 x 200 mm (vermelho,
vermelho, amarelo, verde).
Tipo B- Grupo veicular principal tipo I, na configuração 200 x 200 x 200 mm (vermelho, amarelo,
verde).
Tipo C- Grupo veicular repetidor tipo I, na configuração 200 x 200 x 200 x 200 mm (vermelho,
vermelho, amarelo, verde).
Tipo D- Grupo veicular repetidor tipo I, na configuração 200 x 200 x 200 mm (vermelho, amarelo,
verde).
Tipo E- Grupo focal de pedestres, quadrado, nas dimensões médias de 210 x 210 mm, com
máscaras de “andando” e “parado”, para reforçar a atenção dos usuários.
Deverão permitir a entrada de cabos e fios elétricos pela parte inferior, por dentro do suporteabraçadeira de sustentação quando instalados em lateral de coluna ou na lateral do semáforo através
de prensa-cabo, de maneira a impedir infiltração de água, mantendo os cabos livres, para não haver
rompimento da isolação dos condutores por estrangulamento.
Os Grupos Focais deverão estar devidamente apertados e bem afixados.
Os dispositivos de fixação (abraçadeiras) deverão ser compatíveis com os diâmetros das colunas e
braços dos semáforos a serem instalados.
Todos os acessórios que compõem o corpo do semáforo já deverão vir montados no mesmo.
Caixa de Foco
Deverão ser fabricadas em liga de alumínio fundido.
Serão de construção modular, à prova de pó, umidade e intempéries, possuindo dispositivos que
permitam a ligação externa de modo a não comprometer a hermeticidade da mesma.
Todas as partes devem ser limpas, isentas de falhas, rachaduras, bolhas de fundição ou de outros
defeitos.
Os grupos focais veiculares serão compostos de 04 (quatro) ou 03 (três) módulos intercambiáveis,
todos de 200 mm de diâmetro nominal, observadas as tolerâncias para as aberturas das lentes.
O sistema de encaixe entre módulos deve ser da maneira que permita o posicionamento distinto de
cada módulo no sentido vertical, e impeça a desfocalização dos blocos, seja por ação dos ventos,
seja por vibração, e sem prejuízo para a hermeticidade das caixas foco.
10.3.1.6 - Instalação da Botoeira
São dispositivos que têm a função de detectar a solicitação de pedestres em determinado local. A
botoeira é acionada manualmente pelo pedestre para que sua presença seja detectada, de forma que
o tempo de travessia associado a essa demanda seja implementado pelo controlador de tráfego.
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Deve ser utilizada sinalização educativa que indique ao pedestre a necessidade de acionar a botoeira
para realizar a travessia, ver exemplos no Anexo A – (2. Ilustrações – Fotos 015 a 016).
10.3.1.7 - Instalação do Controlador
Caberá a Contratada a completa instalação, fixação, execução do aterramento, conexão de todos os
cabos, alinhamento da fiação interna, fornecimento da mão-de-obra, equipamentos e materiais
necessários à execução dos serviços.
O controlador deverá ser afixado em coluna.
Considerar-se o serviço aceito, após serem realizados os testes de sistema e aceitação, na presença
da fiscalização da Contratante.
Os modelos de controladores existentes em Montes Claros/MG podem ser observados no Anexo A –
(2. Ilustrações – Fotos 017 a 020).
10.3.1.8 - Instalação Elétrica
Os cabos a serem utilizados na rede semafórica, que interligarão o controlador aos grupos focais
veiculares e de pedestres serão os seguintes:
ITEM

DESCRIÇÃO

DIÂMETRO

1

Controlador – Gr. Focal Veicular

4 x 1,5 mm²

2

Controlador – Gr. Focal Pedestre

3 x 1,5 mm²

3

Controlador – Gr. Focal Veicular

4 x 2,5 mm²

4

Controlador – Gr. Focal Pedestre

3 x 2,5 mm²

5

Gf. Principal – Gf. Repetidor

4 x 1,5 mm²

Caberá a Contratante definir qual o diâmetro dos cabos a serem utilizados para cada instalação.
Preferencialmente, os fios internos dos cabos deverão obedecer ao padrão de cores definidos na
tabela apresentada a seguir:
CABO 4 x 1,5 / 2,5mm²
FIO

DESCRIÇÃO

COR

1

Ligação do Vermelho Principal

Vermelha

2

Ligação do Amarelo

Amarela

3

Ligação do Verde

Verde

4

Ligação do Neutro

Azul Claro

CABO 3 x 1,5 / 2,5 mm²
FIO

DESCRIÇÃO

COR

1

Ligação do Vermelho Principal

Vermelha

2

Ligação do Verde

Verde
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3

Ligação do Neutro

Azul Claro

No caso da utilização de cabos com o padrão de cores acima especificado, os fios internos dos cabos
deverão receber unicamente a identificação do número da fase ao qual pertence, através de anilhas
de identificação com o numeral correspondente.
Caso não se encontre disponível no mercado cabos com os padrões de cores definidos, podem-se
usar alternativamente cabos com fios internos pretos, com identificação numérica dos mesmos, mas
neste caso a identificação deve contemplar através de anilhas com letras e numerais a cor número da
fase, conforme indicado a seguir:
IDENTIFICAÇÃO DE CORES
FIO

DESCRIÇÃO

COR

1

Vermelho Principal

Pn

2

Vermelho Secundário

Sn

3

Amarelo

Na

4

Verde

Vn

5

Neutro

Nn

O “n” na coluna de identificação da tabela acima, representa o número da fase.
As identificações descritas neste item deverão ser utilizadas nas saídas da borneira do controlador,
nas entradas e saídas das borneiras das caixas de derivação e na entrada da borneira dos grupos
semafóricos.
Os modelos tipo de cabos de potência podem ser observados no Anexo A – (2. Ilustrações – Fotos
021 a 024).
10.3.1.9 - Instalação da Cablagem
A cablagem poderá ser aérea ou subterrânea, sendo que todos os cabos serão de fornecimento da
Contratada, obedecendo aos critérios a seguir:
a) Cabo de 2 condutores de 1,5 mm²
Utilizado para ligação de botoeiras e comando de chaves magnéticas;
b) Cabo de 2 e 4 condutores de 2,5 mm²
Utilizado para alimentação de controlador (tipo sintenax);
c) Cabo de 3 e 4 condutores de 1,5 mm² ou 2,5 mm²
Utilizado para distribuição de energia aos grupos focais;
d) Cabo blindado CTPAPLG de um par por 1,78 mm²
Utilizado para alimentação do laço detector;
e) Cabo EPR de 50 por 0,24 mm²
Utilizado para a confecção de laço indutivo.
Na instalação dos cabos condutores deverão estar inclusos os de ligação aos grupos focais,
controlador, botoeiras, caixa de passagem, etc.
A cablagem deverá ter altura mínima de 6,50 m ao atravessar a pista de rolamento, podendo-se
utilizar, quando necessário, coluna com extensão.
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Nos serviços de colocação de cablagem aérea estão inclusos a colocação de suportes com roldana e
a execução das emendas necessárias.
Nas emendas realizadas, serão utilizadas caixas retangulares de plástico da marca STECK n° C.
As emendas somente poderão ser feitas dentro de caixas de passagem ou nas roldanas.
Na cablagem por roldanas, o cabo deverá ter contato exclusivamente com a parte de porcelana sem
contato com as partes metálicas do dispositivo.
As emendas deverão suportar um eventual tensionamento do cabo elétrico.
As emendas deverão ser isoladas com fita isolante (ABNT NBR NM 60454-3-1-5 na Classe A) e fita
isolante de autofusão (espessura mínima 0,70mm e classe de temperatura mínima de 100 °C).
10.3.1.10 - Conexão à Rede de Energia
A ligação do cabo alimentador do controlador à rede da concessionária de energia elétrica local
deverá ser feita da seguinte maneira:
Se a rede da concessionária de energia for aérea, a fiação de alimentação será instalada do
controlador à caixa de entrada.
A Contratada executará a passagem do cabo alimentador de 2 condutores 10 AWG com a ponta
preparada para ligar o controlador com os conectores necessários, em dutos de ferro galvanizado já
instalados ou em coluna com suporte para controlador.
A conexão dos cabos de alimentação à rede da concessionária de energia elétrica local deverá ser
feita com conector bimetálico para conexão alumínio/cobre ou “Split-Bolt” para conexão cobre/cobre
(ref. CPA-B-I-44), “Eltc” ou equivalente.
10.3.1.11 - Aterramento das Estruturas Metálicas
Execução de aterramento: serão cravadas hastes terra em caixas de passagens até atingir uma
resistência de terra na faixa de 5 ohms. Não se admitirá o beneficiamento do solo através de aditivos
químicos.
10.3.1.12 - Projeto de Implantação de Sinalização Semafórica
O acompanhamento, e a aprovação dos serviços realizados, serão feitos pela Contratante, devendo
os mesmos estar de acordo com os projetos executivos da sinalização semafórica.
10.3.1.13 - Controle de Qualidade
A Contratante reserva-se o direito de exigir da Contratada análise dos materiais, dos equipamentos
fornecidos, conforme as normas citadas neste documento.
Ocorrendo reprovação na conferência, inspeção, teste ou análise, a Contratante reserva-se o direito
de devolver os materiais e/ou equipamentos, ficando por conta da Contratada todas as despesas daí
decorrentes.
11. GRUPO FOCAL À LED
11.1. OBJETIVO
Fixar as características técnicas básicas e funcionais mínimas para grupos focais veiculares principais
com diâmetro de 200 mm com utilização de módulos denominados de clusters ou bolachas que
utilizam lâmpadas baseadas em diodos emissores de luz (LED).
11.2. CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS VEICULARES
Devem ser confeccionados em alumínio injetado.
A emenda entre módulos deve ser com terminações fixas, fundidas no próprio corpo dos módulos.
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O acabamento dos módulos deve ser em pintura eletrostática a pó, na cor preta fosco, com secagem
em estufa a 240 graus.
As pestanas devem ser confeccionadas em alumínio com 1 mm de espessura, liga 5052 têmpera H34
e pintura eletrostática na cor preta fosco. Estas deverão vir acompanhadas de quatro parafusos
galvanizados de 2,50 mm x 9,50 mm auto-atarrachantes e roscas grossas com arruelas galvanizadas
lisas de 1/8 polegadas. A pestana deve cobrir 3/4 da circunferência da lente.
Toda a fiação interna deve ser feita utilizando cabos com fios de diâmetro de 2,5 mm² e isolação de
750 V, terminando em borneiras tipo barra Sindal.
Os módulos devem ter perfeita vedação, de forma que a colocação dos suportes, anteparos ou
clusters não permitam a entrada de água.
Os anteparos devem ser de alumínio, com pintura eletrostática na cor preta fosco, nas dimensões:
1000 mm x 500 mm x 1,5 mm.
A abertura da tampa do grupo focal deve ser frontal, fixada por meio de dobradiças com pinos,
parafusos e borboletas de latão, com a tampa abrindo da direita para esquerda.
Deverá conter em todo o grupo focal um dispositivo prensa-cabo em pelo menos um dos módulos.
11.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DOS CLUSTERS DE LED
Requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos focais semafóricos a LED (diodos
emissores de luz, do inglês, Light Emitting Diode) de diâmetro 200mm.
Serão dois tipos de módulos:


Módulos Focais a LED para uso em semáforos veiculares;



Módulos Focais a LED para uso em semáforos para pedestres.

Ambos os tipos deverão ter as mesmas especificações.
Para os módulos do tipo pedestre, o pictograma deverá ser obtido através da utilização de uma
máscara com pictograma, que permita única e exclusivamente a visualização do “boneco parado”
para o módulo vermelho e “boneco andando” para o módulo verde.
Os modelos tipo de Cluster a Led e da borracha de vedação para Cluster a Led podem ser
observados no Anexo A – (2. Ilustrações – Fotos 025 a 026).
11.3.1. Requisitos Físicos e Mecânicos
A luminescência do módulo deverá ser uniforme, de modo que os LEDs individuais não deverão ser
visíveis de nenhum ângulo externo ao módulo, sendo assim, exige-se que, das lentes utilizadas na
transferência de luz dos LEDs ao ambiente, a externa tenha superfície lisa para evitar acúmulo de
poeira e a interna seja lente de Fresnel, caracterizada pela utilização de círculos concêntricos para
irradiação de feixes luminosos.
As lentes utilizadas deverão ser incolores e os LEDs utilizados deverão emitir luz na cor de correta
cromaticidade de cada tipo de módulo (Vermelha, Amarela e Verde).
Os Módulos LEDs deverão substituir todo o conjunto (lentes + refletor + lâmpada + bocais + borracha
de fixação/vedação) sendo considerados como um único produto, incorporando os seguintes
elementos:


LED de alta potência (Power LED) em SMD (Surface Mount Device) soldados em superfície
na placa do circuito impresso;
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Fonte chaveada de alimentação;



Componentes ópticos;



Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, caixa de acondicionamento,
etc.).

O Módulo LED deverá possuir uma construção que permita garantir a integridade no manuseio. O
encapsulamento de todos os componentes internos do módulo, incluindo circuito eletrônico completo
e LED deverá ser feito com material resistente mecanicamente.
A avaria de um LED não poderá deixar o módulo inoperante.
11.3.2. Requisitos Ambientais
O módulo deverá ser designado para uso com variação de temperatura ambiente de operação,
medida na parte traseira exposta do módulo, de -10°C a +65°C.
O módulo deverá ser protegido contra penetração de poeira e água, com grau de proteção mínima
IP66.
As lentes do módulo deverão possuir proteção contra radiação UV (ultravioleta).
11.3.3. Identificação do Módulo
Os módulos deverão ter um indicador de indexação visível, vertical e permanente, ou seja, uma seta
para cima com a palavra PARA CIMA ou TOP, para a correta indexação e orientação dentro de um
porta-foco ou grupo focal.
11.3.4. Teste de Climatização
Os Módulos LED deverão ser submetidos a um choque térmico, com ciclo de variação da temperatura
entre -10ºC (sem controle de umidade) a 60ºC (com a umidade relativa do ar de 60%). Deverão ser
submetidos a 10 ciclos de condicionamento climático, conforme as características Figura 1:

Figura 1: Ciclo de temperatura
Nota: esse ensaio poderá ser realizado em uma câmara climática que tenha a função de choque
térmico ou utilizando duas câmaras simultaneamente. Quando utilizadas duas câmaras, o tempo de
mudança entre ciclos não pode exceder 3 minutos.
11.3.5. Burn-In
Teste de Condicionamento Preparatório das Amostras: Previamente à realização dos ensaios dos
demais ensaios, as amostras dos Módulos LED deverão ser energizadas permanentemente (ciclo
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operacional de 100%), à temperatura de 60º C, por um período mínimo de 24 horas de
condicionamento.
Os testes fotométricos e elétricos, respectivamente, devem ser iniciados na ordem em que seguem
nesta especificação, em no máximo 10 minutos após a conclusão do Burn-in.
Para a realização dos testes de ambiente e projeto não será necessária execução prévia de Burn-in.
A ordem de execução conforme descrito acima deverá ser atestada pelo laboratório emissor do
laudo.
11.3.6. Testes Fotométricos
11.3.6.1. Teste de Intensidade Luminosa
A mínima intensidade luminosa dos Módulos LED deverá atender aos valores definidos na tabela 1, a
uma temperatura de 25°C. As medições deverão ser feitas em todos os pontos como mostrado na
tabela 1, a uma distância de 4 metros entre módulos e detector (sensor), utilizando o método da
goniofotometria.
A Tabela 1 especifica os valores mínimos de intensidade luminosa dos Módulos LED a serem
utilizados nos grupos focais veiculares.
A Tabela 2 especifica os valores mínimos de intensidade luminosa dos Módulos LED a serem
utilizados nos grupos focais para pedestres.
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Tabela 1 – Intensidade Mínima Luminosa Mantida para os Módulos de Sinalização a LED veiculares.

Â ngulo
V ertical
(graus)
+ 1 2.5
+ 7.5

+ 2.5

- 2.5

- 7.5

- 12 .5

- 17 .5

- 22 .5

- 27 .5

Â ngulo
H orizo ntal
direita e
esquerd a
(graus)
2.5
7.5
2.5
7.5
1 2.5
2.5
7.5
1 2.5
1 7.5
2 2.5
2.5
7.5
1 2.5
1 7.5
2 2.5
2 7.5
2.5
7.5
1 2.5
1 7.5
2 2.5
2 7.5
2.5
7.5
1 2.5
1 7.5
2 2.5
2 7.5
2.5
7.5
1 2.5
1 7.5
2 2.5
2.5
7.5
1 2.5
1 7.5
2.5
7.5

Intensidad e Lumino sa (cand ela)
2 00 mm
V erme lho

A marelo

V erd e

17
13
31
25
18
68
56
38
21
12
162
132
91
53
28
15
127
106
71
41
21
12
50
40
28
17
8
5
23
18
13
7
3
17
13
10
5
12
8

41
33
78
62
45
16 8
13 9
94
53
29
40 2
32 8
22 6
13 1
70
37
31 6
26 2
17 6
10 3
53
29
12 3
98
70
41
21
12
57
45
33
16
8
41
33
25
12
29
21

22
17
41
32
24
88
73
49
28
15
2 11
1 72
1 18
69
37
19
1 66
1 38
92
54
28
15
65
52
37
22
11
6
30
24
17
9
4
22
17
13
6
15
11
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Tabela 2 – Intensidade luminosa mínima (candela) – Pedestre.
Ângulo vertical (em
relação ao eixo
central)
-5

Ângulo horizontal (em
relação ao eixo
central)
0
± 15
± 25

VERMELHO

VERDE

110
46
14

102
43
13

A intensidade luminosa máxima não pode exceder até três vezes o valor da intensidade luminosa
mínima nos seguintes casos: grupo veicular do ângulo vertical de -2,5 e horizontal 2,5 e grupo de
pedestre do ângulo vertical de -5 e horizontal 0.
11.3.6.2. Teste de Uniformidade de Luminância
Os módulos deverão ser testados conforme os requisitos para uniformidade de luminância à
temperatura de 25ºC e tensão nominal padrão de 127 e 220 VCA. As medidas deverão ser efetuadas
utilizando-se um medidor de luminância posicionado sempre perpendicularmente a superfície externa
da lente do módulo (acompanhado a curvatura da lente) a uma distância tal que a abertura
selecionada propicie o enfoque/enquadramento de uma superfície de lente de 25mm de diâmetro. A
posição do medidor de luminância deverá ser transladada de lado a lado e para cima e para baixo
para amostrar toda a superfície emissora do módulo. Deverão ser registrados os valores mais altos e
mais baixos de luminância. Deverão ser feitas medidas de uniformidade da luminância para os sinais
verdes, amarelos e vermelhos com o módulo de sinal operando a um ciclo de utilização de 100%.
O Módulo LED deverá apresentar uniformidade de luminância (Cd/m2) na distribuição da luz através
da lente, sendo que a relação entre os valores máximo e mínimo de luminância não poderá exceder a
proporção de 10:1.
11.3.6.3. Teste de Cromaticidade
Deverão ser feitas medidas colorimétricas da luz emitida em pelo menos 10 (dez) posições
igualmente distribuídas sobre a superfície da lente do módulo LED, sendo considerada a média das
10 medições como o valor a ser levado como verdadeiro pelo teste.
Baseado no Diagrama de Cromaticidade ITE2005 – 1931_CIE (Commission Internationale
d’Eclairage), a cor da luz emitida pelos Módulos LED deverá estar na região compreendida pelo
contorno proporcionado pelas coordenadas de cromaticidade (pontos A até D) apresentadas na
tabela 3.
As medidas de cromaticidade deverão ser realizadas com o Módulo LED operando a um ciclo de
trabalho de 100%. Portanto, será necessário que o módulo em teste alcance equilíbrio térmico e
estabilidade de saída das cores antes das medidas serem registradas.
Tabela 3 – Coordenadas de Cromaticidade
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Para os ensaios de Cromaticidade, não serão permitidos ensaios feitos somente nos LED
individualmente, ou fornecidos pelo fabricante dos LED. Os ensaios deverão ser executados nos
módulos completos com a lente que será fornecida pela OFERTANTE em definitivo.
11.3.7. Testes Elétricos
11.3.7.1. Variação da Voltagem
Os módulos deverão operar a partir de 60Hz ±3 em corrente alternada nas tensões de 80 a 265 VAC
de forma automática, sem necessidade de qualquer comutação.
11.3.7.2. Fator de Potência (PF) e Distorções Harmônicas AC
Os módulos deverão fornecer um fator de potência de 0,92 ou maior quando operados em voltagem
nominal operacional e a 0 ºC.
11.3.7.3. Consumo
O consumo nominal de energia para os módulos LED de 200mm deverá ser no máximo 05 W (cinco
Watts) para as cores vermelha e verde e de 08 W (oito Watts) para a cor amarela nas tensões de 127
e 220 VAC.
11.3.8. Selo de Identificação
O selo de identificação e qualidade deverá conter, pelo menos, as seguintes informações que
possibilitem a rastreabilidade da produção:


Potência, corrente de consumo e tensão nominal;



Número de série/lote de fabricação;



Identificação do fabricante, marca e modelo do produto;



Data de Fabricação: Dia / Mês / Ano.

11.3.9. Garantia
O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Módulos LED contra defeitos do
produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, a partir da data de entrega de
cada lote.
Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa do Módulo LED não deverá
resultar em valores abaixo dos constantes nas tabelas 1 e 2 (Mínima Intensidade Luminosa) exigida
pela ABNT NBR 15889:2010.
Para isso exige-se que a intensidade luminosa inicial do módulo, seja pelo menos 20% superior aos
valores mínimos estabelecidos, para o veicular no ângulo vertical -2,5 e horizontal 2,5, constantes na
tabela 1 e para o pedestre no ângulo vertical -5 e horizontal 0, constantes da tabela 2.
11.3.10. Norma ABNT NBR 15889:2010
A proponente deverá apresentar, junto à proposta de preços, relatório de ensaios, emitido por
laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando que: o produto atende a NORMA ABNT NBR
15889:2010, possui lente de Fresnel, possui fator de proteção IP66, opera nas tensões entre 80 a
265VAC de forma automática sem qualquer comutação, o consumo máximo de 5 Watts para o
vermelho e verde, de 8 Watts para o amarelo e intensidade luminosa inicial 20% superior ao mínimo
exigido pela NORMA nos ângulos definidos acima.
11.4. GLOSSÁRIO
11.4.1. Semáforo

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP: 39.402-595 - www.mctransonline.com.br

MCTrans
É um conjunto de dispositivos de controle de tráfego que, através de indicações luminosas, altera o
direito de passagem de correntes veiculares ou de pedestres numa intersecção de vias ou seção de
via.
11.4.2. Módulo Semafórico (Cluster ou Bolacha):
É um elemento modular, independente e intercambiável, constituído entre outros, por uma caixa, uma
fonte de luz e uma lente. Este elemento deve fornecer a informação através da indicação luminosa
aos condutores de veículos e aos pedestres.
11.4.3. Grupo Focal
É o conjunto obtido pela montagem de dois ou mais focos semafóricos modulares, com suas faces
voltadas para o sentido de movimento.
11.4.4. Lente
É um elemento colocado entre a fonte de luz e o observador.
11.4.5. Conjunto Óptico (Lâmpada LED)
É o conjunto formado pelos seguintes elementos:



Placas de circuito impresso com circuitos de diodos LED;



Fonte de alimentação;



Proteções mecânicas e elétricas;



Terminais de conexão;



Lente;



Suporte em policarbonato para circuito impresso, lente, fonte, etc. (carcaça).

11.4.6. Caixa
É um elemento estanque, o qual acondiciona o conjunto ótico e acessórios.
11.4.7. Efeito Fantasma Solar:
Uma falsa sinalização originada por reflexão da luz do sol no conjunto ótico.
12. CONTROLADOR DE TRÁFEGO ELETROELETRÔNICO
12.1. OBJETIVO
Fixar as características técnicas exigíveis para a aquisição de controlador de tráfego eletroeletrônico.
12.2. DESCRICÃO DO SISTEMA
O controlador de tráfego deve estar configurado para operar, pelo menos, nas 3 (três) seguintes
situações especificas:
a) Como controlador semafórico isolado;
b) Como controlador de um semáforo que integra uma rede de semáforos coordenados;
c) Como controlador de um semáforo que integra uma rede conectada a uma Central de Trânsito
(modo centralizado).
Para o caso "b", o sistema coordenado de controladores, denominado rede semafórica, deverá
apresentar um equipamento denominado "controlador referencial" (controlador - mestre) que será
responsável pela operação sincronizada e coordenada de todo o conjunto de controladores que
compõem a rede semafórica. A fim de viabilizar esse objetivo, o controlador - mestre deverá enviar
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seu horário para a rede de sincronismo a cada minuto exato. Os demais controladores de sistema,
designados como "controladores - locais" (Controladores - escravos), copiam o horário transmitido
pelo controlador mestre. Esse comando será enviado através de cabos, a fim de garantir a máxima
confiabilidade de operação.
Para o caso "c", o sistema coordenado de controladores, denominado de rede semafórica, deverá
permitir a comunicação com uma central de trânsito que será responsável pela operação,
programação, visualização e supervisão de toda a sua rede semafórica.
Qualquer controlador poderá ser programado para operar como controlador-mestre, como
controlador-escravo ou centralizado.

12.3. CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS BÁSICAS
12.3.1 - Comunicação
Através da rede de comunicação deverá ser possível acessar de um controlador toda a programação
de outros controladores existentes na rede.
A rede de dados deverá suportar a comunicação entre a central de controle e os controladores em
campo.
Deverá ter capacidade de instalar até 30 controladores por rede física e até 8 redes por central.
12.3.2 - Considerações Gerais
O equipamento deverá ser de tecnologia digital em estado sólido, dotado de microprocessador e de
relógio digital. O microprocessador adotado deverá ser largamente utilizado no mercado nacional.
Serão admitidas as estratégias de controle por estágios, por grupos semafóricos, intervalos luminosos
ou por qualquer outra estratégia de controle, desde que o controlador proposto seja capaz de atender
todos os requisitos funcionais determinados.
Na presente especificação, os requisitos foram descritos considerando-se que a estratégia adotada
será a de controle por estágios. Portanto, no caso de uma proposta baseada em outra estratégia de
controle, a mesma deverá ser capaz de viabilizar todos os requisitos funcionais que estão sendo
determinados para a estratégia de controle por estágios.
Desde que os requisitos funcionais sejam atendidos não haverá predileção por uma ou outra
estratégia.
Os equipamentos deverão ser compatíveis com os controladores já instalados, na cidade.
12.3.3 - Painel de Facilidades
Deverão existir no controlador, e serem de fácil acesso, os seguintes requisitos operacionais:
a) Disjuntor para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do
controlador;
b) Disjuntor geral para ligar/desligar todo o controlador;
c) Chave modo amarelo intermitente.
Os elementos indicados nas alíneas "a", "b" e "c", deverão estar devidamente identificados.
12.3.4 - Construção
O controlador deverá utilizar circuitos integrados e ser montado em placa de circuito impresso tipo
plug-in.
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12.3.5 - Testes de Verificação
A intervalos periódicos, o controlador deverá efetuar testes de verificação no microprocessador e nas
memórias que compõem o sistema, identificando uma falha.
O controlador deverá tomar as providências cabíveis de acordo com a gravidade de falha detectada,
registrando a ocorrência na memória do controlador, para posterior consulta.
12.3.6 - Acionamento das Lâmpadas
O controlador deverá ter opção de acionar lâmpadas halógenas, incandescentes ou à base Led.
Os circuitos que acionam as lâmpadas deverão ser projetados para evitar que ocorram intervalos com
situações visíveis de luzes apagadas ou de luzes simultâneas no mesmo grupo focal.
Os circuitos de acionamento das lâmpadas deverão ser feitos a base de triacs, com proteção de
acionamento da lâmpada no instante zero da senóide, garantindo maior vida útil das lâmpadas.
12.3.7 - Modularidade dos Módulos de Potência dos Grupos Semafóricos
O controlador deverá apresentar uma configuração que permita receber módulos de potência
(acionamento das lâmpadas dos semáforos) para que o mesmo possa controlar os grupos
semafóricos.
Cada módulo de potência será responsável por 02 (dois) grupos semafóricos.
12.3.8 - Base de Tempo dos Parâmetros Programáveis
As temporizações programáveis do controlador deverão ser derivadas do seu relógio interno, nas
quais o "segundo" deverá ser utilizado como a maior unidade de incremento do tempo verde (não
serão aceitas programações que usem frações de tempo maiores para incremento dos estágios) e
deverá ser utilizado o "décimo de segundo" para as programações dos entreverdes (amarelo cheio ou
vermelho intermitente e vermelho total) e do tempo de extensão de verde para os estágios com
tempos variáveis (não serão aceitas programações que usem frações de tempo maiores para
incremento dos entreverdes ou das extensões de verde para os estágios com tempos variáveis).
12.3.9 - Modo Intermitente por Hardware
O equipamento deverá possuir um circuito independente chamado de módulo intermitente por
hardware, que deverá permitir a condição operacional de amarelo intermitente, mesmo na falta da
"CPU" e/ou dos módulos de potência. Deverá fazer parte deste módulo as contatoras para
chaveamento de segurança dos circuitos dos focos verdes dos módulos de potência.
12.3.10 - Verdes Conflitantes
Deverá ser possível configurar uma tabela de verdes conflitantes, a qual deverá ter a função de
indicar quais grupos semafóricos poderão ter verdes simultâneos e quais grupos não poderão ter
verdes simultâneos.
A tabela de verdes conflitantes deverá ser específica e independente da tabela de associação de
grupos semafóricos x estágios. Não serão aceitas soluções que deduzem a tabela de verdes
conflitantes a partir da tabela de grupos semafóricos x estágios.
A constatação da presença de uma situação em que a tabela de verdes conflitantes não esteja sendo
respeitada deverá conduzir o controlador para amarelo intermitente em no máximo 01 (um) segundo.
Essa condição de amarelo intermitente deverá ser executada através do Módulo Intermitente por
Hardware.
O controlador deverá possuir o recurso de autoreset, da seguinte forma: após a entrada no modo
amarelo intermitente por motivo de falha, o controlador deverá fazer até três verificações (uma a cada
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segundo) a fim de constatar permanência de falha. Caso seja verificada a inexistência da mesma,
após qualquer uma das verificações, o controlador deverá voltar ao funcionamento normal, saindo do
modo intermitente.
Mesmo que o controlador consiga voltar ao funcionamento normal, através do recurso de autoreset, a
falha que levou o controlador ao modo amarelo intermitente (embora não mais presente) deverá ser
registrada.
12.3.11 - Monitoração dos Focos Vermelhos dos Grupos Semafóricos
Deverá existir circuito de monitoração dos focos vermelhos dos grupos semafóricos, de tal forma que
o controlador deverá entrar no modo amarelo intermitente no caso de ausência da cor vermelha.
12.3.12 - Falta de Energia
Quando ocorrer falta de energia elétrica a programação interna deverá ser mantida.
12.3.13 - Sequência de Partida
Quando as lâmpadas dos grupos focais forem energizadas (independentemente se o controlador
estava ligado ou não) ou ao restaurar a energia no controlador à normalidade, os grupos semafóricos
veiculares antes de mudarem para o estágio requerido, deverão permanecer 5 (cinco) segundos em
amarelo intermitente (os grupos de pedestres deverão permanecer apagados durante este período),
seguidos por 3 (três) segundos de vermelho integral em todos os grupos semafóricos (inclusive de
pedestres).
12.3.14 - Saída do Modo Intermitente
Independentemente do motivo que tenha conduzido o controlador ao modo intermitente, ao retomar a
normalidade deverá impor a sequência de partida.
12.3.15 - Detectores de Pedestres (Botoeiras)
O detector de pedestres consiste em um conjunto de botões (botoeiras) instalados em locais de
travessia de pedestres. Estes botões ao serem pressionados, transmitem ao controlador uma
solicitação de tempo de verde para os pedestres. através de estágios ou intervalos adequados
(estágios/intervalos dependentes de demandas).
A solicitação de demanda de pedestres, através de detector de pedestres, ocorrida após ocorrência
do estágio correspondente (ou, no caso da sua não ocorrência, após sua omissão) deverá ser
memorizada pelo controlador, o qual deverá propiciar o estágio requerido no próximo ciclo.
A solicitação de demanda deverá ser cancelada quando o controlador atender tal solicitação.
A solicitação de demanda ocorrida durante o verde do estágio requerido deverá ser desconsiderada
pelo controlador, salvo se for programado com possibilidade de extensão de verdes.
A solicitação de demanda ocorrida durante o entreverdes do estágio requerido deverá ser
memorizada pelo controlador.
A solicitação de demanda ocorrida antes do estágio requerido (salvo durante o entreverdes do
estágio imediatamente anterior) deverá ser atendida pelo controlador no próprio ciclo.
Toda e qualquer interface entre botoeira e o controlador deverá, obrigatoriamente ser parte integrante
do controlador.
12.3.16 - Detectores Veiculares
O controlador deverá dispor de recurso que propicie a ocorrência de estágios/intervalos em função de
demanda gerada por detectores veiculares como extensão a ser incorporada ao controlador, ou fora
deste, sem que seja necessária qualquer alteração no controlador, apenas a adição de placas.
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Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletrônicos constituído por placa de detecção e
laço indutivo, instalado numa seção especifica de via com até quatro faixas de rolamentos, capaz de
detectar a presença do fluxo de tráfego veicular.
Os laços indutivos deverão ser monitorados através de placas de detecção, as quais deverão ser do
tipo "multicanais", ter microprocessador próprio e possuir recursos de sintonia e calibração automática
e ajuste de sensibilidade.
A abrangência de detecção deverá compreender desde motocicletas até veículos pesados (caminhão
e ônibus). A faixa mínima de operação de indutância do laço deverá estar compreendida entre 100 a
500 UH.
Não poderá haver interferência de operação entre os canais de uma placa de detecção ("cross-talk").
A(s) placa(s) de detecção deverá(ão) ser montadas no gabinete do controlador ou possuir(em)
gabinete próprio.
O controlador deverá ser capaz de operar no mínimo, 4 (quatro) detectores (pedestres ou veiculares)
simultaneamente.
Um mesmo ponto de detecção deverá poder acionar diferentes estágios (intervalos) em planos
diferentes.

12.4. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
12.4.1 - Sequência de Cores
O controlador deverá permitir a seguinte sequência de cores para os semáforos:
a) grupos focais veiculares: verde - amarelo - vermelho – verde;
b) grupos focais de pedestres: verde - vermelho intermitente ou verde intermitente - vermelho - verde.
12.4.2 - Período de Entreverdes e Tempos de Segurança
Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes deverão poder ser programados,
independentemente, para cada estágio, bem como para cada um dos planos.
O período de entreverdes deverá ser composto pelos seguintes parâmetros:
a) período de amarelo e/ou vermelho/verde intermitente, ajustável, pelo menos, entre 3 (três) e 7
(sete) segundos com resolução de 0,1 (um décimo) segundo;
b) período de vermelho de segurança ajustável, pelo menos, entre 0 (zero) e 7 (sete) segundos com
resolução de 0,1 (um décimo) segundo. O tempo de vermelho de segurança quando diferente de
zero, deverá poder ser implementado imediatamente após o período de amarelo e/ou vermelho/verde
intermitente.
Nas situações em que ocorrem simultaneamente os períodos de amarelo e de vermelho/verde
intermitente, deverá ser possível implementar o período de vermelho/verde intermitente de modo que
o seu início possa ocorrer, pelo menos, entre 0 (zero) e 4 (quatro) segundos antes do início do
primeiro amarelo, ou seja, deve ser possível programar um mesmo entreverde com tempos diferentes
para cada fase.
Além do período de entreverdes, deverão ser programáveis os seguintes parâmetros de
temporizações de segurança: tempo de verde de segurança e tempo de máxima permanência num
estágio.
O tempo de verde de segurança deverá ser respeitado por todos os planos.
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O tempo de verde de segurança deverá ser programado, pelo menos, entre 0(zero) e 30 (trinta)
segundos, com resolução de um segundo.
O tempo de máxima permanência num estágio poderá ser programado para cada plano do
controlador, pelo menos, entre tempo de ciclo mais 01 (um) segundo e 999 (novecentos e noventa e
nove) segundos, com resolução de um segundo.
Em qualquer um dos modos de operação, o período de entreverdes e os tempos de segurança não
poderão ser desrespeitados, inclusive em comando manual, na troca de planos ou na troca de
modos.

12.4.3 - Estágios
12.4.3.1 - Tipos de Estágios
Os estágios deverão ser classificados em:
a) Quanto à duração



Fixos;



Variáveis.

b) Quanto à ocorrência dentro do ciclo



Dependentes de demanda (dispensáveis);



Normais (indispensáveis).

Os estágios fixos deverão ter a duração fixa, enquanto que os estágios variáveis deverão ter a sua
duração determinada.
Os estágios "normais" (indispensáveis) deverão sempre ocorrer em todos os ciclos, enquanto que os
estágios dispensáveis deverão ser omitidos no ciclo em que não houver registro de demanda (através
de detectores veiculares ou de detectores de pedestre na memória do controlador).
Cada estágio deverá poder ser configurado, para cada plano, em uma das seguintes possibilidades
(salvo o primeiro estágio que será do tipo "normal").
a) Estágio dependente de demanda (dispensável) fixo;
b) Estágio dependente de demanda (dispensável) variável;
c) Estágio normal (indispensável) fixo;
d) Estágio normal (indispensável) variável.
Os estágios fixos dispensáveis veiculares deverão se comportar do mesmo modo como os estágios
fixos dispensáveis para pedestres.
O tempo de cada estágio deverá poder variar, pelo menos, entre 1(um) e 99 (noventa e nove)
segundos.
A temporização dos estágios deverá ser programável, independentemente, para cada um dos planos.
A programação da configuração dos estágios em relação aos grupos semafóricos não deverá sofrer
restrição alguma, ao menos, evidentemente, daquela que imposta pela Tabela de Verdes
Conflitantes.
Qualquer estágio poderá ser veicular ou pedestre.
A sequência de estágios deverá ser programável, independentemente, para cada um dos planos.
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O primeiro estágio de cada ciclo não poderá ser do tipo "dependente de demanda" (dispensável).
12.4.4 - Capacidade
Em relação à capacidade máxima deverão existir dois tipos de controladores, o de tipo A e o de tipo
B.
O controlador tipo A deverá apresentar, pelo menos, a seguinte capacidade máxima:
a) 8 (oito) grupos semafóricos, sendo que qualquer um destes grupos poderá ser configurado como
grupo veicular ou como grupo de pedestres;
b) Permitir programação e operação por anéis. Deverá atender até 4 (quatro) anéis, sendo que não
poderá haver restrição de número de grupo semafórico por anel (desde que a soma dos grupos
semafóricos não ultrapassem a capacidade máxima do controlador);
c) 6 (seis) estágios, no caso em que o controlador opere segundo estratégia de estágios, ou então, 16
(dezesseis) intervalos, no caso em que o controlador opere segundo estratégia de intervalos
luminosos, por anel do controlador.
d) 16 (dezesseis) planos de tráfego, além de um plano em modo amarelo intermitente, como se fosse
um décimo sétimo plano, por anel;
e) Uma única tabela de mudança de planos que deverá atender todos os anéis, com possibilidade de
programação diferente para cada dia da semana;
f) Capacidade para 24 (vinte e quatro) trocas de plano de tráfego por dia, diferente para cada dia da
semana;
g) 4(quatro) detectores veiculares ou detectores de pedestres.
O controlador tipo B deverá apresentar, pelo menos, a seguinte capacidade máxima:
a) 12 (doze) grupos semafóricos, sendo que qualquer um destes grupos poderá ser configurado como
grupo veicular ou como grupo de pedestres;
b) Permitir programação e operação por anéis. Deverá atender até 4 (quatro) anéis, sendo que não
poderá haver restrição de número de grupo semafórico por anel (desde que a soma dos grupos
semafóricos não ultrapassem a capacidade máxima do controlador);
c) 12 (doze) estágios, no caso em que o controlador opere segundo estratégia de estágios, ou então,
24 (vinte e quatro) intervalos, no caso em que o controlador opere segundo estratégia de intervalos
luminosos, por anel do controlador;
d) 16 (dezesseis) planos de tráfego, além de um plano em modo amarelo intermitente, como se fosse
um décimo sétimo plano, por anel;
e) Uma única tabela de mudança de planos que deverá atender todos os anéis, com possibilidade de
programação diferente para cada dia da semana;
f) Capacidade para 24 (vinte e quatro) trocas de plano de tráfego por dia, diferente para cada dia da
semana;
g) 4(quatro) detectores veiculares ou detectores de pedestres.
Se os equipamentos propostos forem baseados em uma estratégia diferente da estratégia por
estágios ou por intervalos luminosos, a Contratante deverá comprovar detalhadamente, que o mesmo
possui uma capacidade igual ou superior às capacidades exigidas do controlador.
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Todas as peças, placas, componentes, etc., deverão ser perfeitamente intercambiáveis entre os
controladores tipo A e B.
12.4.5 - Imposição de Planos
Deverá ser possível impor um plano simultaneamente, para todos os anéis de todos os controladores
de uma rede (inclusive para o próprio controlador - mestre), a partir de um controlador qualquer da
mesma rede através de um comando específico.
As defasagens dos planos deverão ser garantidas mesmo quando o plano for imposto.
A Contratada deverá apresentar na sua proposta uma descrição detalhada da metodologia utilizada
para assegurar a defasagem entre os controladores no caso de imposição de um plano em todos os
controladores da rede.
12.4.6 - Mudança de Planos e Mudança de Modos
O controlador deverá possuir uma Tabela de Mudanças de Planos, na qual poderão ser
especificados, no mínimo, 36 (Trinta e seis) eventos de ativação de planos por dia. Cada plano
deverá ser ativado a partir de um horário e de um mecanismo que permita configurar para quais dias
da semana essa ativação será válida. Os eventos de ativação de planos deverão ter como resolução
de programação HORA/MINUTO/SEGUNDO. Cada controlador deverá ter uma e somente uma
tabela de mudança de planos que serve para todos os anéis.
A Contratada deverá apresentar uma descrição detalhada da metodologia utilizada para efetuar a
mudança de planos.
Para todo o acerto de relógio o plano vigente deverá ser ressincronizado, ou mesmo substituído, de
modo a se adequar novamente à Tabela de Mudanças de Planos e aos parâmetros do plano
correspondente.
A ressincronização não deverá afetar as memorizações de demanda para os estágios dependentes
de demanda (exceto quando estes desaparecem após o ressincronismo).

12.4.7 - Equipamento de Programação
As funções de programação e verificação deverão ser executadas através do equipamento de
programação. Este equipamento deverá ser constituído por um módulo portátil ou estar integrado ao
equipamento, desde que protegido por senha, ou ainda através de laptop, desde que as funções
básicas como horário, data e eventos estejam acopladas no controlador.
No caso de equipamento de programação deverá ser constituído por um display e teclado.
O equipamento de programação deverá viabilizar a completa programação e verificação dos
parâmetros de funcionamento do controlador.
Todas as teclas e mostradores deverão ser identificados através de cores, números ou letras, de tal
sorte que facilitem a operação do mesmo.
O display deverá ser alfa numérico, devendo apresentar, no mínimo, duas linhas por 16 (dezesseis)
caracteres.
O equipamento de programação deverá apresentar um teclado operacional que tenha recursos para
a digitação de algarismos e teclas especiais de funções e comandos.
O equipamento de programação deverá ter condições de ser operado sob a incidência direta de luz
artificial ou natural.
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O equipamento de programação deverá estar preparado para executar, no mínimo, as seguintes
funções:
12.4.7.1 - Funções de Programação
a) Introdução inicial ou reprogramação da hora do dia (hora, minuto e segundo) e do dia da semana,
referentes ao relógio interno do controlador, mesmo se a programação de planos for feita por meio
externo;
b) Programação ou alteração, total ou parcial, da tabela de horários (Tabela de Mudanças de Planos);
c) Programação do tipo de estágio, ou seja, se depende de demanda (dispensável) ou normal
(indispensável), se fixo ou variável;
d) Programação ou alteração da sequência de estágios;
e) Programação total dos parâmetros que compõem cada um dos planos;
f) Alteração parcial dos parâmetros que compõem cada um dos planos;
g) Programação ou alteração da associação de detectores a estágios;
h) Imposição de um determinado plano para vigência imediata.

12.4.7.2 - Funções de Verificação
a) Leitura e verificação de todo e qualquer parâmetro armazenado na memória dados (EPROM);
b) Leitura e verificação do relógio interno do controlador;
c) Leitura e verificação das indicações de falha (ocorrências do controlador);
d) O controlador deverá registrar, pelo menos, as últimas 30 (trinta) falhas (falha de energia, verdes
conflitantes, falta de fase vermelho, tempo de máxima permanência num estágio, falhas de
comunicação, etc.), com a indicação do dia da semana e hora de ocorrência.
O controlador deverá apresentar o recurso de "programação remota", isto é, que possa programar,
alterar, reprogramar e verificar qualquer controlador, a partir de outro controlador. Neste caso, o
recurso de imposição de planos não caracteriza a Programação Remota, sendo recursos distintos.
O controlador deverá apresentar o recurso de programação de um novo plano através da cópia de
todos os parâmetros de um plano já existente no controlador.
Por medida de segurança, as seguintes alterações somente poderão ser efetuadas estando o
controlador no modo amarelo intermitente:
a) Tabela de Verdes Conflitantes de cada anel;
b) Quantidade de grupos semafóricos de cada anel;
c) Número do controlador;
d) Tempos de segurança dos grupos semafóricos de cada anel;
e) Base de tempo do relógio.
Caso o controlador estiver executando um plano e o operador for reprogramar ou alterar qualquer um
desses parâmetros o controlador automaticamente e necessariamente executará o plano intermitente.
As demais alterações na programação semafórica, tais como tempos de verde, entreverdes,
defasagem, sequência de estágio, etc. deverão poder ser efetuadas sem nenhuma restrição.
Qualquer alteração na programação do plano corrente deverá vigorar apenas no próximo horário de
mudança de planos, ou de imediato, através do recurso de forçar plano.
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Além do especificado no subitem (Equipamento de Programação) e do que for necessário para o
atendimento desta especificação, a Contratada deverá incluir o que julgar necessário para viabilizar e
facilitar a correta programação e operação do controlador.

12.5. MODOS DE OPERAÇÃO
12.5.1 - Descrição Geral
Os controladores deverão apresentar, no mínimo, os seguintes modos de operação:
a) Intermitente - todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente ou vermelho
intermitente, enquanto que os grupos focais de pedestres permanecem apagados;
b) Manual - a duração dos estágios é imposta pelo operador, através do programador portátil, de
acordo com a sequência pré-estabelecida para operação que deverá ser executada em um
determinado anel, permanecendo os demais anéis executando o plano vigente normalmente;
c) Isolado a Tempo Fixos - o controlador processa uma série de parâmetros internos e a partir daí,
comanda os respectivos grupos focais;
d) Isolado Atuado - a duração e/ou existência dos estágios é decorrente da ativação de detectores
veiculares ou botoeiras de pedestres, permitindo extensões de verde até um máximo programado;
e) Coordenado a Tempos Fixos - o controlador opera de forma sincronizada e coordenada com
outros controladores, em função de parâmetros internos e de mensagens trocadas com outras
unidades da rede;
f) Coordenado Atuado - o controlador opera de forma sincronizada e coordenada com outros
controladores e a duração e/ou existência dos estágios é decorrente da ativação de detectores
veiculares ou botoeiras de pedestres, permitindo extensões de verde até um máximo programado;
g) Centralizado - os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador são aqueles contidos na
Central de Trânsito de acordo com a Tabela de Troca de Planos também da central. Durante a
operação em Modo Central, nenhuma modificação local poderá ser feita na programação e/ou
operação do controlador, sem o consentimento da Central de Trânsito.
12.5.2 - Descrição dos Modos de Operação
12.5.2.1 - Modo Intermitente
Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente ou vermelho
intermitente (dependendo da cor selecionada), e todos os grupos focais de pedestres permanecem
apagados.
Este modo poderá ser acionado a partir dos seguintes eventos:
a) Requisição, através do comando de forçar plano (plano intermitente);
b) Detecção, pelo próprio controlador de alguma falha que possa comprometer a segurança do
trânsito de veículos e/ou pedestres (detecção de verdes conflitantes, falta de fase vermelha, verdes
excessivamente curtos, etc);
c) Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais ou ao restaurar-se a energia no
controlador (sequência de partida);
d) Por requisição interna do controlador, devido à chamada de um plano, caracterizado como
intermitente, durante um período programado.
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A frequência de intermitente deverá ser de 1 (um) Hz, sendo o duty-cycle situado na faixa
compreendida entre 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) de lâmpada acesa.
Ao sair do modo intermitente para a operação, o controlador deverá impor um tempo entre 3 (três) e 5
(cinco) segundos de vermelho integral para todos os grupos locais.
12.5.2.2 - Modo Manual
Por se tratar de um controlador que utiliza a filosofia de anéis, a operação em Modo Manual dar-se-á
através do programador portátil, onde o operador selecionará o anel que deverá operar em Modo
Manual. Não será aceita a operação do Modo Manual em todos os anéis simultaneamente.
O controlador deverá dispor de sistemas internos que não permitam que os tempos de entreverde e
os tempos de segurança do controlador sejam desrespeitados.
Caso o tempo máximo de permanência do ciclo seja desrespeitado através do controle manual o
controlador deverá resetar e reinicializar sua operação ignorando o comando manual. Esta ocorrência
deverá ser armazenada na memória do controlador para consulta, entretanto o controle manual
poderá ser retomado através do programador com os comandos pertinentes.
Durante a operação em Modo Manual, os tempos de entreverdes não deverão ser determinados pelo
operador, mas pela programação interna do controlador.
Deverá existir mecanismo de segurança que evitem tempos de verdes excessivamente curtos (tempo
de verde de segurança).
O controlador-mestre que estiver sendo operado em Modo Manual deverá continuar a enviar os
comandos necessários para os controladores-escravos a ele subordinados, como se estivesse
funcionando em Modo Coordenado.
12.5.2.3 - Modo Isolado a Tempos Fixos (por anel)
O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo os tempos de ciclo e de estágios,
de acordo com os valores especificados pelo plano vigente.
A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlado por cristal ou
sincronizado à rede de alimentação elétrica.
As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela de Mudanças de Planos, tomando
como referência o mesmo relógio que específica os parâmetros de horário, ou seja, segundos,
minutos, horas e dias da semana.
Neste modo, não poderá haver estágios de duração variável e nem estágios dispensáveis.
12.5.2.4 - Modo Isolado Atuado
O controlador deverá seguir a sua programação interna de acordo com os valores especificados pelo
plano vigente.
A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlado por cristal e
sincronizado à rede de alimentação elétrica.
As mudanças de plano serão implementadas através da Tabela de Mudanças de Planos, tomando
como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de horário, ou seja: segundos,
minutos, horas, dias da semana.
No Modo Isolado Atuado, poderá haver estágios dispensáveis e/ou estágios de duração variável.
Deverá ser possível programar qualquer um dos estágios como estágio fixo.
A solicitação de estágios fixos dispensável, quando veicular, deverá atender de forma semelhante
aos requisitos exigidos para estágios dispensáveis de pedestres, ou seja, o estágio só existirá caso
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haja demanda no detector, vinculado através de programação ao referido estágio, sendo seu tempo
fixo conforme o tempo estabelecido no plano vigente.
A duração dos tempos de verde, correspondentes aos estágios de duração variável, deverá variar
entre valores programáveis de verde mínimo e de verde máximo, em função das solicitações,
provenientes dos detectores veiculares. A cada uma dessas solicitações, o respectivo tempo de
verde, quando presente, será incrementado de um período de tempo programável, denominado
"extensão de verde".
Em consequência, o tempo de ciclo será variável e dependerá do número de extensões de verde
ocorridas em cada estágio de duração variável.
A atuação dos estágios variáveis deverá se dar conforme descrito a seguir:
a) O inicio da detecção (atuação) deverá se dar no instante "Ti", definido como sendo o tempo verde
mínimo "Tvmin" menos o tempo de extensão de verde "Text", isto é: Ti = Tvmin - Text;
b) Se houver uma detecção após o instante "Ti", será acrescido ao instante que ocorrer a detenção
um tempo igual à extensão de verde, desde que o tempo de verde total não ultrapasse o tempo de
verde mínimo "Tvmax";
c) Se não ocorrer nenhuma atuação desde a última detecção até o final do tempo acrescido
(extensão de verde), o controlador deverá implementar o entreverde correspondente e passar para o
estágio seguinte.
O tempo de verde mínimo deverá estar compreendido entre o tempo de verde de segurança e o
tempo de verde máximo.

12.5.2.5 - Modo Coordenado a Tempos Fixos
O controlador deverá seguir a sua programação interna, mantendo tempo fixo de ciclo, de estágios e
de defasagem, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente.
A temporização de estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlado por cristal ou
sincronizado à rede de alimentação elétrica.
As mudanças de plano no controlador-mestre serão implementadas através da sua Tabela de
Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de
horário, ou seja, segundos, minutos, horas e dias da semana.
As mudanças de planos no controlador-escravo serão implementadas através da sua Tabela de
Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que específica os parâmetros de
horário, ou seja, segundos, minutos, horas e dias da semana. É imprescindível que os relógios dos
controladores-escravos sejam ajustados pelo relógio do controlador-mestre, obedecendo a uma
periodicidade igual ou inferior a 10 minutos entre os dois ajustes consecutivos.
A defasagem deverá poder ser programável, independentemente, para cada um dos planos de cada
um dos anéis.
A defasagem poderá ser ajustada entre o 0 (zero) e o tempo de ciclo, com resolução de 01 (um)
segundo.
O parâmetro defasagem deverá ser programado dentro do plano de cada anel do controlador.
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A comunicação entre o controlador-mestre e seus controladores-escravos deverá ser viabilizada
através de rede com ou sem fio. Deverá ser possível que a instalação dos cabos possa ser via área
ou subterrânea.
O controlador-mestre deverá ser capaz de comandar um número não inferior a 80 (oitenta)
controladores-escravos.
O controlador-mestre deverá ser capaz de comandar os respectivos controladores-escravos a uma
distância de pelo menos 2.000 (dois mil) metros, sem que seja necessária a utilização de
equipamentos repetidores.
Quando ocorrer algum problema que impeça a comunicação entre o controlador-mestre e o
controlador-escravo, este último deverá continuar a operar normalmente, de acordo com a sua
programação própria, como se estivesse no Modo Isolado a Tempos Fixos, ou seja, o sincronismo
deve ser mantido, através do relógio interno dos controladores por um período não inferior a 48
horas, mesmo sem a comunicação do controlador-mestre com os controladores-escravos. A
defasagem dos relógios dos controladores não deve ser superior a 01 (um) segundo por 24 (vinte e
quatro) horas.
Se desaparecer a falha que conduziu à queda de comunicação entre o controlador-mestre e o
controlador-escravo, voltando a comunicação a condições normais de operação, o controladorescravo deverá retomar, automaticamente, a operar no Modo Coordenado a Tempos Fixos.

12.5.2.6 - Modo Coordenado Atuado
O controlador deverá seguir a sua programação interna, de acordo com os valores especificados pelo
plano vigente.
A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio digital, controlado por cristal e
sincronizado à rede de alimentação elétrica.
As mudanças de plano no controlador-mestre serão implementadas através de sua Tabela de
Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de
horário, ou seja, segundos, minutos, horas e dias da semana.
As mudanças de plano no controlador-escravo serão implementadas através de sua própria Tabela
de Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de
horário, ou seja, segundos, minutos, horas e dias da semana. É imprescindível que os relógios dos
controladores- escravos sejam ajustados pelo relógio do controlador-mestre, obedecendo a uma
periodicidade igual ou inferior a 10 minutos entre os dois ajustes consecutivos.
No Modo Coordenado Atuado, poderá haver estágios dispensáveis e/ou estágios de duração variável.
Deverá ser possível programar qualquer um dos estágios, como estágio fixo.
A solicitação de estágios fixos dispensáveis, quando veicular, deverá atender de forma semelhante
aos requisitos exigidos para estágios dispensáveis de pedestres.
A duração dos tempos de verde, correspondentes ao estágio, de duração variável, deverá variar entre
valores programáveis de verde mínimo e de verde máximo, em função das solicitações provenientes
dos detectores veiculares. A cada uma dessas solicitações, o respectivo tempo de verde, quando
presente, será incrementado de um período de tempo programável, denominado "extensão de verde".
Em consequência, o tempo de ciclo será variável e dependerá do número de extensões de verde
ocorridas em cada estágio de duração variável. O plano deverá ser coordenado tendo como base o
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maior tempo de ciclo, dessa maneira, sempre que um estágio for dispensado ou um tempo de estágio
estendido, as diferenças para o tempo máximo de ciclo serão acrescidas ao primeiro estágio do ciclo
imediatamente a seguir. Se nesse ciclo que foi acrescido as diferenças houver extensões de estágios,
de tal forma que o ciclo fique maior que o seu tempo total, essa diferença será descontada do
primeiro estágio do ciclo imediatamente a seguir. Assim, o controlador não permitirá que o
sincronismo desapareça.
A atuação dos estágios variáveis deverá se dar conforme descrito a seguir:
a) O inicio da detecção (atuação) deverá se dar no Instante "Ti", definido como sendo o tempo verde
mínimo "Tvmin" menos o tempo de extensão de verde "Text", isto é: Ti = Tvmin- Text;
b) Se houver uma detecção após o instante "Ti", será acrescido ao instante que ocorrer a detenção
um tempo igual a extensão de verde, desde que o tempo de verde total não ultrapasse o tempo de
verde mínimo "Tvmax";
c) Se não ocorrer nenhuma atuação desde a última detecção até o final do tempo acrescido
(extensão de verde), o controlador deverá implementar o entreverde correspondente e passar para o
estágio seguinte.
O tempo de verde mínimo deverá estar compreendido entre o tempo de verde de segurança e o
tempo de verde máximo.
Operando como Coordenado Atuado o controlador deve permitir uma programação que mantenha
sempre o mesmo tempo de ciclo, contudo retirando do controlador a responsabilidade de distribuição
dos tempos dos estágios.
Deverá possibilitar a programação de estágios dependentes de demanda, os quais só existirão no
ciclo caso haja demanda correspondente no detector de pedestre ou no detector veicular.
Caso não exista a demanda atribuída a um determinado estágio o tempo deste estágio ausente no
ciclo deverá ser distribuído entre os estágios deste mesmo ciclo independente da atuação do
controlador, ou seja, deve existir a possibilidade de programar tal distribuição de tempo de maneira
que seja mantido sempre o mesmo tempo de ciclo.
Tal programação permite manter-se o sincronismo dos controladores junto com o equilíbrio desejado
entre os estágios.
12.5.2.7 - Modo Centralizado
Os planos de tráfego executados pelo controlador serão aqueles contidos na tabela de horários de
mudança de planos da Central de Trânsito, independentemente, da Tabela de Troca de Planos do
controlador.
Além dos 16 (dezesseis) planos residentes na memória do controlador, a Central de Trânsito poderá
executar outros 32 (trinta e dois) planos para cada anel do controlador, ampliando portanto a
capacidade de 16 (dezesseis) planos do controlador para 32 (trinta e dois) planos por anel do
controlador.
Durante a operação Modo Centralizado, nenhuma modificação local deverá ser executada sem o
pleno consentimento da Central.
Todos os planos residentes nos anéis do controlador deverão ser copiados para a Central de
Trânsito, funcionando assim como um back-up dos planos.
Com exceção da inserção do número do controlador, todas as funções pertinentes ao programador,
devem ser também realizadas pela Central de Trânsito.
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Na eventual ausência da Central de Trânsito, a coordenação dos relógios dos controladores será feita
pelo controlador-mestre de maneira automática.
A Central de Trânsito deverá acertar o relógio de todos os controladores a cada 5 minutos.
A Central de Trânsito tratará cada anel do controlador como um controlador distinto.

12.6. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE PROJETO E CONSTRUÇÃO
12.6.1 - Alimentação, Aterramento e Interferências
O controlador deverá funcionar na frequência de 60 Hz (+ ou - 5%) e nas tensões nominais de 110,
127,120 e 24OVAC (+ ou - 20%).
O controlador deverá ser protegido totalmente contra sobrecorrentes, correntes de fuga, choques
elétricos e sobretensões, através da utilização de disjuntores, termos magnéticos, fusíveis e
varistores adequados.
O controlador deverá possuir um disjuntor (chave) liga/desliga geral alojada no gabinete e
devidamente identificada.
O controlador deverá oferecer pelo menos uma tomada universal com tensão da rede de
alimentação, com capacidade para 10 (dez) A.
Esta tomada não deverá ter acesso externo.
12.6.2 - Empacotamento Mecânico
O controlador deverá apresentar concepção modular e todas as partes que executem funções
idênticas deverão ser intercambiáveis.
As partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador deverão ser
efetivamente ligadas ao aterramento do controlador, não sendo suficiente o simples contato de apoio
entre chassi e suportes.
Os fios internos deverão ser dispostos em rotas adequadas, de modo à nunca serem atingidos por
portas ou qualquer outra parte móvel.
As partes encaixáveis do controlador deverão ser fixadas por elementos que as impeçam de cair ou
se desarranjarem caso ocorram vibrações excessivas ou operações inadvertidas.
A substituição de um módulo por outro deverá ser feita com a máxima facilidade e rapidez,
empregando-se onde e sempre que forem possíveis conexões para encaixe plug-in com trava.
Na parte interna do controlador deverá existir um compartimento, de tamanho A4, para se guardar
documentos (papéis) referentes ao controlador.
As chaves que abrem e fecham a porta só deverão sair da fechadura quando as portas estiverem
trancadas.
A fechadura utilizada deverá ser tal que dificulte ao máximo a ação de vandalismo em geral. Não
serão aceitas fechaduras que permitam o arrombamento de maneira fácil como, por exemplo, através
da chave de fenda ou alicate.
Toda ligação do equipamento com o meio externo deverá ser feita através do gabinete que o aloja
(alimentação elétrica, saídas para acionamento de lâmpadas dos semáforos e entradas para os
detectores).
Deverá ser prevista a existência de um borne para cada fio proveniente das lâmpadas dos grupos
semafóricos, inclusive para fio retomo das mesmas.
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O gabinete deverá ser construído com chapas de aço inoxidável de no mínimo 2 mm de espessura,
não será admitido outro tipo de material.
O controlador alojado deverá funcionar em campo, com temperatura ambiente externa na faixa de O
(zero) a 55 (cinquenta e cinco) graus centígrados, com insolação direta. Umidade relativa do ar de até
90% (noventa por cento) atmosférica com presença de elementos: oxidantes, corrosivos, oleosos e
partículas sólidas e precipitação pluviométrica máxima de 2000 (dois mil) mm/ano.
O controlador deverá permitir sua instalação através de coluna base, base de concreto ou
abraçadeiras e porta-cabos, sempre de maneira a não deixar expostos qualquer de suas fiações.
12.6.3 - Parte Elétrica
No projeto do controlador deverá ser dada prioridade absoluta ao uso de placas, conectores e
componentes eletroeletrônicos fabricados ou encapsulados (no caso de semicondutores) no Brasil.
Para componentes de larga escala de integração como memórias, microprocessadores, etc., deverão
ser empregados aqueles amplamente utilizados no mercado nacional.
Todas as placas com componentes (que comporão o equipamento) deverão ser 100% (cem por
cento) em circuito impresso, não sendo aceito, portanto, jump em wire-wrap ou similar. Também não
serão aceitos layouts onde ocorram superposição de componentes.
Aceitar-se-á a utilização de fiação de reforço para as trilhas de circuito impresso de módulos de
potência, não sendo, neste caso, considerado como jump.
As placas de circuito impresso deverão ser confeccionadas em fibra de vidro translúcida de alta
qualidade e resistência mecânica.
No caso de utilização de soquetes para circuito integrado, independentemente da quantidade de
pinos, estes deverão obrigatoriamente possuir pinos torneados e vida útil mínima de 1.000 (um mil)
Inserções/extrações.
Ao lado dos componentes deverão ser impressos seus símbolos normalizados utilizando os mesmos
códigos empregados nos esquemas elétricos correspondentes.
Os módulos que compõe o controlador deverão possuir uma identificação contendo o código e o
número de série. Em hipótese alguma deverão existir dois módulos com o mesmo número de série.
A chave (disjuntor) para/desligar as lâmpadas dos grupos focais, deverá desligar totalmente a
energização das lâmpadas, através da interrupção total das fases nas mesmas, independentemente
da alimentação utilizada.
12.7. GLOSSÁRIO
12.7.1 - Placa de Detecção
As placas de detecção controlam um ou mais laços detectores não se tratando apenas da interface
de entrada digital que recebe o sinal do(s) detector(es) correspondentes, deverão estar alojados no
mesmo gabinete do controlador.
12.7.2 - Plano (ou Plano de Tráfego)
Conjunto de dados contidos no controlador com propósito de controlar as sequências, defasagens e
os tempos de duração dos estágios de um ou mais locais associados ao controlador durante um
período de tempo programado.
12.7.3 - Programador Portátil
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É o equipamento que permite viabilizar a interface entre o operador de tráfego ou o técnico de
manutenção com o controlador semafórico.
12.7.4 - Seção de Detecção
Conjunto de laços detectores instalados numa seção da via, que reconhece a passagem de veículos,
enviando estas informações às placas de detecção alojadas no controlador ou em gabinete próprio,
que por sua vez acionam o detector do controlador.
12.7.5 - Semáforo
É o dispositivo por meio do qual os condutores de veículos e/ou pedestres recebem ordens para
parar ou seguir. Engloba-se no ter mo "semáforo" o conjunto focal, seus suportes e acessórios, bem
como as colunas de sustentação.
12.7.6 - Sequência de Estágios
Conjunto de estágios ordenados cuja sequência caracteriza a operação do plano concernente.
12.7.7 - Tabela de Mudanças (ou troca) de Planos
Tabela que determina os horários e dias da semana em que devem vigorar os planos de tráfego.
12.7.8 - Tempo de Ciclo
É a duração do ciclo.
12.7.9 - Tempo de Máxima Permanência em um Estágio
É o maior intervalo de tempo em que pode permanecer uma determinada situação dos sinais
luminosos de uma interseção. Um tempo maior deverá configurar uma situação de falha que conduza
o controlador ao Modo Amarelo e/ou Vermelho Intermitente.
12.7.10 - Tempo de Verde de Segurança
É o menor intervalo de tempo que pode durar o verde de um estágio sem prejudicar as condições de
segurança.
12.7.11 - Tempo de Verde Máximo
É o maior tempo de verde que pode ocorrer num estágio de duração variável no Modo Atuado.
12.7.12 - Tempo de Verde Mínimo
É o menor tempo de verde que pode ocorrer num estágio de duração variável no Modo Atuado.
12.7.13 - Verdes Conflitantes
É a situação dos grupos focais onde sinais verdes dão direito de passagem simultânea a movimentos
não compatíveis.
12.7.14 - Coordenação
Dois ou mais controladores semafóricos são ditos coordenados quando, em obediência a um plano
de controle, mantém o ciclo e as defasagens impostas pelo plano.
12.7.15 - Defasagem
Considerando duas interseções com o mesmo tempo de ciclo, as defasagens são impostas pelo
plano de maneira que os controladores tenham seus ciclos começando/terminando no mesmo
instante (defasagem igual a zero) ou com um lapso de tempo imposto variando de 0 (zero) ao tempo
do ciclo.
12.7.16 - Detector
É o circuito de entrada no controlador para ligar uma (ou mais) botoeiras de pedestres ou uma (ou
mais) saídas das placas detectoras que estão conectadas aos laços detectores.
12.7.17 - Estágio de Pedestre
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É um estágio que dá direito de passagem a um ou mais movimentos de pedestres, nos quais os
movimentos veiculares não compatíveis com os referidos movimentos de pedestres não possuem o
direito de passagem.
12.7.18 - Estágio Dependente de Demanda
É um estágio cuja ocorrência depende de solicitação proveniente de detector.
12.7.19 - Foco (ou Foco Semafórico)
Elemento do semáforo constituído pela superfície refletora, lâmpada e lente colorida que fornece a
indicação luminosa ao condutor de veículo e/ou pedestre.
12.7.20 - Grupo Focal
É um conjunto mínimo de focos semafóricos necessários para a regulamentação do direito de
passagem de um (ou mais) movimentos veiculares ou de pedestres.
12.7.21 - Grupo Semafórico
É um conjunto dos grupos focais de uma interseção que apresentam sempre a mesma indicação
luminosa.
12.7.22 - Intervalo Luminoso
É o intervalo de tempo no qual a indicação luminosa de todos os grupos semafóricos de uma
interseção permanece constante.
12.7.23 - Laço Detector
É o laço indutivo colocado na via para detectar a passagem de veículos.
12.7.24 - Movimento
Aproximações veiculares ou de pedestres que podem transitar simultaneamente pela interseção.
12.7.25 - Vermelho de Segurança
É o tempo que decorre entre o final do amarelo do estágio vigente e o início do verde do próximo
estágio. Neste período, os movimentos que perdem o direito de passagem já estão recebendo a
indicação vermelha e os que irão receber a indicação verde permanecem ainda em vermelho.
12.7.26 - Vermelho Intermitente
É o período de tempo em que o foco correspondente ao "boneco parado" do grupo focal de pedestres
fica com a indicação intermitente. Esse período corresponde ao entreverdes do grupo focal de
pedestres.
12.7.27 - Anel
É a capacidade de um controlador físico se dividir em controladores virtuais para facilitar a
programação.
13. DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO:
13.1. A empresa licitante vencedora do certame, na condição de ADJUDICATÁRIA, deverá
apresentar, até a data prevista para a assinatura do contrato, uma verba de GARANTIA DE
CONTRATAÇÃO correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato.
13.2. A prestação da GARANTIA DE CONTRATAÇÃO, indicada no subitem anterior, far-se-á por
qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 56 da lei 8.666/93.
13.3. A GARANTIA DE CONTRATAÇÃO terá validade igual ao prazo de vigência do contrato.
13.3.1. Havendo prorrogação do contrato, a GARANTIA DE CONTRATAÇÃO deverá ser prorrogada
ou substituída, contemplando o novo prazo.
13.3.2. Acaso ocorra variação no valor da contratação, a GARANTIA DE CONTRATAÇÃO deverá
adequar-se, proporcionalmente, aos valores pactuados.
13.4. A GARANTIA DE CONTRATAÇÃO (ou seu saldo) será devolvida à CONTRATADA no
encerramento do contrato, assim que emitido o Termo de Extinção Contratual.
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13.5 - A GARANTIA DE CONTRATAÇÃO servirá de segurança para o fiel cumprimento do Contrato,
cuja verba responderá, dentre outras, pelas multas eventualmente aplicadas, nos termos do inciso III
do art. 80 da Lei 8.666/93.
DIRETORIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO/MCTrans
Eng. Vinícius Pereira Santos – CREA nº MG167719/D
Responsável Técnico
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ANEXO A – DETALHES
1. DESENHOS
1.1. Desenho 001 – Conjunto de Coluna com Braço Projetado.
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1.2. Desenho 002 – Coluna Simples 7,00 metros.

2. ILUSTRAÇÕES
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2.1. Rede Subterrânea.

Foto

001

–

Eletroduto

flexível

para

rede

subterrânea

Foto 002 – Caixa de passagem em concreto pré moldado, padrão CEMIG CP 02 com tampa

2.2. Coluna Simples, Braço Projetado e Coluna para Braço Projetado.
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Foto 003 – Coluna Simples 7,00m engastada

Foto 004 – Braço Projetado

Foto 005 – Coluna para braço projetado engastada
2.3. Grupos Focais e Abraçadeiras.
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Foto 006 – Grupo focal veicular a led 3 focos
de 200 mm (3x200mm) repetidor.

Foto 007 – Grupo focal veicular a led 3 focos
de 200 mm (3x200mm) para braço projetado.

Foto 008 – Grupo focal veicular a led 4 focos
de 200 mm (4x200mm) Máscara de seta

Foto 009 – Grupo focal veicular a led 4 focos
de 200 mm (4x200mm) para braço projetado.
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Foto 010 – Grupo focal para Pedestre a Led.

Foto 011 – Abraçadeira 101 mm.

Foto 012 – Abraçadeira 114 mm.

Foto 013
Projetado.

–

Abraçadeira

para

Braço

2.4. Botoeira e sinalização.
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Foto 014 – Botoeira.

Foto 015 – sinalização educativa para uso da
botoeira pelo pedestre.

2.5. Controladores.
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Foto 016 – Controlador Semafórico marca
DIGICON.

Foto 017 – Controlador Semafórico marca
TESC.

Foto 018 – Controlador Semafórico marca
Greenwave – modelo GW1.

Foto 019 – Controlador Semafórico marca
Greenwave – modelo GW3.

2.6. Cabos de Potência e de Dados.
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Foto 020 – Cabo 4 x (1,5mm² ou 2,5mm²)
para ligação do grupo focal de pedestre.

Foto 021 – Cabo 3 x (1,5mm² ou 2,5mm²)
para ligação do grupo focal de pedestre.

Foto 022 – Cabo sintenax 16mm² para
alimentação elétrica do controlador.

Foto 023 – Cabo de Dados para interligação
entre controladores semafóricos.

2.7. Cluster de Led.
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Foto 024 – Cluster a Led

Foto 025 – Borracha de Vedação para Cluster de Led
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Anexo I DO PROJETO BÁSICO
Mapa da distribuição espacial das interseções semafóricas existentes
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Anexo II DO PROJETO BÁSICO
Mapa da distribuição espacial dos grupos focais existentes
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Anexo III do PROJETO BÁSICO
Quadro detalhado das interseções semafóricas existentes
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Locais
Avenida Mestra Fininha com a Rua Laura Prates.
Avenida Mestra Fininha com a Avenida João Chaves.
Avenida Mestra Fininha com a Rua Jordelina Ezequiel.
Avenida Mestra Fininha com a Avenida Deputado Esteves Rodrigues.
Avenida Mestra Fininha com a Rua Barão do Rio Branco.
Avenida Coronel Prates com a Rua Coronel Luiz Pires.
Avenida Coronel Prates com a Rua Padre Augusto.
Avenida Coronel Prates com a Rua Governador Valadares.
Rua Governador Valadares com a Rua Doutor Veloso.
Avenida Leonel Beirão de Jesus com a Avenida das Américas.
Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Avenida São Judas.
Avenida Doutor João Luiz de Almeida com a Avenida Dona Gregória.
Avenida Doutor João Luís de Almeida, Nº 354 – Botoeira.
Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Avenida Cula Mangabeira.
Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Rua Tupinambás.
Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Rua Santa Maria.
Avenida Deputado Esteves Rodrigues, N º 1637 e oposto – Botoeira.
Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Avenida João XXIII.
Praça Eng. Joaquim Costa (Trevo Equipar).
Avenida Dulce Sarmento com a Avenida Floriano Neiva.
Avenida Dulce Sarmento com a Rua Nilo Peçanha (Villefort).
Avenida Sidney Chaves com a Rua Ipanema.
Avenida Sidney Chaves, Nº 1280 e oposto – Botoeira.
Avenida Sidney Chaves com a Avenida Minas Gerais.
Avenida Minas Gerais com a Avenida Três Poderes.
Avenida Minas Gerais (Viaduto Linha Férrea).
Avenida Osmane Barbosa com as Avenidas Perimetral e Minas Gerais.
Avenida Cula Mangabeira com a Rua Urbino Viana.
Avenida Cula Mangabeira com a Rua Aimorés.
Avenida Cula Mangabeira com a Rua dos Mangabeiras.
Avenida Cula Mangabeira com a Avenida Santos Guimarães.
Avenida Francisco Gaetani com a Avenida Castelar Prates.
Avenida José Corrêa Machado com a Avenida Dep. Esteves Rodrigues.
Avenida José Corrêa Machado com a Rua Tupis.
Avenida José Corrêa Machado com a Rua Lírio Brant.
Avenida José Corrêa Machado com a Avenida João Chaves.
Avenida Geraldo Athayde com a Rua Coronel José Alves.
Avenida Geraldo Athaíde (Praça Itapetinga).
Avenida Geraldo Athayde com a Rua Maria da Conceição Figueiredo.
Avenida Gov. Magalhães Pinto, Nº 1919 e oposto - Botoeira.
Avenida Gov. Magalhães Pinto com a Avenida Osmane Barbosa.
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Item
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Locais
Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Rua Coronel Coelho.
Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Avenida Antônio F. de Oliveira.
Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Avenida dos Militares.
Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Avenida das Américas.
Avenida Alfredo Coutinho. com a Avenida Padre Chico.
Avenida Artur Bernardes com a Avenida Alfredo Coutinho.
Rua Carlos Gomes com a Rua Governador Valadares.
Rua Doutor Santos com a Rua Rui Barbosa.
Rua Doutor Santos com a Rua Dom Pedro II.
Rua Doutor Santos com a Rua Dom João A. Pimenta.
Rua Doutor Santos com a Rua Barão do Rio Branco.
Rua Bocaiúva com a Rua Tiradentes.
Avenida Dr. João Luiz de Almeida com as Ruas Elói Pereira e Bocaiúva.
Rua João Souto com a Rua Tiradentes.
Rua Camilo Prates com a Rua Barão do Rio Branco.
Rua Camilo Prates com a Rua Dom João A. Pimenta.
Rua Camilo Prates com a Rua Dom Pedro II.
Rua Camilo Prates com a Rua Presidente Vargas.
Rua Coronel Altino de Freitas com a Rua Governador Valadares.
Avenida Filomeno Ribeiro com a Rua Coronel Altino de Freitas.
Avenida Filomeno Ribeiro com a Rua Carlos Gomes.
Avenida Oswaldo Cruz com a Rua Coronel Joaquim Costa.
Rua Belo Horizonte com Ruas Joaquim Sarmento e Píres e Albuquerque.
Rua Visconde de Ouro Preto com a Rua Píres e Albuquerque.
Avenida Santos Dumont com a Rua Dom Pedro II.
Rua Juramento com a Avenida Padre Bretano.
Avenida Coronel Luiz Maia com a Rua Cristiano C. de Moura.
Rua Maria Alves com a Avenida Cel. Luiz Maia.
Avenida Dep. Plínio Ribeiro com a Avenida Cel. Luiz Maia.
Rua Santos com a Avenida Cel. Luiz Maia.
Avenida João XXIII com a Avenida Presidente Kennedy.
Avenida João XXIII com a Avenida Beira Rio.
Avenida João XXIII com a Rua Padre Fabiano.
Avenida João XXIII com a Rua Padre Gangana.
Avenida Beira Rio com a Rua Professor Monteiro Fonseca.
Rua Raul Corrêa com a Avenida Vicente Guimarães.
Rua Padre Vieira com a Avenida Antônio Canela.
Avenida. Antônio F. De Oliveira com a Avenida Antônio Lafetá Rebelo.
Avenida Francisco Sá com a Rua Dom Pedro II.
Rua Coronel Joaquim Costa com a Rua Dom Pedro II.
Rua Santa Maria com a Rua Doutor Veloso.
Avenida Lauro Dias Sá com a Rua Maceió.
Avenida Lago Tucuruí com a Avenida Independência.
Rua Píres e Albuquerque (Corpo de Bombeiros – CBMMG)
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Anexo IV do PROJETO BÁSICO
Quadro detalhado dos tipos de controladores semafóricos existentes
CONTROLADORES ELETROELETRÔNICOS
Item

Marca/Mod./Fases

01
02
03
04
05
06
07

Digicon, (06/16)
Tesc, (10/12)
GW1, (10/12)
Tesc, (11/12)
Tesc, (06/08)
GW1, (10/12)
Tesc, (08/08)

08

Tesc, (09/12)

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GW3, (08/08)
GW3, (08/08)
Tesc, (08/08)
Tesc, (03/04)
Tesc, (11/12)
Tesc, (07/08)
GW3, (11/16)
Tesc, (04/04)
GW3, (07/08)
Tesc, (12/12)
GW1, (08/08)
Tesc, (09/12)
Tesc, (07/08)
Tesc, (04/04)

23

GW3, (16/16)

24
25
26

GW3, (03/08)
GW3, (07/08)
Tesc, (07/08)

27

Tesc, (11/12)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Tesc, (03/08)
GW1, (08/08)
Tesc, (10/12)
GW1, (12/12)
GW1, (12/12)
Tesc, (11/12)
Tesc, (07/08)
GW1 (10/12)
Tesc, (05/08)
GW1, (04/08)
GW3, (04/08)

Locais
Avenida Mestra Fininha com a Rua Laura Prates.
Avenida Mestra Fininha com a Avenida João Chaves.
Avenida Mestra Fininha com a Rua Jordelina Ezequiel.
Av. Mestra Fininha com a Avenida Deputado Esteves Rodrigues.
Avenida Mestra Fininha com a Rua Barão do Rio Branco.
Avenida Coronel Prates com a Rua Coronel Luiz Pires.
Avenida Coronel Prates com a Rua Padre Augusto.
Avenida Coronel Prates com a Rua Governador Valadares.
Rua Governador Valadares com a Rua Doutor Veloso.
Avenida Leonel Beirão de Jesus com a Avenida das Américas.
Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Avenida São Judas.
Av. Doutor João Luiz de Almeida com a Avenida Dona Gregória.
Avenida Doutor João Luís de Almeida, Nº 354 – Botoeira.
Av. Deputado Esteves Rodrigues com a Avenida Cula Mangabeira.
Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Rua Tupinambás.
Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Rua Santa Maria.
Av. Deputado Esteves Rodrigues, N º 1637 e oposto – Botoeira.
Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Avenida João XXIII.
Praça Eng. Joaquim Costa (Trevo Equipar).
Avenida Dulce Sarmento com a Avenida Floriano Neiva.
Avenida Dulce Sarmento com a Rua Nilo Peçanha (Villefort).
Avenida Sidney Chaves com a Rua Ipanema.
Avenida Sidney Chaves, Nº 1280 e oposto – Botoeira.
Avenida Sidney Chaves com a Avenida Minas Gerais.
Avenida Minas Gerais com a Avenida Três Poderes.
Avenida Minas Gerais (Viaduto Linha Férrea).
Av. Osmane Barbosa com as Avenidas Perimetral e Minas Gerais.
Avenida Cula Mangabeira com a Rua Urbino Viana.
Avenida Cula Mangabeira com a Rua Aimorés.
Avenida Cula Mangabeira com a Rua dos Mangabeiras.
Avenida Cula Mangabeira com a Avenida Santos Guimarães.
Avenida Francisco Gaetani com a Avenida Castelar Prates.
Av. José Corrêa Machado com a Avenida Dep. Esteves Rodrigues.
Avenida José Corrêa Machado com a Rua Tupis.
Avenida José Corrêa Machado com a Rua Lírio Brant.
Avenida José Corrêa Machado com a Avenida João Chaves.
Avenida Geraldo Athayde com a Rua Coronel José Alves.
Avenida Geraldo Athaíde (Praça Itapetinga).
Av. Geraldo Athayde com a Rua Maria da Conceição Figueiredo.
Avenida Gov. Magalhães Pinto, Nº 1919 e oposto - Botoeira.
Avenida Gov. Magalhães Pinto com a Avenida Osmane Barbosa.

CONTROLADORES ELETROELETRÔNICOS
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Item

Marca/Mod./Fases

Locais

39
40
41
42

GW3,
GW3,
GW3,
GW3,

43

Tesc, (09/12)

44

GW1 (08/08)

45

GW1 (08/08)

46

GW1 (08/08)

47

Tesc, (07/08)

48

GW1 (08/08)

49

GW1 (08/08)

50

GW1 (08/08)

51

GW1 (08/08)

52

Tesc, (06/08)

53

Tesc, (10/12)

54
55
56

GW1, (06/08)
Tesc, (04/08)
Tesc, (08/08)

57

GW3, (14/16)

58
59
60
61
62
63
64
65

GW3,
GW3,
GW3,
GW3,
GW1,
GW1,
GW1,
GW1,

66

Tesc, (11/12)

67
68
69

GW1, (04/08)
Digicon, (08/16)
GW1, (06/08)

Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Rua Coronel Coelho.
Av. Deputado Plínio Ribeiro com a Avenida Antônio F. de Oliveira.
Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Avenida dos Militares.
Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Avenida das Américas.
Avenida Alfredo Coutinho. com a Avenida Padre Chico.
Avenida Artur Bernardes com a Avenida Alfredo Coutinho.
Rua Carlos Gomes com a Rua Governador Valadares.
Rua Doutor Santos com a Rua Rui Barbosa.
Rua Doutor Santos com a Rua Dom Pedro II.
Rua Doutor Santos com a Rua Dom João A. Pimenta.
Rua Doutor Santos com a Rua Barão do Rio Branco.
Rua Bocaiúva com a Rua Tiradentes.
Av. Dr. João Luiz de Almeida com as Ruas Elói Pereira e Bocaiúva.
Rua João Souto com a Rua Tiradentes.
Rua Camilo Prates com a Rua Barão do Rio Branco.
Rua Camilo Prates com a Rua Dom João A. Pimenta.
Rua Camilo Prates com a Rua Dom Pedro II.
Rua Camilo Prates com a Rua Presidente Vargas.
Rua Coronel Altino de Freitas com a Rua Governador Valadares.
Avenida Filomeno Ribeiro com a Rua Coronel Altino de Freitas.
Avenida Filomeno Ribeiro com a Rua Carlos Gomes.
Avenida Oswaldo Cruz com a Rua Coronel Joaquim Costa.
R. Belo Hor. com Ruas Joaquim Sarmento e Píres e Albuquerque.
Rua Visconde de Ouro Preto com a Rua Píres e Albuquerque.
Avenida Santos Dumont com a Rua Dom Pedro II.
Rua Juramento com a Avenida Padre Bretano.
Avenida Coronel Luiz Maia com a Rua Cristiano C. de Moura.
Rua Maria Alves com a Avenida Cel. Luiz Maia.
Avenida Dep. Plínio Ribeiro com a Avenida Cel. Luiz Maia.
Rua Santos com a Avenida Cel. Luiz Maia.
Avenida João XXIII com a Avenida Presidente Kennedy.
Avenida João XXIII com a Avenida Beira Rio.
Avenida João XXIII com a Rua Padre Fabiano.
Avenida João XXIII com a Rua Padre Gangana.
Avenida Beira Rio com a Rua Professor Monteiro Fonseca.
Rua Raul Corrêa com a Avenida Vicente Guimarães.
Rua Padre Vieira com a Avenida Antônio Canela.
Av. Antônio F. De Oliveira com a Avenida Antônio Lafetá Rebelo.
Avenida Francisco Sá com a Rua Dom Pedro II.
Rua Coronel Joaquim Costa com a Rua Dom Pedro II.
Rua Santa Maria com a Rua Doutor Veloso.
Avenida Lauro Dias Sá com a Rua Maceió.
Avenida Lago Tucuruí com a Avenida Independência.

(06/08)
(09/16)
(08/08)
(05/08)

(09/16)
(06/08)
(06/08)
(07/08)
(12/12)
(06/08)
(05/08)
(07/08)

SEMÁFORO SEM CONTROLADOR
Item

Marca/Mod./Fases

Local
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Operado
manualmente por
01

botoeira interna a

Rua Píres e Albuquerque (Corpo de Bombeiros – CBMMG)

base do CBMMG.

Observações:



Todos os controladores Tesc são do tipo FLEXCON III – 188;



(XX/XX) – Quantidade Fases Usadas / Quantidade de Fases Suportadas;

GW1 e GW3 – São controladores da marca: GreeWave.
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Anexo V do PROJETO BÁSICO
Quadro detalhado do mobiliário semafórico existente
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Anexo VI do PROJETO BÁSICO
JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE
TRÁFEGO MICROPROCESSADO MODELO FLEXCON III – 188 TESC E
MODELOS GW1 e GW3 GREENWAVE
1- Introdução
A cidade de Montes Claros possui atualmente 85 (oitenta e cinco) cruzamentos semaforizados, e um
total de 69 (sessenta e nove) controladores de tráfego, sendo que destes, 67 (sessenta e sete) são
controladores de tráfego microprocessados, divididos entre os modelos: FLEXCON III – 188 da marca
TESC e GW1 ou GW3 da marca GreenWave.
Estes equipamentos tem como características principais os seguintes recursos:



Funcionamento em rede sincronizada do tipo mestre – escravo, onde qualquer controlador
pode ser programado como referência;



Funcionamento em rede sincronizada controlada por software central;



Funcionamento em rede com sistema de seleção automática de planos;



Funcionamento atuado pelo pedestre ou veículo;



Baixo índice de manutenção.

2- Dos equipamentos utilizados
Os equipamentos modelo FLEXCON III – 188 estão distribuídos nas seguintes interseções:
Item

Locais

01

Avenida Mestra Fininha com a Avenida João Chaves.

02

Av. Mestra Fininha com a Avenida Deputado Esteves Rodrigues.

03

Avenida Mestra Fininha com a Rua Barão do Rio Branco.

04

Avenida Coronel Prates com a Rua Padre Augusto.

05

Avenida Coronel Prates com a Rua Governador Valadares.
Rua Governador Valadares com a Rua Doutor Veloso.

06

Av. Doutor João Luiz de Almeida com a Avenida Dona Gregória.

07

Avenida Doutor João Luís de Almeida, Nº 354 – Botoeira.

08

Av. Deputado Esteves Rodrigues com a Avenida Cula Mangabeira.

09

Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Rua Tupinambás.

10

Av. Deputado Esteves Rodrigues, N º 1637 e oposto – Botoeira.

11

Praça Eng. Joaquim Costa (Trevo Equipar).

12

Avenida Dulce Sarmento com a Rua Nilo Peçanha (Villefort).

13

Avenida Sidney Chaves com a Rua Ipanema.

14

Avenida Sidney Chaves, Nº 1280 e oposto – Botoeira.
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Item

Locais

15

Avenida Cula Mangabeira com a Rua Urbino Viana.

16

Avenida Cula Mangabeira com a Rua Aimorés.
Avenida Cula Mangabeira com a Rua dos Mangabeiras.

17

Avenida Cula Mangabeira com a Avenida Santos Guimarães.

18

Av. José Corrêa Machado com a Avenida Dep. Esteves Rodrigues.

19

Avenida José Corrêa Machado com a Avenida João Chaves.

20

Avenida Geraldo Athayde com a Rua Coronel José Alves.

21

Av. Geraldo Athayde com a Rua Maria da Conceição Figueiredo.

22

Avenida Alfredo Coutinho. com a Avenida Padre Chico.
Avenida Artur Bernardes com a Avenida Alfredo Coutinho.

23

Av. Dr. João Luiz de Almeida com as Ruas Elói Pereira e Bocaiúva.

24

Avenida Oswaldo Cruz com a Rua Coronel Joaquim Costa.

25

R. Belo Hor. com Ruas Joaquim Sarmento e Píres e Albuquerque.
Rua Visconde de Ouro Preto com a Rua Píres e Albuquerque.

26

Rua Juramento com a Avenida Padre Bretano.

27

Avenida Coronel Luiz Maia com a Rua Cristiano C. de Moura.

28

Avenida Francisco Sá com a Rua Dom Pedro II.
Rua Coronel Joaquim Costa com a Rua Dom Pedro II.

Os equipamentos modelo GW1 e GW3 estão distribuídos nas seguintes interseções:
Item

Locais

01

Avenida Mestra Fininha com a Rua Jordelina Ezequiel.

02

Avenida Coronel Prates com a Rua Coronel Luiz Pires.

03

Avenida Leonel Beirão de Jesus com a Avenida das Américas.

04

Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Avenida São Judas.

05

Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Rua Santa Maria.

06

Avenida Deputado Esteves Rodrigues com a Avenida João XXIII.

07

Avenida Dulce Sarmento com a Avenida Floriano Neiva.

08

Avenida Sidney Chaves com a Avenida Minas Gerais.
Avenida Minas Gerais com a Avenida Três Poderes.

09

Avenida Minas Gerais (Viaduto Linha Férrea).

10

Av. Osmane Barbosa com as Avenidas Perimetral e Minas Gerais.

11

Avenida Francisco Gaetani com a Avenida Castelar Prates.

12

Avenida José Corrêa Machado com a Rua Tupis.

13

Avenida José Corrêa Machado com a Rua Lírio Brant.

14

Avenida Geraldo Athaíde (Praça Itapetinga).

15

Avenida Gov. Magalhães Pinto, Nº 1919 e oposto - Botoeira.

16

Avenida Gov. Magalhães Pinto com a Avenida Osmane Barbosa.
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Item

Locais

17

Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Rua Coronel Coelho.

18

Av. Deputado Plínio Ribeiro com a Avenida Antônio F. de Oliveira.

19

Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Avenida dos Militares.

20

Avenida Deputado Plínio Ribeiro com a Avenida das Américas.

21

Rua Carlos Gomes com a Rua Governador Valadares.
Rua Doutor Santos com a Rua Rui Barbosa.
Rua Doutor Santos com a Rua Dom Pedro II.
Rua Doutor Santos com a Rua Dom João A. Pimenta.
Rua Doutor Santos com a Rua Barão do Rio Branco.
Rua Bocaiúva com a Rua Tiradentes.
Rua João Souto com a Rua Tiradentes.
Rua Camilo Prates com a Rua Barão do Rio Branco.
Rua Camilo Prates com a Rua Dom João A. Pimenta.
Rua Camilo Prates com a Rua Dom Pedro II.
Rua Camilo Prates com a Rua Presidente Vargas.
Rua Coronel Altino de Freitas com a Rua Governador Valadares.
Avenida Filomeno Ribeiro com a Rua Coronel Altino de Freitas.
Avenida Filomeno Ribeiro com a Rua Carlos Gomes.

22
23
24
25
26
27
28

Avenida Santos Dumont com a Rua Dom Pedro II.
Rua Maria Alves com a Avenida Cel. Luiz Maia.

29

Avenida Dep. Plínio Ribeiro com a Avenida Cel. Luiz Maia.
Rua Santos com a Avenida Cel. Luiz Maia.

30

Avenida João XXIII com a Avenida Presidente Kennedy.

31

Avenida João XXIII com a Avenida Beira Rio.

32

Avenida João XXIII com a Rua Padre Fabiano.

33

Avenida João XXIII com a Rua Padre Gangana.

34

Avenida Beira Rio com a Rua Professor Monteiro Fonseca.

35

Rua Raul Corrêa com a Avenida Vicente Guimarães.

36

Rua Padre Vieira com a Avenida Antônio Canela.

37

Av. Antônio F. De Oliveira com a Avenida Antônio Lafetá Rebelo.

38

Rua Santa Maria com a Rua Doutor Veloso.

39

Avenida Lago Tucuruí com a Avenida Independência.

3- Das redes semafóricas
Sabemos que uma rede semafórica é a interligação dos controladores de trânsito entre si e estes a
uma central de controle e que o funcionamento desta rede depende da comunicação entre os
mesmos, daí a necessidade de comprovação de compatibilidade entre os equipamentos já instalados
e funcionando com os ofertados.
O sistema de controle semafórico que está previsto para a cidade é o de seleção automática de
planos.
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Este sistema irá selecionar os planos através da contagem volumétrica de veículos por meio de
equipamentos apropriados, os mesmos enviarão e receberão comunicação da central em tempo real
respondendo as necessidades da operação viária.

Um sistema que não tenha compatibilidade entre os equipamentos inviabilizará esta forma de
controle, portanto, é inviável a aquisição de controladores eletrônicos que não sejam compatíveis com
os existentes.
Como em outras marcas, o protocolo de comunicação desenvolvido pela TESC para uso em seus
equipamentos, não é compatível com outros controladores eletrônicos existentes no mercado,
portanto, a exigência do Edital resguarda o direito do Município de adquirir equipamentos que
atendam a esta especificação.

4- Da manutenção
Os equipamentos eletrônicos são de concepção modular e plug-in, ou seja, de encaixe rápido, não
gastando ferramentas especializadas para uma manutenção rápida como requer a nossa rotina de
manutenção.
Cada módulo que compõe o controlador pode ser intercambiado sem restrições para qualquer
equipamento desta mesma versão, isto significa que os módulos existentes para manutenção no
órgão gestor podem ser utilizados para manutenção nestes novos equipamentos, sem necessidade
de mais gastos.
Desta forma, procuramos atender o princípio da padronização evitando-se gastos para o órgão
público, conforme prevê o Art. 15, inciso I, da Lei 8.666 de 21/06/1993.
“ As compras, sempre que possível, deverão:



atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.”

5- Conclusão
A indicação no Edital dos controladores microprocessados modelo FLEXCON III – 188 da
marca TESC e GW1/GW3 da Green Wave não tem a intenção de cecear o direito de participação de
qualquer concorrente, mas tão somente em dar prosseguimento aos nossos trabalhos de implantação
de uma rede de controladores de tráfego eletrônicos, onde os novos equipamentos sejam
compatíveis em software e hardware com os existentes.
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Anexo VII do PROJETO BÁSICO

Normas Básicas de Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho para empresas contratadas
1. OBJETIVO
1.1 – Estas normas visam orientar as empresas CONTRATADAS na aplicação das diretrizes básicas
de Segurança e Medicina do Trabalho na MCTrans, com o objetivo de preservar a integridade do
elemento humano e do patrimônio material das CONTRATADAS da MCTrans.
2. INSPEÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 – No caso do não cumprimento das Normas Legais de Segurança por parte da CONTRATADA,
prevista na Norma Regulamentadora NR4 da Portaria n.º 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho,
a MCTrans notificará a CONTRATADA para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, sob
pena de aplicação das penalidades cabíveis.
3. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS POR MOTIVO DE SEGURANÇA
3.1 – A MCtrans se reserva o direito de suspender qualquer trabalho em que se evidencie risco
iminente de ameaça à segurança das pessoas e equipamentos, ficando estabelecido que estas
suspensões não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidade estabelecidas no Contrato,
referentes a prazos e multas.
3.2 – O não cumprimento das Normas acarretará à CONTRATADA a suspensão de medições,
pagamentos e/ou serviços pela MCTrans, sem prejuízo das obrigações e penalidades contratuais
referentes a prazo.
4. OBRIGATORIEDADE DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
4.1 – É obrigação da CONTRATADA o fornecimento gratuito aos seus empregados de
Equipamento(s) de Proteção Individual – EPI, com Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo
Ministério do Trabalho, em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho n.º 6 - Portaria 3.214 e/ou Normas Internas que possam
vir a ser estabelecidas pela MCTrans.
4.2 – Os equipamentos de proteção individual distribuídos aos empregados, devem proteger todas as
partes do corpo e organismo sujeitos a lesões em caso de acidentes, atendendo as peculiaridades de
cada atividade profissional, conforme Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.
4.3 – A CONTRATADA é responsável pela obrigatoriedade do uso dos Equipamentos de Proteção
Individual por seus empregados, ficando reservado à MCTrans direito de exigir a retirada da obra dos
elementos que não os estejam usando em serviço.
4.4 – Fica reservado à MCTrans o direito de indicar e obrigar o uso de EPI adequados às atividades
específicas, ainda que não constem nas Normas Regulamentadoras.
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5. EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES
5.1 – Deverão ser atendidas, no que couber, as “Disposições Gerais” da Norma Regulamentadora
NR1 da Portaria n.º 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho.

5.2 – Também deverá ser atendido, no que couber, o “PCMSO - Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional” previsto na Norma Regulamentadora NR7 da citada Portaria do Ministério do
Trabalho.
5.3 – O atendimento às Normas de Segurança indicadas e às exigências da Portaria n.º 3214
de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, independentemente do indicado nos itens 2 e 3, é de integral
responsabilidade da empresa CONTRATADA, não cabendo à MCTrans qualquer solidariedade pelo
eventual descumprimento das orientações e das determinações legais por parte da CONTRATADA
ou de seus empregados.
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