
 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

  
 
 
 
 
 

  O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA torna público, para conhecimento de todos, 

que fará realizar, na modalidade de Concorrência Pública, a licitação nº 005/2014, cujo 
edital se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição na sede da 
Prefeitura Municipal, na Praça Bernardino de Lima 80, tendo por objeto a contratação de 
empresa para implantação de sinalização viária horizontal, vertical e manutenção 
semafórica, no município de Nova Lima - MG. 
 
  As despesas decorrentes da execução da obra programada correrão à conta 
de recursos próprios da dotação orçamentária do Município. 
 

  O conhecimento das propostas e o início de julgamento dar-se-ão às 14:00 

horas do dia 09 de julho de 2014. 
 
 
    Nova Lima, 29 de maio de 2014. 
 
 
 
     

Cássio Magnani Júnior 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ADVERTÊNCIAS 
 
 

A presente licitação, na modalidade de Concorrência Pública, objetivando a a contratação 
de empresa para implantação de sinalização viária horizontal, vertical e manutenção 

semafórica, no município de Nova Lima - MG, regula-se por edital constituído de partes e 

anexos, na seguinte seqüência: 
 

PARTE I - NORMAS ESPECIAIS 
PARTE II - NORMAS GERAIS 
PARTE III - NORMAS CONTRATUAIS 
 
ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO 
ANEXO II - PLANILHAS DE ORÇAMENTO 
ANEXO III - PLANILHAS QUANTITATIVA 
ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

         
 

Na PARTE I - NORMAS ESPECIAIS estão contidas as disposições aplicáveis 

particularmente a esta licitação. Na PARTE II - NORMAS GERAIS estão as regras de 

procedimento e de julgamento. E na PARTE III - NORMAS CONTRATUAIS, as cláusulas e 
condições gerais que integram o contrato.  
 

O anexo I contém a minuta do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora. O anexo 

II contém a planilha de orçamento (elaborada pela Prefeitura) e o anexo III contém a 

planilha quantitativa (a ser cotada pela licitante). E o anexo IV as especificações técnicas.  

 
O edital prevê o procedimento a ser observado pela licitante, em caso de dúvida de caráter 
técnico ou legal na interpretação de seus termos. A entrega de proposta presume que a 
licitante tenha pleno conhecimento e entendimento de todas as regras e exigências aqui 
fixadas, e implica independente de declaração expressa, sua concordância e formal 
aceitação deste edital, razão porque o Município não aceitará, a partir daí, qualquer 
reclamação contra as normas aqui estabelecidas, salvo sua prévia e tempestiva 
impugnação. 
 
 
 
 
 



 

 

PARTE I 

NORMAS ESPECIAIS 
 

1.1 - OBJETO 

É objeto da presente licitação, fundada no Processo Administrativo nº 275/2014, a 

contratação pelo MUNICÍPIO DE NOVA LIMA a contratação de empresa para implantação de 
sinalização viária horizontal, vertical e manutenção semafórica, no município de Nova Lima - 
MG., no município de Nova Lima - MG. 
 

1.2 – MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO. 

Esta licitação, na modalidade de Concorrência Pública, se processa no tipo menor 

preço global e seu objeto será executado sob regime de empreitada, a preços unitários, 
por medição, com fornecimento de mão-de-obra e de materiais. 
 

1.3 - PRAZO DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Os envelopes de habilitação e de proposta de preços de empresa interessada em 
participar da presente licitação deverão ser protocolados diretamente por seu representante 

ou preposto na sede da Prefeitura, Protocolo Geral, até às 14:00 horas do dia 09 de julho 

de 2014, prazo preclusivo do direito de participação. A abertura dos envelopes protocolados 
e o início de julgamento dar-se-ão imediatamente após encerrado o prazo de entrega, às 

14:15 horas do mesmo dia 09 de julho 2014, em sessão pública a realizar-se na sede da 
Prefeitura, na Praça Bernardino de Lima 80 – Nova Lima / MG. 

1.3.1 - É vedada a remessa de propostas – e por isso nenhuma será considerada ou 
conhecida – por qualquer meio eletrônico ou de tele-comunicação, bem como por qualquer 
meio de postagem, sejam Correios ou qualquer outra forma terceirizada de 
encaminhamento. 
 
 

1.4 - CREDENCIAMENTO 

 
1.4.1 - Para o credenciamento, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 
 
a) - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, 
alterações caso houver, ou outro instrumento de registro comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 
 
b) - Registro comercial, no caso de empresário individual; 
 
c) - Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
d) - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea ―a‖ , ―b‖ e ―c‖, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 



 

1.4.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
 
1.4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar uma credenciada. 
 
1.4.4 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno 
porte conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar a 
seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 
 
a) Declaração de enquadramento assinada pelo representante legal da empresa em 
conformidade com a lei 123/2006; 
 
b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, datada no máximo de 90(noventa) 
dias da data de abertura. 
 
1.4.5 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 
notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação 
pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

1.5 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

Será admitida a participar da licitação somente empresa que satisfaça todos os 
requisitos a seguir indicados, em documentação apresentada em uma única via: 

1.5.1 - Habilitação jurídica 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato da sociedade comercial, em vigência e devidamente 
registrado; e, no caso de sociedade por ações, acrescido da prova de eleição de seus 
administradores. 
OBS - Na hipótese de empresa estrangeira autorizada a funcionar no País, dela será 
exigida, aditivamente, a apresentação de cópia autenticada do respectivo decreto de 
autorização. 

1.5.2 - Regularidade fiscal 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, relativo a sua 
sede; 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver e 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
da licitação; 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Dívida Ativa e tributos 
administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal, esta da sede da proponente. 

d) prova de regularidade relativa à seguridade social: do Instituto Nacional do Seguro Social 
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei Federal nº 
12.440, de 07 de julho de 2.011, que altera a Lei Federal nº 8.666/93, artigos.27 e 29. 

 

1.5.3 - Qualificação técnica 

a) prova de inscrição e regularidade da licitante junto ao CREA de sua sede; 

 



 

 

b) Relação de equipe técnica mínima proposta para a execução dos serviços, e as 
respectivas fichas curriculares dos técnicos e declaração de autorização de inclusão do 
nome na equipe. A equipe técnica mínima será composta de: 

 01 Engenheiro Civil; 

 01 Químico Industrial; 

 01 Técnico em Segurança do Trabalho 

 01 Encarregado de sinalização 

 

c) prova de que a licitante possui em seu quadro permanente de pessoal, profissional(s) de 
nível superior, detentor(e) de atestado(s) de responsabilidade técnica emitido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, e 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico, comprovando a 
experiência do(s) profissional(is) nos serviços a seguir:execução dos serviços da presente 
licitação. 

 Demarcação de pavimento com tinta a base de resina acrílica( ABNT 
8169)0,6mm.......9.500m2 

 Demarcação de pavimento com laminado elastoplático.....................................150m2 

 Demarcação de pavimento com material bi-componente(plástico à frio) 
...........................................................................................................................100m2 

 Pintura com material termoplástico- hot spray- 1,5mm de espessura..............2200m2 

 Defensa metálica semi-maleável.........................................................................150ml 

 Placas em aço carbono totalmente refletiva, com película grau técnico.............300m2 

 Placas em poliéster reforçado de fibra de vidro PRFV, pelo processo S.M.C 
totalmente refletiva com película grau técnico......................................................75m2 

 Manutenção semafórica................................................................................06 meses 

d) Visita Técnica 

A visita técnica será realizada no dia 07/07/2014 às 08:30 hs, saindo da Secretaria M. 
Segurança e Trânsito, localizada a Rua Antônio Jardim – Prédio do Terminal rodoviário de 
Nova Lima, devendo a empresa interessada credenciar engenheiro para a visita. Após a 
visita técnica será expedido atestado pelo Engenheiro da Secretaria Municipal de segurança 
e Trânsito, sendo o referido atestado, parte integrante da documentação para fins de 
habilitação.  

OBS. 
(1)

 Cada certidão de acervo técnico - CAT deverá referir-se às atividades técnicas que 
façam parte das atribuições legais do profissional detentor do atestado; 

(2)
 O detentor do 

acervo técnico deverá ser diretor, ou sócio, ou responsável técnico, ou empregado, ou 
profissional vinculado ao quadro permanente da empresa licitante. Exige-se a comprovação 
do vínculo. 

 

1.5.4 - Qualificação econômico-financeira 

a) balanço patrimonial do último exercício social (2013), demonstrativo da boa situação 
econômico-financeira da licitante, consubstanciada no Índice de Liquidez Corrente (ILC) 
igual ou superior a um inteiro e cinqüenta centésimos (1,50), Índice de Liquidez Geral (ILG) 
também igual ou superior a um inteiro e cinqüenta centésimos (1,50) e Grau de 



 

Endividamento (GE) igual ou inferior a cinqüenta centésimos (0,50). O ILC, o ILG e o GE 
serão calculados pelas fórmulas: 

 

           AC            (AC + RLP)   (PC + ELP) 
ILC = ——  ILG = —————   GE = ——————— 
           PC               (PC + ELP)         PL 

 

Na aplicação das fórmulas, AC é o ativo circulante; PC é o passivo circulante; RLP é o 

realizável a longo prazo; ELP é o exigível a longo prazo e PL é o patrimônio líquido. 

 
Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 
 
I - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em Diário 
Oficial ou em jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do fornecedor. 

  
II - Sociedades empresárias, não empresárias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido 
na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): 
fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou em 
outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, 
devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
fornecedor, ou em outro órgão equivalente; 
  
III - No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela 
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último Exercício, exigível na forma 
da lei;  
  
IV - Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
fornecedor, ou em outro órgão equivalente; 
  
Os documentos, deverão ser apresentados contendo assinatura do representante legal da 
empresa licitante e do seu contador ou mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, 
devendo, neste caso, 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 – é indispensável. 

  
OBS.: O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentados para fins de habilitação após o 
dia 30 de abril do corrente ano, será obrigatoriamente o do exercício imediatamente 
anterior. 
 
c) certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

1.5.5 – Na pasta de habilitação cada licitante, obrigatoriamente, deverá ainda apresentar, 
em cumprimento da Lei 9.854/99, declaração de que não emprega mão-de-obra de 
menores. Ou, empregando-a, cumpre a disposição expressada no inciso I do § 3º do artigo 
227, com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da 
Constituição Federal. 



 

1.5.6 - Serão aceitos além dos que possuem caráter permanente, documentos que 
expressem respectivas validades, desde que em vigor. Ou, quando não declarada sua 
validade pelo emitente, expedidos a trinta dias, no máximo, da data designada para 
apresentação das propostas. 

1.5.7 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou por publicação em órgão da imprensa. Na 
hipótese de cópias, poderão ter seus originais exigidos pela Comissão Julgadora para 
constatação da autenticidade de cada atestado ou documento. 
 

1. 6 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 O envelope nº 2 conterá a proposta de preços a ser elaborada em papel timbrado da 
licitante, datada e assinada por seu representante legal. 

1.6.1 - A proposta de preços deverá ser elaborada conforme a planilha de quantidades 

(anexo III), deverão ser apresentadas no envelope nº 2, expressas em Reais e referidas ao 
mês de apresentação da proposta: xxxx de 2014. 

1.6.2 - As atividades, quantidades e preços unitários indicados na planilha de orçamento 

estimativo (anexo II), embora criteriosamente levantadas com base nos projetos oferecidos, 
são meramente informativos e destinados à uniformização das propostas. A licitante que 
vier a ser contratada receberá pelos serviços e obras licitados o valor resultante das 
quantidades efetivamente executadas, medidas com base nos preços unitários por ela 
propostos. 

1.6.3 - No preço proposto deverão estar computadas todas as despesas, inclusive as de 
fornecimento de EPI's (equipamentos de proteção individual), comunicação, aluguéis, 
reprografias, veículos, combustível, locação da obra, execução de serviços topográficos e 
de controle tecnológico de materiais, escritório de obras e demais despesas de expediente, 
encargos sociais, impostos, bonificações e quaisquer outras relativas à obra objeto desta 
licitação, ainda que não especificadas neste edital. 

                                   

1.6 – PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O processamento da licitação observará as regras aplicáveis às licitações em geral 

promovidas pelo Município, contidas na parte II – normas gerais, exceto no que 

contrariarem as estipuladas nesta parte I, especificamente para a presente licitação, 
prevalecendo estas sobre quaisquer outras disposições do edital, em caso de divergência. 
O julgamento se fará de acordo com os seguintes preceitos: 

1.6.1 – Será classificada em primeiro lugar, e assim declarada vencedora do certame, a 
proponente que oferecer o menor preço total, final. Este preço final será o somatório correto 
obtido pela multiplicação dos preços unitários cotados pela licitante em função das 
quantidades estimadas na sua planilha de preços. 

1.6.2 - A Comissão de Licitação poderá corrigir, de ofício, erros de cálculo porventura 
existentes na planilha justificadora do preço proposto por qualquer das licitantes. Para tanto 

prevalecem sempre: 
(1)

 as quantidades fixadas pela Administração (anexos III), e 
(2)

 os 
preços unitários cotados pela licitante. 

1.6.3 - As propostas das licitantes deverão atender às regras fixadas no artigo 48 da Lei 
8.666/93, sendo desclassificada aquela que contrariar qualquer exigência legal ou do edital, 
ou contiver excessivos preços unitários ou total, final. 

 

 

 



 

 

1.7 - PREÇO ORÇAMENTÁRIO 

Segundo cotação de preços unitários aplicados às quantidades da ―planilha de 

orçamento‖ elaborada pelo Município (anexo II), o valor estimativo dos serviços e obras 
licitados é de R$1.658.921,82 (um milhão, seiscentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e 
vinte e um reais e oitenta e dois centavos). 
 

1.8 - PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência e execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da 
data de recebimento da ordem de serviço que autorizar o início dos trabalhos.  

 

1.9 - FONTE DE RECURSOS 

Os serviços e obras postos em licitação serão custeados por recursos próprios da 
Prefeitura de Municipal de Nova Lima, através da dotação orçamentária 17.003 26.782.0631 
2.208 F 961 – Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos.  



 

PARTE II 

            NORMAS GERAIS 

 

2.1 - REGIME LEGAL 

As licitações de interesse do Município e conseqüentes contratações regem-se, 
basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua 
redação vigente, bem como, no que lhes forem aplicáveis, pelas normas da Lei 5.194/66. 
 

2.2 - PARTICIPANTES 

Poderá participar da licitação somente empresa que satisfaça às exigências 

especificadas na parte I – normas especiais, deste edital, vedada, expressamente, a 
formação de consórcios. 

2.2.1 – Está impedida de participar desta licitação a empresa que entre seus dirigentes, 
gerentes e responsáveis técnicos haja alguém que integre o quadro de direção ou de 
pessoal da administração direta ou indireta do Município de Nova Lima. 

 

2.3 - PROCEDIMENTO 

À empresa licitante cumpre apresentar dois envelopes, numerados, opacos e 
fechados, endereçados ao Município de Nova Lima, contendo, o de número 1 a 
documentação exigida para sua habilitação; e o de número 2 a proposta de preços, 
identificados os envelopes, externamente, apenas quanto ao conteúdo, ao número da 
licitação, ao nome e endereço da participante. 

2.3.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas ou rasuras, 
em papel timbrado da proponente, acompanhada de seus anexos, com todas as folhas 
numeradas e assinadas segundo as competências profissionais de seus subscritores. 

2.3.2 – O Município prestará informações e esclarecimentos relativos à presente licitação – 
quando não constituam fatores de privilégio a qualquer licitante – através do tele-fax nº (31) 
3541-4385 ou através do e-mail licitacoes@pnl.mg.gov.br , no horário de 08:30 hs às 17:30 
hs, endereçadas as consultas à Comissão de Licitação. Os casos omissos serão dirimidos, 
em primeira instância, pela Comissão de Licitação, cabendo revisão do Prefeito, a pedido da 
parte interessada. 

2.3.3 - A empresa interessada que tenha dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação 
dos termos deste edital poderá consultar a respeito à Comissão de Licitação, através de Ca  
rta protocolada na Prefeitura, até o quinto dia útil anterior à data fixada para abertura das 
propostas. Todas respostas serão dadas por escrito, pela Comissão, podendo ser retiradas, 
mediante recibo, durante todo o período de processamento da licitação. A Administração 
remeterá a todas as licitantes, via fax ou e-mail, as respostas dadas. Mas, não aceitará 
reclamações quanto ao não recebimento, já que prevalecerá sempre a obrigação das 
interessadas em retirar cópias oficiais. 

2.3.4 - Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da empresa 
licitante, tão somente seu dirigente, preposto ou procurador, os dois últimos credenciados 
através de documentos a serem entregues, no ato, à Comissão de Licitação. O 
credenciamento deverá outorgar, sob pena de falta de representação para o fim específico, 
dentre outros, poder especial para renunciar ao direito de recurso administrativo. 

mailto:licitacoes@pnl.mg.gov.br


 

 

2.3.5 – Abrindo os trabalhos os representantes das licitantes serão convidados a rubricar, 
juntamente com os membros da Comissão, os invólucros que contenham as propostas de 
preços das concorrentes, em garantia de sua autenticidade e inviolabilidade, prevenindo a 
hipótese de seu não conhecimento no curso da reunião instalada. Em seguida dar-se-á 
início à abertura dos envelopes que contenham os documentos de habilitação, cujo 
conteúdo será submetido ao exame e rubrica dos credenciados que a tanto se 
interessarem. 

2.3.6 - Concluído o exame da documentação apresentada e formuladas eventuais 
impugnações, cumprirá à Comissão de Licitação, se possível na mesma assentada, 
anunciar sua decisão quanto à habilitação das empresas licitantes e consultá-las sobre seu 
interesse pela interposição de recursos e retenção de prazo para esse fim. 

2.3.7 - Havendo protesto por recurso a reunião será suspensa, até que solucionado o 
incidente. Não havendo, proceder-se-á a abertura dos envelopes que encerram as 
propostas de preços, que também serão submetidas ao exame dos interessados. Após 
análise, se possível na mesma assentada e com base nas condições preceituadas neste 
edital, a Comissão pronunciará a classificação final, ou a fará publicar no Diário Oficial. 

2.3.8 - À Comissão de Licitação compete consignar em ata circunstanciada todos os fatos 
ocorridos e pronunciados, submetendo o procedimento à homologação do Prefeito. 

2.3.9 – O Município se reserva o direito de, por despacho fundamentado do Prefeito, e sem 
que caiba, em qualquer dos casos, à licitante interessada, direito a indenização: 

a) revogar a licitação, em razão de interesse público formalmente justificado; 

b) anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu 
curso; 

c) homologar o resultado de julgamento. 

 

2.4 - RECURSOS 

É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do contrato que dela 
resulte, a interposição de recursos para o Prefeito, na conformidade dos preceitos contidos 
no artigo 113 da Lei Federal 8.666/93. 

2.4.1 – Na fase de licitação os recursos serão dirigidos ao Prefeito, através da Comissão de 
Licitação, necessariamente entregues e registrados, em seu original, no protocolo geral da 
Prefeitura, no período de 08:30 às 17:30 horas. 

 

2.5 – IMPUGNAÇÃO 

 A impugnação de qualquer dos termos deste edital, a teor do disposto nos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei 8.666/93, exige protocolo da peça original, 
devidamente assinada pela parte interessada e, no caso de licitante, com cabal 
demonstração desta condição privilegiada. 

2.5.1 – A Administração deverá julgar e responder a impugnação dentro de três dias úteis 
da data de seu protocolamento, cabendo à interessada retirar cópia da resposta, mediante 
recibo, ao final do prazo acima indicado, na sede da Prefeitura. A Administração remeterá 
ainda à impugnante, via e-mail ou via fax, cópia do julgamento da impugnação. Mas, não 
aceitará reclamações quanto ao não recebimento, já que prevalecerá sempre a obrigação 
da interessada em retirar cópia da decisão pronunciada. 
 
 



 

 
 

 

2.6 – CLÁUSULA DE ADESÃO 

O protocolamento de proposta implica, independentemente de declaração expressa 
por parte da licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital, seus anexos 
e especificações – salvo tempestiva e formal impugnação de seus termos – bem como 
implica a obrigação de observância dos regulamentos administrativos e das normas 
técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis. 

 

2.7 - APLICAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

As regras estatuídas nesta parte II - normas gerais se aplicam às licitações para a 
prestação de serviço e execução de obras de interesse do Município, com as exceções e 

alterações que se estabeleçam especialmente, em cada licitação, na parte I - normas 

especiais, que prevalecem sobre quaisquer outras disposições do edital e seus anexos, em 
caso de divergência.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTE III 

NORMAS CONTRATUAIS 
 

 
 

3.1 - CONTRATAÇÃO 

As contratações de empresas para prestação de serviços de interesse do Município, 
oriundas de licitações por ele promovidas, assim como os procedimentos que lhes derem 
origem, reger-se-ão pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com suas alterações vigentes e pelas regras fixadas nesta parte III - normas contratuais. 

3.1.1 - A obra contratada não será iniciada sem cobertura de ordem de serviço específica e 
discriminada, previamente emitida pelo Município. A contratada deverá atender, no prazo 
máximo de três dias, às ordens recebidas para mobilização de pessoal e de equipamento. 

 

3.2 - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Homologado o resultado de julgamento da licitação, a empresa à qual couber a 
adjudicação das obras licitadas será convocada para no prazo máximo de dez dias, e não 
inferior a três dias úteis, prestar a garantia de execução. 

3.2.1 - A recusa de prestar garantia de execução ou a recusa de assinar o contrato 
implicará, garantido o contraditório, a suspensão da empresa no seu direito de licitar ou 
contratar com o Município pelo prazo de até dois anos. 

3.2.2 - O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial 
do contrato. 

3.2.3 - A garantia de execução responderá pelas multas aplicadas à contratada e pelas 
indenizações devidas ao contratante, e poderá ainda ser apropriada ou executada para 
satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, da contratada. 

3.2.4 - Executado e recebido o objeto do contrato, a garantia prestada pela contratada ser-
lhe-á liberada ou, quando em dinheiro, ser-lhe-á restituída atualizada monetariamente pelos 
índices da poupança. 

 

3.3 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO 

Constituirão peças integrantes do contrato, independentemente de transcrição no 
instrumento respectivo, o edital de licitação e seus anexos, a proposta e a planilha de 
atividades e quantidades cotada e oferecida pela licitante contratada. 

 

3.4 – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

3.4.1 - São direitos do Município contratante: 

a) emitir a essencial ordem de serviço inicial, com definição de sua abrangência; 
b) fiscalizar, direta ou indiretamente, as obras e serviços contratados, visando ao 

atendimento das normas técnicas, especificações e projetos integrantes do edital, 
adotando medidas que se revelem necessárias à melhor produtividade ou qualidade 
do objeto contratado; 

c) aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste edital; 
d) solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto 

contratado; 



 

e) receber o objeto licitado, tal como projetado, licitado e contratado, pronto e acabado, 
atendidas as normas técnicas que lhe forem pertinentes; 

f) ordenar correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições que se fizerem 
necessárias, tudo a expensas da contratada, na hipótese de vícios, defeitos ou 
incorreções na execução ou no fornecimento do objeto contratado; 

 
3.4.2 - São responsabilidades do Município contratante: 

a) proceder aos pagamentos das despesas originadas da construção de obras segundo os 
prazos e condições fixadas neste edital e na minuta de contrato que o integra; 

b) proceder ao reajustamento de preços, nos termos e condições fixadas no edital e no 
contrato, atendidas a legislação federal quanto à periodicidade; 

c) manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 
d) cumprir as obrigações que lhe são fixadas contrario sensu, nos incisos XIII a XVI do 

artigo 78 da Lei 8.666/93. 
 
3.4.3 - São direitos da contratada: 

a) receber, livre e desembaraçada, a área ou local em que se implantará o objeto do 
contrato; 

b) receber, dentro do prazo de pagamento fixado no contrato, sob pena de correção 
monetária, os valores relativos às obras executadas e medidas; 

c) executar, tal como projetado e contratado, o objeto licitado, salvo sua redução no limite 
permitido no § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93; 

 
3.4.4 - São responsabilidades da contratada: 

a) prestar a garantia de execução do objeto licitado, precedendo a assinatura do contrato; 
b) assinar o contrato elaborado na conformidade da minuta que integra o edital, dentro do 

prazo que lhe for assinado; 
c) executar a obra com estrita obediência dos projetos, das especificações, dos detalhes 

técnicos e das instruções emanadas do contratante, atendendo com absoluto rigor 
as normas da ABNT e as especificações técnicas que lhe forem aplicáveis; 

d) promover a anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA; 
e) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 
f) assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados; 
g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 
independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

h) permitir e facilitar à Fiscalização do contratante a inspeção da obra, em qualquer dia e 
horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

i) participar à Fiscalização do contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição que 
possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo 
com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, em 
especial comprovando, a qualquer tempo, sua constante regularidade fiscal; 

k) respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre 
execução de serviços em locais públicos; 

l) manter no local da obra preposto aceito pela Administração, com poderes para 
representá-la na execução do contrato; 

m) responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 



 

n) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato; 

o) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

p) cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e Higiene do 
Trabalho, bem como manter os funcionários uniformizados, de acordo com modelo 
da Prefeitura de Nova Lima, com identificação por crachá e lista atualizada dos 
funcionários em serviço. 

q) Manter a obra com fechamento em tapume, conforme modelo da Prefeitura de Nova 
Lima. 

r) Os equipamentos e veículos a serviço da Prefeitura Municipal de Nova Lima, deverão ser 
identificados com logomarca, conforme modelo.  

 

3.5 - RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

Concluídos os serviços e obras objeto do contrato, ou resolvido este, será efetuado 
pela Fiscalização do contratante o seu recebimento provisório, após inspeção e se 
reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais e a fiel observância dos 
projetos, especificações e detalhes técnicos. 

3.5.1 - O recebimento provisório não isenta a contratada da responsabilidade decorrente do 
defeito de construção, nem de sua obrigação pela conservação e proteção da obra 
realizada, tudo sem ônus para o Município, observado o disposto na letra "g" do item 3.4.4 

destas normas contratuais. 

3.5.2 - O recebimento provisório será formalizado em termo assinado pelas partes, dentro 
de quinze dias da data em que a contratada oficializar a conclusão da obra. 

3.5.3 - O recebimento definitivo será também formalizado mediante termo assinado pelas – 
Fiscalização do Município e contratada, após o decurso de prazo não superior a noventa 
dias, uma vez caracterizada, através de vistorias, a adequada execução do objeto 
contratado. 

3.5.4 - A ausência de formalização dos termos de recebimento eximirá de responsabilidade 
a contratada, desde que esta tenha comunicado, por escrito, ao contratante: 

(1)
 a conclusão 

da obra, quanto ao recebimento provisório; e 
(2)

 o vencimento do prazo de recebimento 
definitivo, dentro de quinze dias de sua exaustão. 

3.5.5 - O Município contratante rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento, se em desacordo com o contrato. 

 

3.6 - FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização da execução das obras será feita pelo contratante, através dos 
serviços próprios de engenharia da Prefeitura, ou por terceiros legalmente autorizados. 

3.6.1 - A fiscalização e a supervisão, direta ou indireta, por parte do Município não eximirá 
de responsabilidade a contratada pela execução das obras avençadas, e nem excluirá sua 
obrigação pela correta locação da obra e de fidelidade aos parâmetros indicados pelos 
serviços de topografia e de controle tecnológico de materiais que, segundo projetos e 
especificações, deverá obedecer. 



 

 

3.7 - CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em 
hipótese alguma. Não poderá, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, atividades que 
constituam objeto do contrato, sem prévia, expressa e formal concordância do Município, 
manifestada após o reconhecimento da ocorrência de motivo justificado. A subcontratação 
autorizada será formalizada por Termo Aditivo, através do qual se mantenha a integral 
responsabilidade da mesma contratada pela execução satisfatória dos serviços 
correspondentes. 

 

3.8 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Cada medição será formalizada e datada no último dia útil de cada mês, juntamente 
com a respectiva guia de liberação de pagamento. E a sua liquidação será efetuada em até 
o dia trinta do mês subseqüente, devendo cada fatura ser emitida em reais. 

3.8.1 - A ausência de pagamento dentro do prazo fixado importará sua atualização para a 
data de liquidação pela variação dos índices do INPC, pro rata die. 

3.8.2 - Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) no CREA. Todas as faturas deverão estar acompanhadas 
das guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) dos empregados alocados 
na execução do contrato, referentes ao mês da prestação dos serviços. 

3.8.3 - O pagamento da última medição somente será liberado à contratada contra 
apresentação do CND do INSS e o CRS do FGTS. 

 

3.9 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Quando o prazo de execução das obras exceder um ano do mês indicado como ―Io‖ 
dos preços propostos, as atividades que venham a ser executadas terão seus preços 
reajustados de acordo com a fórmula e condições estabelecidas na minuta de contrato 

(anexo I), obedecida a legislação federal sobre a matéria. 
 

3.10 – RESCISÃO E PENALIDADES 

O Município poderá promover a rescisão do contrato, se a contratada, além dos 
motivos previstos no artigo 78 da Lei 8666/93: 

a) não observar qualquer prazo estabelecido neste edital, no contrato decorrente ou em 
ordem de serviço expedida. 

b) não observar o nível de qualidade proposto para execução dos serviços e obras; 
c) sub-contratar, total ou parcialmente, o objeto de contrato, sem a prévia e expressa 

autorização do Município; 
d) ceder ou transferir, total ou parcialmente, formal ou informalmente, o contrato a terceiros. 

3.10.1 - A rescisão, quando motivada pela Administração contratante, implica a faculdade 
de adoção, pela contratada, dos direitos fixados no § 2º do artigo 79 da Lei 8.666/93; 
quando motivada pela contratada, acarreta a imposição das penalidades referidas no artigo 
80 da mesma Lei.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
3.10.2 - A rescisão será formalizada sem prejuízo da aplicação das seguintes multas: 

 A ocorrência de fato prevista na alínea ―a‖ implica, a critério do Município 
contratante, a imposição da multa diária de valor correspondente a 0,1% (um décimo 
por cento) sobre o valor da etapa prevista no cronograma em atraso; ou de até 3% 
(três por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento do prazo 
contratual de execução e entrega. 

 A ocorrência de fato prevista na alínea ―b‖ implica, ainda a critério do Município, a 
imposição de multa de valor correspondente a até 2% (dois por cento) do valor 
contratual, sem prejuízo da obrigação de a contratada refazer o trabalho recusado. 

 A ocorrência de qualquer fato daqueles previstos nas alíneas ―c‖ e ―d‖ implica, 
também a critério único do Município, a imposição de multa de valor correspondente 
a até 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

3.10.3 - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, e sim moratório; e o seu 
pagamento não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha acarretar à contratante ou a terceiros. 

3.10.4 - As importâncias relativas às multas aplicadas, se não quitadas diretamente pela 
contratada, ser-lhe-ão descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito, respondendo 
igualmente por elas a garantia prestada; 

3.10.5 - Rescindido o contrato, a contratada: 
I - terá apropriada ou executada pelo Município contratante a garantia prestada, até 

o limite das multas aplicadas e ou indenizações devidas; 
II - terá retido todo o crédito decorrente do contrato, até o limite dos prejuízos 

causados ao Município ou a terceiros. 

 

3.11 – RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

Constituem condições resolutivas do contrato: 

a) o integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo das obras 
contratadas e quitação do preço ajustado; 

b) o decurso do prazo de vigência contratual, sem que prorrogado no interesse da 
Administração Pública Municipal; 

c) o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 472 do Código Civil 
Brasileiro. 

3.11.1 - Resolvido o contrato, pelo decurso do prazo de vigência ou por força de acordo 
formal entre as partes, o Município liberará a garantia prestada e pagará à contratada, 
deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente 
aos serviços efetivamente executados e aproveitados. 

 

3.12 - PUBLICIDADE 

O contrato, assim como qualquer termo aditivo ou apostila que lhe for incorporado, 
será publicado no Diário Oficial, em extrato, por iniciativa e conta do Município. 

 

 

 

 

 



 

 

3.13 - RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade 
exclusiva por danos causados ao Município ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, 
em conseqüência de falhas na execução dos serviços e obras avençados deles resultantes, 
decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou 
prepostos. 

 

3.14 - TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem seu 
objeto deverá ser pagos regularmente pela contratada, e por sua conta exclusiva.  
Competirá igualmente à contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as obrigações 
impostas pela legislação trabalhista e de previdência social pertinentes ao pessoal 
contratado para a execução dos serviços avençados. 
 
      
Nova Lima, 30 de maio de 2014. 
 
 
 
 

Roberto Cotta 
Secretario Municipal de Administração 

 
 
 
 
 

Cássio Magnani Júnior 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
     
 
 
APROVO: 
 
Procurador Geral do Município 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE EMPREITADA PARA                                CERTA QUE ENTRE SI FAZEM: 
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA (MG) E DE OUTRO A EMPRESA 
........................., ATENDIDAS AS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, 
RECIPROCAMENTE ESTIPULADAS E ACEITAS A SABER: 

 

 

CLÁUSULA  PRIMEIRA   -   PARTES 

1.1 – É contratante o MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, CNPJ/MF nº xx.xxx.xxx/0001-xx, com 
sede na Praça Bernardino de Lima 80, na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, 

neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Cássio Magnani Júnior. 

1.2 – É contratada a ..........................., empresa sediada em .................., na Rua 
......................, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº  
............................./0001-....., neste ato representada por seu Diretor ao final nomeado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

É objeto do presente contrato a execução, pela contratada, com fornecimento de mão-de-
obra, materiais e equipamentos, a preços unitários, por medição, a contratação 
********************************************, no município de Nova Lima - MG, adjudicadas à 
contratada em decorrência do julgamento da licitação CP nº 004/14, conforme peças 
constitutivas ou integrantes do edital origem e conforme proposta da mesma contratada, as 
quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, 
independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 

O valor estimativo deste contrato é de R$............ (.........................), correspondente 
ao produto dos preços unitários cotados e propostos pela contratada aplicados às 
quantidades indicadas na planilha de atividades e quantidades que integra sua proposta. 
 

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO 

O município contratante fará pagamentos mensais, tendo por base a medição de 
atividades e quantidades efetivamente desempenhadas pela contratada. Cada medição 
será formalizada e datada no último dia útil de cada mês e a fatura respectiva será paga em 
até 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência e execução é de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento da 
―ordem de serviço‖ que autorizar o início das atividades.  

 



 

CLÁUSULA SEXTA – REGÊNCIA E CLÁUSULAS INTEGRADAS 

O presente contrato é regido pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
complementadas suas cláusulas pelas ―normas contratuais‖ - Parte III do edital origem, as 
regras contidas do item 3.1 ao item 3.14., que integram, em seu inteiro teor, este 
instrumento de contratação, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO E DOTAÇÃO 

Em garantia à execução a contratada prestou fiança no valor de R$.................. 
(.....................................), conforme guia de depósito nº  .............,. As despesas decorrentes 
da execução do objeto contratado correrão à conta de recursos orçamentários municipais. 

 

CLÁUSULA OITAVA – FORO 

As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda do 
presente contrato, o foro da Comarca de Nova Lima (MG). 
 
  E por estarem assim ajustadas e contratadas, firmam as partes, por seus 
representantes legais, o presente instrumento, elaborado em três vias de igual teor e forma, 
para produzir todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

     
 
Nova Lima,  ...... de ............................ de 2014. 
 

 
 
 

Antonio João de Morais 
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos. 

 
 
 
 

Cássio Magnani Junior 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
VISTO: 
Procurador Geral do Município 



 

 

ANEXO II 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANT. 

 

UNID.(*) 

PREÇOS 

UNITÁRIO TOTAL 

1.0 Sinalização Horizontal 

1.1 Demarcação de pavimento com tinta a base de resina acrílica (ABNT 

8169) 0,06mm 

19.000,00 m² 23,60 448.400,00 

1.2 Demarcação de pavimento com material bi-componente (plástico a frio) 200,00 m² 109,73 21.946,00 

1.3 Pintura com material termoplástico – hot spray 1,5mm de espessura 4.500,00 m² 52,20 234.900,00 

1.4 Demarcação de pavimento com laminado elastoplástico (1,5mm) 300,00 m² 131,73 39.519,00 

1.5 Tacha refletiva monodirecional 11x8x2,5 200,00 Unid. 11,76 2.352,00 

1.6 Tacha refletiva bidirecional 11x8x2,5 200,00 Unid. 13,60 2.720,00 

1.7 Tacha refletiva monodirecional 26x15x5cm 100,00 Unid. 29,73 2.973,00 

1.8 Tacha refletiva bidirecional 26x15x5cm 100,00 Unid. 34,80 3.480,00 

1.9 Remoção de marcas viárias existentes 200,00 m² 27,00 5.400,00 

1.10 Defensa metálica semi-maleável 300,00 ml 250,00 75.000,00 

      

2.0 Sinalização Vertical 

2.1 Placas em aço carbono totalmente refletiva com película grau técnico 600,00 m² 356,66 213.996,00 

2.2 Placas em Poliéster Reforçado de Fibra de Vidro PRFV, pelo processo 

S.M.C. totalmente refletiva com película grau técnico 

150,00 m² 496,66 74.499,00 

2.3 Suporte em aço galvanizado (DIN2440) 2” 1.000,00 ml 54,66 54.660,00 

2.4 Suporte em aço galvanizado (DIN2440) 3” 200,00 ml 71,66 14.332,00 

2.5 Remoção de placa/suporte 400,00 Unid. 30,00 12.000,00 

2.6 Fixação de placa em poste de concreto 400,00 Unid. 38,33 15.332,00 

2.7 Fixação de suporte/placa 300,00 Unid. 49,33 14.799,00 

2.8 Remoção de placa em suporte PC 400,00 Unid. 28,00 11.200,00 

2.9 Remoção de suporte simples 300,00 Unid. 41,00 12.300,00 

2.10 Fixação de placa em PC  500,00 Unid. 38,33 19.165,00 

2.11 Braço projetado semi-portico tubo Ø 304mm x3/8 x 7000mm com vigia 

treliçada 5000mm x 300mm x 500mm 

7,00 Unid. 26.610,00 186.270,00 

      

3.0 Manutenção Semafórica      

3.1 Equipe de sinalização semafórica 12,00 mês 10.466,66 125.599,92 

3.2 Fonecimento de chumbador ¾” para poste simples 5,00 Unid. 196,66 983,30 

3.3 Fornecimento de chumbador 7/8” para poste projetado 2,00 Unid. 266,66 533,32 

 

 

3.4 

Conjunto de coluna em aço carbono SAE 1010/1020, engastada, 

escalonada de 5” para 4” com braço projetado SIMPLES com Ø 

externo=101,60mm, espessura mínima da parede= 4,75mm e 

projeção=4,50m, altura total= 7,00m (altura livre= 5,50m) galvanizada à 

 

 

2,00 

 

 

Unid. 

 

 

2.240,00 

 

 

4.480,00 



 

quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, pintado de 

preto fosco 

 

 

3.5 

Coluna simples para Controlador de Tráfego, em aço carbono SAE 

1010/1020 com Ø externo=101,60mm, espessura mínima da parede= 

4,50mm, altura = 2,50m, engastada, galvanizada à quente, grau C, de 

seção circular, com costura e pontas lisas, com tampão na parte superior,  

pintado de preto fosco 

 

 

4,00 

 

 

Unid. 

 

 

595,83 

 

 

2.383,32 

 

   3.6 

Coluna Simples SAE 1010/1020, com Ø externo=101,60mm, espessura 

mínima da parede= 4,50mm, altura= 6,00m, engastada galvanizada à 

quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, com 

tampão na parte superior, pintado de preto fosco 

 

2,00 

 

Unid. 

 

1.290,00 

 

2.580,00 

3.7 Caixa de passagem CP02 6,00 Unid. 313,33 1.879,98 

3.8 Tampão c/ aro 300mm para CP02 6,00 Unid. 93,33 559,98 

3.9 Prumada para energinação de controlador eletrônico a rede da CEMIG, 

conforme norma concessionária 

2,00 Unid. 1916,66 3.833,32 

3.10 Cabo elétrico 4x1,5mm² - 750V – tipo PP 257,40 m 8,30 2.136,42 

3.11 Cabo elétrico 3x1,5mm² - 750V – tipo PP 700,00 m 7,23 5.131,00 

3.12 Cabo SINTENAX 1x6,0mm² - 750V 200,00 m 9,70 1.940,00 

3.13 Haste cobreada para aterramento d=5/8” x 2,4m 10,00 Unid. 135,00 1.350,00 

3.14 Conector de haste cobreada d=5/8” 10,00 Unid. 61,73 617,30 

3.15 Cordoalha de cobre para aterramento d=6,27mm² 50,00 m 17,60 880,00 

3.16 Fornecimento de abraçadeira para fixação de semáforo em coluna de 

diâmetro = 101mm 

10,00 Unid. 90,00 900,00 

3.17 Fornecimento de abraçadeira para fixação de semáforo em coluna de 

diâmetro = 114mm 

3,00 Unid. 108,33 324,99 

3.18 Cluster Led 200mm amarelo 2,00 Unid. 543,33 1.086,66 

3.19 Cluster Led 200mm vermelho 2,00 Unid. 560,00 1.120,00 

3.20 Cluster Led 200mm verde 2,00 Unid. 543,33 1.086,66 

3.21 Fornecimento de anteparo para grupo focal 3x200mm 4,00 Unid. 266,66 1.066,64 

3.22 Fornecimento de anteparo para grupo focal 3x300mm 2,00 Unid. 346,66 693,32 

3.23 Lâmpada incandescente 220 60w base E27 com filamento reforçado 100,00 Unid. 20,76 2.076,00 

3.24 Fornecimento de viseira (cobre fosco) para grupo focal veicular diâmetro 

200mm 

5,00 Unid. 46,00 230,00 

3.25 Fornecimento de viseira (cobre fosco) para grupo focal veicular diâmetro 

300mm 

2,00 Unid. 55, 33 110.66 

3.26 Rex com isolador de porcelna 3 x 16” 2,00 Unid. 36,33 72,66 

 

Valor Total 1.628.897,80 

Obs.: (*) Preços unitários referentes à media dos orçamentos anexos 

              Rogério Batista                                                                                  Antônio João de Morais  
Engenheiro Civil – CREA 52710/D                                                       Secretário Municipal de Segurança, 
                                                                                                                    Trânsito e Transportes Públicos 

 



 

ANEXO III 

PLANILHA DE ATIVIDADES E QUANTIDADES 
 
 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANT. 

 

UNID. 

PREÇOS 

UNITÁRIO TOTAL 

1.0 Sinalização Horizontal 

1.1 Demarcação de pavimento com tinta a base de resina acrílica (ABNT 

8169) 0,06mm 

19.000,00 m²   

1.2 Demarcação de pavimento com material bi-componente (plástico a frio) 200,00 m²   

1.3 Pintura com material termoplástico – hot spray 1,5mm de espessura 4.500,00 m²   

1.4 Demarcação de pavimento com laminado elastoplástico (1,5mm) 300,00 m²   

1.5 Tacha refletiva monodirecional 11x8x2,5 200,00 Unid.   

1.6 Tacha refletiva bidirecional 11x8x2,5 200,00 Unid.   

1.7 Tacha refletiva monodirecional 26x15x5cm 100,00 Unid.   

1.8 Tacha refletiva bidirecional 26x15x5cm 100,00 Unid.   

1.9 Remoção de marcas viárias existentes  200,00 m²   

1.10 Defensa metálica semi-maleável 300,00 ml   

      

2.0 Sinalização Vertical 

2.1 Placas em aço carbono totalmente refletiva com película grau técnico 600,00 m²   

2.2 Placas em Poliéster Reforçado de Fibra de Vidro PRFV, pelo processo 

S.M.C. totalmente refletiva com película grau técnico 

150,00 m²   

2.3 Suporte em aço galvanizado (DIN2440) 2” 1.000,00 ml   

2.4 Suporte em aço galvanizado (DIN2440) 3” 200,00 ml   

2.5 Remoção de placa/suporte 400,00 Unid.   

2.6 Fixação de placa em poste de concreto 400,00 Unid.   

2.7 Fixação de suporte/placa 300,00 Unid.   

2.8 Remoção de placa em suporte PC 400,00 Unid.   

2.9 Remoção de suporte simples 300,00 Unid.   

2.10 Fixação de placa em PC  500,00 Unid.   

2.11 Braço projetado semi-portico tubo Ø 304mm x3/8 x 7000mm com vigia 

treliçada 5000mm x 300mm x 500mm 

7,00 Unid.   

      

3.0 Manutenção Semafórica     

3.1 Equipe de sinalização semafórica 12,00 mês   

3.2 Fonecimento de chumbador ¾” para poste simples 5,00 Unid.   

3.3 Fornecimento de chumbador 7/8” para poste projetado 2,00 Unid.   

 

 

3.4 

Conjunto de coluna em aço carbono SAE 1010/1020, engastada, 

escalonada de 5” para 4” com braço projetado SIMPLES com Ø 

externo=101,60mm, espessura mínima da parede= 4,75mm e 

projeção=4,50m, altura total= 7,00m (altura livre= 5,50m) galvanizada à 

 

 

2,00 

 

 

Unid. 

  



 

quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, pintado de 

preto fosco 

 

 

3.5 

Coluna simples para Controlador de Tráfego, em aço carbono SAE 

1010/1020 com Ø externo=101,60mm, espessura mínima da parede= 

4,50mm, altura = 2,50m, engastada, galvanizada à quente, grau C, de 

seção circular, com costura e pontas lisas, com tampão na parte superior,  

pintado de preto fosco 

 

 

4,00 

 

 

Unid. 

  

 

   3.6 

Coluna Simples SAE 1010/1020, com Ø externo=101,60mm, espessura 

mínima da parede= 4,50mm, altura= 6,00m, engastada galvanizada à 

quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, com 

tampão na parte superior, pintado de preto fosco 

 

2,00 

 

Unid. 

  

3.7 Caixa de passagem CP02 6,00 Unid.   

3.8 Tampão c/ aro 300mm para CP02 6,00 Unid.   

3.9 Prumada para energinação de controlador eletrônico a rede da CEMIG, 

conforme norma concessionária 

2,00 Unid.   

3.10 Cabo elétrico 4x1,5mm² - 750V – tipo PP 257,40 m   

3.11 Cabo elétrico 3x1,5mm² - 750V – tipo PP 700,00 m   

3.12 Cabo SINTENAX 1x6,0mm² - 750V 200,00 m   

3.13 Haste cobreada para aterramento d=5/8” x 2,4m 10,00 Unid.   

3.14 Conector de haste cobreada d=5/8” 10,00 Unid.   

3.15 Cordoalha de cobre para aterramento d=6,27mm² 50,00 m   

3.16 Fornecimento de abraçadeira para fixação de semáforo em coluna de 

diâmetro = 101mm 

10,00 Unid.   

3.17 Fornecimento de abraçadeira para fixação de semáforo em coluna de 

diâmetro = 114mm 

3,00 Unid.   

3.18 Cluster Led 200mm amarelo 2,00 Unid.   

3.19 Cluster Led 200mm vermelho 2,00 Unid.   

3.20 Cluster Led 200mm verde 2,00 Unid.   

3.21 Fornecimento de anteparo para grupo focal 3x200mm 4,00 Unid.   

3.22 Fornecimento de anteparo para grupo focal 3x300mm 2,00 Unid.   

3.23 Lâmpada incandescente 220 60w base E27 com filamento reforçado 100,00 Unid.   

3.24 Fornecimento de viseira (cobre fosco) para grupo focal veicular diâmetro 

200mm 

5,00 Unid.   

3.25 Fornecimento de viseira (cobre fosco) para grupo focal veicular diâmetro 

300mm 

2,00 Unid.   

3.26 Rex com isolador de porcelna 3 x 16” 2,00 Unid.   

Valor Total  

 

 

                    Rogério Batista                                                                       Antônio João de Morais  
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ANEXO IV 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Sinalização Horizontal 

 Demarcação de pavimento com tinta a base de resina acrílica(ABNT8169) 0,6mm 

 Demarcação de pavimento com material bi-componente (plástico a frio) 

 Pintura com material termoplástico - hot spray 1,5mm de espessura 

 Demarcação de pavimento com laminado elastoplástico(1,5mm) 

 Tacha refletiva monodirecional 11x8x2,5 

 Tacha refletiva bidirecional 11x8x2,5 

 Tacha refletiva monodirecional 26x15x5cm 

 Tacha refletiva bidirecional 26x15x5cm 

 Remoção de marcas viárias existentes  

 Defensa metálica semi-maleável 

 

Sinalização Vertical 

 Placas em aço carbono totalmente refletiva com película grau técnico 

 Placas em Poliéster Reforçado de Fibra de Vidro PRFV, pelo processo S.M.C. 

totalmente refletiva com película grau técnico 

 Suporte em aço galvanizado (DlN2440) 2‖ 

 Suporte em aço galvanizado (DlN2440) 3‖ 

 Remoção de placa/suporte 

 Fixação de placa em poste de concreto 

 Fixação de suporte/placa 

 Remoção de placa em suporte /PC 

 Remoção de suporte simples 

 Fixação de placa em PC 

 Semi-pórtico tubo Ǿ 304mm x 3/8 x 7000 mm com viga treliçada 5000mm x 300mm 

x 500mm 

 

Manutenção Semafórica 

 Equipe de Sinalização Semafórica 

 Fornecimento de chumbador 3/4" para poste simples 

 Fornecimento de chumbador 7/8" para poste projetado 



 

 Conjunto de coluna em aço carbono SAE 1010/1020, engastada, escalonada de 5" 

para 4" com braço projetado SIMPLES com Ø externo = 101,60mm, espessura 

mínima da parede = 4,75mm e projeção= 4,50m, altura total= 7,00m(altura livre = 

5,50m), galvanizada à quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, 

pintado de preto fosco. 

 Coluna Simples para controlador de trafego em aço carbono SAE 1010/1020 com Ø 

externo = 101,60mm, espessura mínima da parede = 4,50mm altura = 2,50m, 

engastada, galvanizada à quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas 

lisas, com tmpão na parte superior, pintada de preto fosco 

 Coluna Simples para controlador de trafego em aço carbono SAE 1010/1020 com Ø 

externo = 101,60mm, espessura mínima da parede = 4,50mm altura = 6,00m, 

engastada, galvanizada à quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas 

lisas, com tmpão na parte superior, pintada de preto fosco 

 Caixa de passagem CP02 

 Tampão c/ aro 300mm para CP02 

 Prumada par energização de controlador eletrônico a rede da CEMIG, conforme 

norma da concessionária 

 Cabo elétrico 4x1,5mm² - 750V - tipo PP 

 Cabo elétrico 3x1,5mm² - 750V - tipo PP 

 Cabo SINTENAX 1x6,0mm² - 750V 

 Haste cobreada pra aterramento d=5/8"x2,4m 

 Conector de hste cobreada d=5/8" 

 Cordoalha de cobre para aterramentod=6,27mm² 

 Fornecimento de abraçadeira para fixação de semáforo em coluna de diâm. 101mm 

 Fornecimento de abraçadeira para fixação de semáforo em coluna de diâm. 114mm 

 Cluster Led 200mm amarelo 

 Cluster Led 200mm vermelho 

 Cluster Led 200mm verde 

 Fornecimento de anteparo para grupo focal 3x200mm 

 Fornecimento de anteparo para grupo focal 3x300mm 

 Lâmpada incandescente 220 60w base E27 com filamento reforçado 

 Fornecimento de viseira (cobre foco) para grupo focal veicular diâmentro = 200mm 

 Fornecimento de viseira (cobre foco) para grupo focal veicular diâmentro = 300mm 

 Rex comisolador de porcelana 3x16" 


