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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N°39/2023 
REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 180/2023 
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/03/2023 

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas 
LOCAL: Prefeitura do Município de Francisco Beltrão–Paraná 

www.gov.br/compras/pt-br“Acesso Identificado” 

 

 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 77.816.510/0001-66, 

através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro – 

Francisco Beltrão Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Cleber Fontana, torna 

pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de 

Planejamento - DEBETRAN, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

material para utilização na sinalização semafórica do Município. 

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

10 de março de 2023 às 09h00min 
 

UASG: 987565 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 
Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/pt-br 
 
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus 
Anexos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal 
n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Lei Municipal nº. 3.906 de 1º de dezembro de 2011, alterada pela Lei 
Municipal nº. 4.378 de 09 de março de 2016, Decreto Municipal nº 251, de 20 de maio de 2020 e legislação 
complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
São Pregoeiros, deste Município, Samantha Marques Pécoits, Daniela Raitz e Alex Bruno Chies, designados 
pela Portaria nº 47/2022 de 06 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial dos municípios do Paraná 
Edição. 
 

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO 
PÚBLICA  

 
1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, 

será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/pt-br.  
 

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 10 de março de 2023 às 
09h00min, no site www.gov.br/compras/pt-br, nos termos das condições descritas neste 
Edital. 
 

2 DO OBJETO 

 
2.1 Constitui objeto deste REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para 

utilização na sinalização semafórica do Município. 
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2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 
www.gov.br/compras/pt-br e www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 

 
2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
2.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações pelo telefone nº (046) 3520-2149/ 3520-2107. 
 
2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria 

Municipal de Planejamento - DEBETRAN, telefone nº (46) 3520-2118. 
 

3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

 
3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS, observada às 

especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 
 

3.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 

 

4 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
4.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 
 

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias 
úteis, das 08h00 às 16h00, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000, 1º andar, Setor 
de Protocolo, Centro, Francisco Beltrão, ou encaminhadas através de e-mail no endereço 
eletrônico: danielalicitacaofb@gmail.com . 

 
4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

 
4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 
 
4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.  
 

4.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-

mail: danielalicitacaofb@gmail.com .  
 

4.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 
4.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  
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4.3.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 

4.3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração. 

 

5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 
5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de 
abril de 2018. 
 

5.1.1 Para todos os itens a participação é ampla concorrência. 
5.1.2 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente 

PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as 
orientações que seguem no link: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-
100-digital, até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas. 

5.1.3 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao 
Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

 
5.2 Será vedada a participação de empresas: 

 
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, ou ainda, 
d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação. 

 
5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

5.3.1 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
5.3.2 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
5.3.3 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
5.3.4 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

5.3.5 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5.3.6 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 
da Constituição Federal; 

5.3.7 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
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5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
 

5.5 Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.8.1, considera-se válida as Declarações 
devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a 
Declaração Unificada será solicitada como documento complementar pela pregoeira. 
 

6 DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  
 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão.  
 

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  
 

6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados.  

 
6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
 
7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
7.5 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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7.6 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a 
descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo 
detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o 
caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais 
após a vírgula. 

 
7.7 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 
 
7.8 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação 
de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Francisco 
Beltrão. 

 
7.9 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 
7.10 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

 
7.11 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 

 

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

 
8.1 No dia 10 de março de 2023 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet 

será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e 
início da etapa de lances. 
 

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
8.2.1 Também será desclassificada a proposta (eletrônica) que identifique o licitante. 
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 
8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
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8.5.1 A disputa se dará por item unitário, sendo que se consagrará vencedor o licitante 
cujo valor GLOBAL DO GRUPO/LOTE for menor. 
 

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

 
8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 
(dez centavos). 

 
8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 
 

8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
 

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
á automaticamente. 
 

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 
8.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 
de Gestão do Ministério da Economia.  

 
8.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
 
8.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 
 
8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
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8.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 
produzidos: 

8.20.1 no país; 
8.20.2 por empresas brasileiras;  
8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

 
8.21 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 
 

8.22 Após a identificação das licitantes, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

8.23 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
8.24 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
 

8.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

9  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no 
§ 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 
9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 

 
9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 
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9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

 
9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 

 
9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
 

9.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

 

10 DA HABILITAÇÃO 

 
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou 
a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
10.1.1 SICAF. 
10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br / 
 
10.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 
 

10.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
10.4 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 
10.4.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
 

10.4.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede. 
 

10.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 
10.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 
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10.5.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o 
caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da 
sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 

 
10.6 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 
 

10.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 

10.6.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 
10.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

 
10.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados 

com o objeto licitado; 

 
10.6.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 
10.6.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 
nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 

 
10.6.6.1. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que 
atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição 
será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da 
documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a 
contar do momento em que for declarado vencedor do certame, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e 
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
 

10.6.6.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará 
a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
 

10.7. A documentação relativa à DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 
 

10.7.1. Atestado(s) e/ou declaração(ões) de Capacidade Técnico Operacional, fornecida por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em nome da 
licitante, compatível com o objeto desta licitação, comprovando que a empresa licitante 
forneceu as parcelas de maior relevância discriminadas abaixo: 

 
10.7.1.1. Fornecimento de estruturas metálicas semafóricas (colunas e braços projetados); 

(para os participantes do GRUPO/LOTE 01). 
 
10.7.1.2. Fornecimento de módulos e/ou placas para controlador eletrônico semafórico; 

(para os participantes do GRUPO/LOTE 02). 
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10.7.1.3. Fornecimento de porta focos semafóricos (principal, auxiliar, pedestre e/ou 
ciclista); (para os participantes do GRUPO/LOTE 03). 

 
10.7.1.4.  Fornecimento de módulo LED semafórico; (para os participantes do GRUPO/LOTE 

03). 
 
10.7.1.5.  Fornecimento de cabos condutores; (para os participantes do GRUPO/LOTE 04). 

10.7.1.1.  
10.8. Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA: 
 

10.8.1. Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 
 

10.9. A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

 
10.9.1. O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIR TODOS os documentos 
indicados nos itens referentes a: habilitação jurídica; regularidade fiscal federal e 
trabalhista; regularidade fiscal estadual, distrital e municipal; qualificação técnica; e 
qualificação econômico-financeira.  

 
10.9.2. Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no 

CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento 
válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 
ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou 
empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 
10.9.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade 

fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 
vencida junto ao SICAF; 

 
10.10. Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe 

de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 
 
10.11. No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

 
10.12. O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do 

licitante. 
 
10.13. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 
do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena 
de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 
10.14. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
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10.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
11. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO  

 
11.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a 

item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE 
PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará 
uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link 
“ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 
 

11.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 
 

11.3. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de 
efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h30min às 
17h30min, contados da convocação. 

 
11.4. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-

mail: danielalicitacaofb@gmail.com . Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 
entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O 
pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em 
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Francisco Beltrão quanto do 
emissor. 

 
11.4.1. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 

02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o 
envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da 
proposta. 
 
11.4.1.1. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, 

dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 
 

11.4.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do 
processo desde a realização da sessão pública. 
 

11.4.3. Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços 
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira DESCLASSIFICARÁ e 
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 
11.5. A proposta deverá conter: 

 
11.5.1. Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, 

vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação 
da proposta; 
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11.5.2. Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

 
11.5.3. Indicação/especificação dos produtos e marca (se houver); 

 
11.5.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

11.5.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º 
combinado com o artigo 66, § 4º; 

 
11.5.6. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas 

casas decimais (0,00). 
 

11.5.7. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas 
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação. 
 

11.5.8. A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos 
complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 
 

11.5.9. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 
mercado no dia de sua apresentação. 

 
11.6. A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da proposta 

por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por 
escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido, entretanto, no caso de 
concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 
 

12. DA SOLICITAÇÃO/APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  

 
12.1. As empresas classificadas em primeiro lugar deverão, caso solicitadas, encaminhar a 

amostra dos itens do ANEXO I, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, para a Secretaria 
Municipal de Planejamento - DEBETRAN, no horário das 8:00 às 16:00 horas (horário local), 
até o 5º (quinto) dia útil seguinte à solicitação da pregoeira, através de comunicação 
via CHAT do COMPRASNET. 

 
12.2. O licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para apresentar a amostra 

em relação ao item cuja marca não seja conhecida pela área técnica da Secretaria Municipal 
de Planejamento - DEBETRAN, ou que em momento pretérito apresentou problema de 
funcionamento ou desempenho, para a verificação da compatibilidade do item com as 
especificações constantes do ANEXO I e consequente aceitação da proposta. 

 
12.3. Fornecimentos de estruturas metálicas semafóricas (para os participantes do LOTE 

01): 
 

12.3.1. Para as estruturas metálicas, a licitante detentora do menor valor deverá apresentar 
01 (uma) amostra de cada item, dos itens 1 ao 10 deste Lote. 

 
12.3.2. A licitante detentora do menor valor deverá apresentar laudos/ensaios em seu 

nome ou do fabricante das estruturas metálicas oferecidas que comprovem o 
atendimento das seguintes normas ABNT do quadro abaixo: 
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NBR 7397 
Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - determinação 
da massa do revestimento por unidade de área. 

NBR 7398 
Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - verificação da 
aderência do revestimento 

NBR 7399 
Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - verificação da 
espessura do revestimento por processo não-destrutivo. 

NBR 7400 
Produto de aço ou ferro fundido - verificação do revestimento de zinco - verificação da 
uniformidade do revestimento. 

NBR 8096 Resistência à corrosão em câmara de dióxido de enxofre. 

NBR 14429 
Requisitos mínimos exigíveis para o recebimento de pórticos e semipórticos metálicos 
de sinalização vertical viária, zincados por imersão a quente. 

 
12.3.3. A proponente deverá apresentar memorial de cálculo da estrutura com a devida 

ART do engenheiro devidamente registrado no CREA. 
 

12.4. Fornecimentos de porta focos semafóricos, seus componentes e Módulos LED 
semafóricos (para os participantes do LOTE 03). 

 
12.4.1. Para os porta focos, a licitante detentora do menor valor deverá apresentar 01 

(uma) amostra de porta foco principal tipo T, 01 (uma) amostra de porta foco 
principal tipo I, 01 (uma) amostra de porta foco repetidor, 01 (uma) amostra de 
porta foco de pedestre e 01 (uma) amostra de porta foco de ciclista e deverá 
apresentar laudo e/ou certificados comprobatórios do atendimento dos testes de 
resistência físicos, químicas, mecânicas, térmicas, de envelhecimento artificial, de 
névoa salina e ação do vento, inclusive para o anteparo tipo T e I, emitidos por 
entidades (universidades, institutos, laboratórios etc.) qualificadas para a realização 
destes ensaios, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente 
reconhecidas em âmbito nacional (credenciamento INMETRO). 

 
12.4.2. Para os módulos LED, a licitante detentora do menor valor deverá apresentar um 

módulo LED de cada cor, ou seja, veicular vermelho, amarelo e verde e ciclista com 
máscaras no vermelho, no amarelo e no verde e deverá apresentar relatório de 
ensaios, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando que o 
produto atende a NORMA ABNT NBR 15889:2019, possui lente de Fresnel, fator de 
proteção IP66, tensão entre 80 a 265 VAC de forma automática, sem necessidade de 
qualquer alteração e 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 no termo de referência. 

 
12.5. As amostras deverão estar devidamente identificadas com nome da licitante, o número da 

licitação e o número do item a que se referem e ser encaminhados a Secretaria 
Municipal de Planejamento - DEBETRAN.  

 
12.6. Na hipótese de apresentação de amostras, a sessão será suspensa e retomada somente após 

a análise acerca da aceitação do produto/material a que se refere, exarando-se a decisão no 
campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET e comunicando-a via chat.  

 
12.7. As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer técnico fundamentado, o qual 

avaliará sua adequação às especificações técnicas contidas no Edital, considerando, ainda, a 
qualidade e o uso a que se destinam.  
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12.8. Quando um licitante for o vencedor em relação a vários itens, o Pregoeiro poderá optar por 
solicitar amostra de somente alguns desses itens, a depender da disponibilidade de espaço 
físico para a guarda dos materiais e a possibilidade de gerar-se ônus excessivo ao 
participante no que se refere aos custos com transporte, sendo que o resultado da análise 
servirá de parâmetro para a decisão acerca da aceitação dos demais itens. 

 
12.9. As amostras reprovadas ficarão sob a guarda do Setor de Licitações até a homologação do 

Pregão. Após a homologação, os mesmos deverão ser retirados no prazo máximo de 10 
(dez) dias, sendo que o Departamento de Licitações não se responsabilizará por qualquer 
dano causado aos materiais durante o período de análise ou por eventual demora no 
recolhimento dos mesmos. Findo o prazo aludido, a Administração providenciará o descarte 
das amostras.  

 
12.10. A entrega das amostras fora do local ou prazo indicado pelo Pregoeiro ou a sua 

reprovação pela área técnica da Secretaria Municipal de Planejamento - DEBETRAN 
acarretará a desclassificação do licitante.  

 
12.11. Não será devida ao licitante nenhuma indenização ou reparação de qualquer espécie por 

conta do envio de amostras.  
 

12.12. Poderá ser solicitado o envio de informações técnicas, no prazo indicado pelo Pregoeiro no 
chat do sistema eletrônico COMPRASNET, através da opção “Enviar Anexo” do referido 
sistema.  

 
12.13. A ausência de manifestação por parte do licitante poderá, a critério do Pregoeiro, acarretar 

a recusa da proposta ou, ainda, a inabilitação do licitante, conforme o caso, ocasião em que 
se procederá a chamada do licitante classificado na sequência.  

 
12.14. A amostra que apresentar problema de funcionamento durante a referida análise terá o 

item imediatamente desclassificado, mesmo que possua todas as especificações exigidas no 
Edital.  

 
12.15. A amostra deverá ser enviada juntamente com a embalagem original do produto, a fim de 

que possamos aferir com precisão a especificação do objeto.  
 

12.16. A amostra que obtiver aprovação e for a vencedora do item permanecerá na Seção do 
Almoxarifado da Prefeitura Municipal até que seja efetivada a entrega do bem pelo 
licitante, a fim de ser com esta comparada. 

 

13. DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

 
13.1. A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original ou 

cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte endereço: 
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Centro – Francisco Beltrão - PR, CEP 85601-030. Aos 
cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e a pregoeira responsável: Daniela 
Raitz. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou 
empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 
 

13.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de 
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará 
vencedor. 
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13.3. Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar 
sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os 
autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 
instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 
 

14. DOS RECURSOS 

 
14.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 

forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 

14.2. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse 
direito. 

 
14.3. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação 

das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, 
apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

 
14.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no site:www.gov.br/compras/pt-br. 
 
14.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) dias para: 
 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido; 

14.6.2. motivadamente, reconsiderar a decisão; 
14.6.3. manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

 
14.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

14.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 
 

14.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação. 

 

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
15.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 

15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances. 
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15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 
15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 
15.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro 

lugar será declarado vencedor. 
 
16.1.1. Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas 
as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto da licitação. 

 
16.2. A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
16.2.1. A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do 

objeto licitado. 
 

17.  DO PAGAMENTO 

 
17.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 

Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal 
designado pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após 
o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma. 
 

17.2. A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO 
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 

 
17.3. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da 

adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

 
17.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Francisco Beltrão/PR, 

o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data 
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano. 

 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS 

 
18.1. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

 
18.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no 

Artigo65, II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
18.3. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
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extraordinária, tampouco fato previsível. 
 

18.4. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 

18.5. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” 
da Lei8.666/93. 
 

18.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

 
18.7. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são Recursos 

Gerenciamento do Trânsito. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 
 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9750 13.003 15.125.1502.2.079 
3.3.90.30.25.00 
3.3.90.30.26.00 

509 

 

19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
19.1. Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja 

minuta constitui o Anexo V deste Edital. 
 

19.2. A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-
mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu 
recebimento. 

 
19.3. A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será 

disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço 
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 

 
19.4. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira 

publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 
 
19.5. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação 

da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro 
documento comprobatório dos preços de mercado. 

 
19.6. Nos termos do § 2° do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da 

Prefeitura do Município de Francisco Beltrão, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico dos 
Municípios do Paraná, a Ata de Registro de Preços atualizada no sitio  
www.diariomunicipal.com.br/amp/, contendo todos os valores unitários referentes a este 
Pregão. 

 
19.7. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do 

objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão 
ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos 
praticados no mercado. 
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19.8. Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os 
mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos 
serão novamente registrados em Ata e publicados. 

 

20. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 
20.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 

publicação da respectiva Ata de Registro de Preços. 
 

20.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações 
previstas no artigo 13, respectivamente, do Decreto Municipal n° 176/2007, de 03 de julho de 
2007. 

 

21. DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
21.1. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços 

praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo,  
para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível. 
 

21.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o fornecedor visando 
à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 

21.3. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que 
comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

 

22. DAS PENALIDADES 

 
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  
 

22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
22.1.3. apresentar documentação falsa; 
22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
22.1.6. não mantiver a proposta; 
22.1.7. cometer fraude fiscal; 
22.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

 
22.2. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com. 

 
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados. 
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22.3. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 3% sobre o valor do empenho. 

2 5% sobre o valor do empenho. 

3 7% sobre o valor do empenho. 

4 10% sobre o valor do empenho 

5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 

6 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 
produto. 

7 20% sobre o valor total da Ata. 

  
22.4. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 
por ocorrência. 

5 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos 
produtos por dia e por nota de empenho. 

3 

Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 2 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por 
ocorrência. 

4 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência. 2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 3 
Der causa à inexecução total do objeto da Ata 7 
AINDA, DEIXAR DE:  
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 1 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 1 
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 1 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 2 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

2 

Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 6 

 
22.5. A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 
 

22.6. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica 
facultado ao Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de 
cancelamento da ata. 

 
22.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada. 
 
22.8. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância 

devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. 
 
22.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
22.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, 
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este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
22.11. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 

garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666/1993. 

 
22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, 
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos 
causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 
22.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato 
lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração 
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 
22.14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 

à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 

 
22.15. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.  

 
22.16. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 

 
22.17. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

23. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
23.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão o direito de revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-
la em virtude de vício insanável. 

23.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos 
que diretamente dele dependam. 
 

23.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
 

23.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 
 

23.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 
23.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 

demais interessados. 
 

23.7. A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
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contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 

23.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão. 

 

24. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
24.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,  

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma 
das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos 
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como 
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 
administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
25.1. O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do 

Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de 

Transparência do Município através do endereço eletrônico www.franciscobeltrao.pr.gov.br/. 
 

25.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

25.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 
25.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pela pregoeira. 
 
25.5. Será facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer 
técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar 
aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão. 

25.6. O Pregoeiro poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer documentos, 
para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o 
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não 
gerem a majoração do preço proposto. 

 
25.7. As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações no 

sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de 
sua desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos 
prazos previstos. 

 
25.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 
 
25.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 

 
25.11. A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização. 

 
25.12. A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado o disposto 

no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93. 
 
25.13. O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site 

http://www.gov.br/compras/pt-bre estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município de 
Francisco Beltrão. 

 
25.14. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este 

prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

 
25.15. É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do 

certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo 
destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias. 

 
25.16. A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico 

(e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o 
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos 
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não 
recebimentos dos documentos.  

 
25.17. A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em 

virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Francisco Beltrão quanto do 
emissor.  

25.18. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada e 
emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.  
 

25.19. Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão 
pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o 
prejuízo dos atos realizados.  

 
25.20. Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública 

será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), 
após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.  

 
25.21. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ 

SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA PREGOEIRA VIA CHAT.  
 
25.22. Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no 

Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão 
pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário 
estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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25.23. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata.  

 
25.24. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da 

Comarca de Francisco Beltrão - PR.  
 
25.25. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 

 
25.26. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial; 
ANEXO III Modelo de Declaração Unificada; 
ANEXO IV Modelo de Ata de Registro de Preços. 

 
Francisco Beltrão, 24 de fevereiro de 2023. 

 
..................................................................... 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 39/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS 
 
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para utilização na 

sinalização semafórica do Município 

 
ANEXO – I 

Termo de Referência 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
I – DESCRIÇÃO:  
 
1.1. Constitui objeto deste certame REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

material para utilização na sinalização semafórica do Município, de acordo com as 
especificações técnicas adiante discriminadas: 

 

LOTE 01 - ESTRUTURAS METÁLICAS PARA SEMÁFOROS 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD 
Valor unitário 

máximo estimado 
R$ 

Valor total 
máximo estimado 

R$ 

01 86301 
Braço cilíndrico com 4 metros de projeção, galvanizado a fogo, no mínimo 4,25 
mm de espessura, 101,6 mm de diâmetro, compatíveis com as colunas 
cilíndricas e duplas desse lote. 

UN 8,00 4.403,29 35.226,32 

02 86302 

Braço cilíndrico com 4 metros de projeção, galvanizado a fogo, no mínimo 4,25 
mm de espessura, 101,6 mm de diâmetro, para instalação de câmeras de 
monitoramento em vias públicas do Município. (Braço compatível com a 
coluna cilíndrica simples, desse lote). 

UN 8,00 4.403,29 35.226,32 

03 86303 
Braço cilíndrico com 4,7 metros de projeção, galvanizado a fogo, no mínimo 
4,25 mm de espessura, 101,6 mm de diâmetro, compatíveis com as colunas 
cilíndricas e duplas desse lote. 

UN 15,00 4.348,40 65.226,00 

04 86304 

Braço constituído em chapa de aço 1010/1020, espessura # 3,0 mm, com 
projeção de 3.000mm com 123 mm na base; flange de 4 furos de diâmetro 
1/2" soldada em ângulo, e com 76 mm no topo, garantindo desenvolvimento 
cônico constante da base até 3000 mm e tubo cilíndrico soldado para 
completar seu comprimento na parte horizontal. A coluna depois de cortada, 
dobrada, soldada e furada deverá ser galvanizada a fogo interna e 
externamente, compatíveis com a coluna cônica desse lote. 

UN 4,00 3.028,40 12.113,60 

05 86305 

Braço constituído em chapa de aço 1010/1020, espessura # 3,0 mm, com 
projeção de 4.000mm com 123 mm na base; flange de 4 furos de diâmetro 
1/2" soldada em ângulo, e com 76 mm no topo, garantindo desenvolvimento 
cônico constante da base até 3000 mm e tubo cilíndrico soldado para 
completar seu comprimento na parte horizontal. A coluna depois de cortada, 
dobrada, soldada e furada deverá ser galvanizada a fogo interna e 
externamente, compatíveis com a coluna cônica desse lote. 

UN 12,00 3.417,95 41.015,40 

06 86306 

Braço constituído em chapa de aço 1010/1020, espessura # 3,0 mm, com 
projeção de 5.000mm com 123 mm na base; flange de 4 furos de diâmetro 
1/2" soldada em ângulo, e com 76 mm no topo, garantindo desenvolvimento 
cônico constante da base até 3000 mm e tubo cilíndrico soldado para 
completar seu comprimento na parte horizontal. A coluna depois de cortada, 
dobrada, soldada e furada deverá ser galvanizada a fogo interna e 
externamente, compatíveis com a coluna cônica desse lote. 

UN 40,00 3.673,75 146.950,00 

07 86307 
Coluna cilíndrica semafórica engastada simples em aço galvanizado a fogo, 
com 6,00m de altura, 114,30mm de diâmetro e parede de 4,75mm de 
espessura, com aletas anti giro. 

UN 40,00 9.255,25 370.210,00 

08 86308 

Coluna cilíndrica simples em aço galvanizado a fogo, com 6,00m de altura, 
114,30mm de diâmetro e parede de 4,75mm de espessura, com aletas 
antigiro, para instalação de câmeras de monitoramento em vias públicas do 
Município. (Compatível com o braço cilíndrico de 4m de projeção desse lote). 

UN 10,00 6.237,18 62.371,80 
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09 86309 

Coluna cônica, constituída em chapa de aço 1010/1020, espessura # 3,0 mm, 
altura útil 5000 mm fora do solo e 1000 mm engastado ao solo, com 2 aletas 
antigiro de dimensões 100 x 200 x 3/16"; diâmetro do topo da coluna com 
123 mm e da base com 187 mm tipo poliédrico com 16 faces, formando um 
desenvolvimento cônico constante. Possui caixa quadrada soldada ao topo em 
chapa de aço 150 x 180 mm, com 4 furos rosqueados de 1/2", para fixação de 
até 4 braço projetados e furo central de diâmetro 26 mm para passagem de 
fiação. Deverá possuir janela de inspeção a 2000 mm da base com tampa 
parafusada, e furo de diâmetro de 65 mm a 800 mm da base para entrada de 
fiação e furo de diâmetro de 25 mm a 1000 mm do topo. A coluna depois de 
cortada, dobrada, soldada e furada deverá ser galvanizada a fogo interna e 
externamente. 

UN 40,00 6.095,29 243.811,60 

10 86310 
Coluna semafórica dupla em aço galvanizado a fogo, com 6,00m de altura e 
com 114,00mm de diâmetro e parede de 4,75mm de espessura, com aletas 
antigiros. 

UN 12,00 7.836,08 94.032,96 

LOTE 02 - PEÇAS SOBRESSALENTES PARA CONTROLADOR ELETRÔNICO SEMAFÓRICO 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD 
Valor unitário 

máximo estimado 
R$ 

Valor total 
máximo estimado 

R$ 

11 86311 
Abraçadeira para fixação de gabinete para controlador DP40 em coluna 
cilíndrica ou cônica. 

UN 40,00 173,45 6.938,00 

12 86312 Chapa inferior de controlador para proteção de cabos condutores. UN 20,00 143,59 2.871,80 

13 86313 Chassis DP40 - 4 fases UN 20,00 10.934,76 218.695,20 

14 86314 Chassis DP40 - 8 fases UN 15,00 12.845,37 192.680,55 

15 
86315 

 

Controlador DP40A-8/GPS/GSM/ETH / COM BATERIA/ 2 DET (08 LAÇOS) – 
expansão até 04 placas / FIXAÇÃO COLUNA / ALUMÍNIO, COM BORNEIRA (SÓ 
POT) / SEM PORTINHOLA / COM IHM, SEM 485 / SEM 485 / SEM MODEN / 
COM ILUMINAÇÃO. 

UN 5,00 68.746,69 343.733,45 

16 86316 Gabinete para controlador DP40 – 4 fases UN 25,00 3.560,20 89.005,00 

17 86317 Gabinete para controlador DP40 – 8 fases UN 20,00 5.840,84 116.816,80 

18 86318 
Módulo de acionamento de fase semafórica pedestre, por botão manual e 
cartão MIFARE e aviso sonoro para portadores de necessidades especiais 
(PNE) e idosos. 

UN 12,00 8.028,89 96.346,68 

19 86319 Módulo GPS DP 40 UN 10,00 4.857,14 48.571,40 

20 86320 Placa "CPU" DP40 UN 30,00 5.586,60 167.598,00 

21 86321 Placa "Entradas e Comunicações" DP40 UN 15,00 6.439,29 96.589,35 

22 86322 Placa "Fontes e Verdes" DP40 UN 30,00 1.607,50 48.225,00 

23 86323 Placa "Potência Convencional para LEDs" DP40 UN 50,00 4.315,37 215.768,50 

24 86324 
Placa de comunicação GSM/GPRS/Ethernet/Modem DP40, homologada pela 
ANATEL. 

UN 30,00 8.568,11 257.043,30 

25 86325 Protetor contra surtos para controlador DP40 UN 8,00 1.824,40 14.595,20 

26 86326 Transformador TRNF 001 DP40 UN 1,00 360,89 360,89 

27 86327 Transformador TRNF 004 Potência 0,6 VA DP40 UN 1,00 115,55 115,55 

LOTES 03 - PORTA-FOCOS SEMAFÓRICOS, SEUS COMPONENTES E MÓDULOS DE LED SEMAFÓRICOS 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD 
Valor unitário 

máximo estimado 
R$ 

Valor total 
máximo estimado 

R$ 

28 86328 
Anteparo Solar fabricado em alumínio naval com bordas arredondadas e 
tarjas em películas refletivas do tipo Grau Técnico modelo “T” 4x200mm. 

UN 6,00 903,78 5.422,68 

29 86329 

Barra LED SMD (Surface Mount Device) Pedestre com fonte, nas cores 
vermelha e verde, com base, tamanho com a caixa de fixação (C x L x A) 1005 
mm x 155 mm x 65 mm. Caixa de fixação em aço carbono e com pintura 
eletrostática preta. Tensão de 80 - 265 Vac, potência nominal de 25w para cor 
vermelha e 25w para a cor verde. Grau de proteção IP66, resistência a 
compressão de 05 toneladas. 

UN 60,00 10.919,06 655.143,60 

30 86330 Fecho para fita Aço Inox dentado 3/4” x 1,0mm. UN 300,00 5,58 1.674,00 

31 86331 Fita de Aço Inox Lisa 0,5x3/4”. Rolo com 30 metros. UN 100,00 226,28 22.628,00 

32 86332 Máscara adesiva pictograma "Seta" para módulo Led. UN 8,00 90,97 727,76 

33 86333 Módulo LED amarelo 200 mm, SMD, com lente de Fresnel UN 30,00 654,21 19.626,30 

34 86334 Módulo LED verde 200 mm, SMD, com lente de Fresnel UN 30,00 638,04 19.141,20 
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35 86335 Módulo LED vermelho 200mm, SMD, com lente de Fresnel UN 50,00 650,41 32.520,50 

36 86336 Pestana (cobre foco) porta foco padrão, fabricada em policarbonato injetado. UN 20,00 92,66 1.853,20 

37 86337 Pestana (cobre foco) porta foco pedestre, fabricada em policarbonato injetado. UN 10,00 66,79 667,90 

38 86338 

Porta foco tipo “I” 3x200mm cada módulo, fabricado em policarbonato, com 
cobre foco (pestana), contendo módulo Semafórico a LED nas cores VERDE, 
AMARELA e VERMELHO, denominado módulos LED´s SMD, com lente Fresnel 
com abraçadeira para braço 76/101mm 

UN 4,00 3.810,57 15.242,28 

39 86339 

Porta foco tipo “R” (auxiliar) 3x200mm cada módulo, fabricado em 
policarbonato, com cobre foco (pestana), contendo módulo Semafórico a LED 
nas cores VERDE, AMARELA e VERMELHO, denominado módulos LED´s, SMD, 
com lente Fresnel. 

UN 40,00 3.938,46 157.538,40 

40 86340 

Porta foco tipo “T” 4x200mm cada módulo, fabricado em policarbonato, com 
cobre foco (pestana), contendo módulo Semafórico a LED nas cores VERDE, 
AMARELA e VERMELHO + VERMELHO, denominado módulos LED´s SMD, com 
lente Fresnel com abraçadeira para braço 76/101mm 

UN 40,00 6.338,26 253.530,40 

41 86341 

Porta foco tipo ciclista em policarbonato – 3x200mm – contendo módulo 
Semafórico a LED nas cores VERDE, AMARELA e VERMELHO, denominado 
módulos LED´s, SMD, com lente Fresnel, para fixação em torre/coluna 
semafórica. 

UN 4,00 4.009,10 16.036,40 

42 86342 
Porta foco tipo pedestre em policarbonato – 2x200mm – contendo módulo 
Semafórico a LED nas cores VERDE e VERMELHO, denominado módulos 
LED´s, SMD, com lente Fresnel, para fixação em torre/coluna semafórica. 

UN 64,00 2.919,00 186.816,00 

43 86343 
Sistema de iluminação auxiliar para porta foco veicular Principal em Braço 
Projetado, tensão de 80 - 265 Vac, grau de proteção IP 68, com abraçadeiras 
para fixação. 

UN 60,00 12.485,35 749.121,00 

44 86344 Suporte em “L” para grupo focal pedestre, fixação em coluna cônica. UN 20,00 90,02 1.800,40 

45 86345 
Suporte em “L” para grupo focal repetidor ou ciclista tipo “I”, fixação em 
coluna cônica. 

UN 10,00 90,01 900,10 

46 86346 
Suporte para grupo focal principal tipo “T” braço projetado de 76/101 mm 
(suporte composto por: 01 longarina, 02 abraçadeiras meia lua, 01 
abraçadeira para braço 76/101mm, parafusos, porcas e arruelas). 

UN 5,00 407,79 2.038,95 

LOTE 04 - MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD 
Valor unitário 

máximo estimado 
R$ 

Valor total 
máximo estimado 

R$ 

47 86347 Abraçadeira de Nylon 20cm x 3,6mm na cor preta. UN 1000,00 3,69 3.690,00 

48 86348 Abraçadeira de Nylon 37cm x 3,6mm na cor preta. UN 1000,00 4,37 4.370,00 

49 86349 
Aterramento em cobre, com 02 terminais/fio rígido 10,00mm. Com haste de 
2,40m x1/2”. 

UN 10,00 780,14 7.801,40 

50 86350 
Cabo PP condutor 2x1,0 mm² - Para ligação de botoeiras na cor marrom e 
preto. 

M 1000,00 6,99 6.990,00 

51 86351 Cabo PP condutor 2x2,5 mm² - Para ligação AC na cor preta e vermelha. M 100,00 11,74 1.174,00 

52 86352 
Cabo PP condutor 3x1,5 mm² - Ligação P.F. Pedestre na cor verde, vermelho e 
preto. 

M 1000,00 11,25 11.250,00 

53 86353 
Cabo PP condutor 4x1,5 mm² - Ligação P.F. Padrão na cor vermelho, amarelo, 
verde e preto. 

M 1000,00 15,99 15.990,00 

54 86354 Cabo rígido 10mm. Cor: verde. M 20,00 20,46 409,20 

55 86355 Grampo para haste/terra/bronze com parafuso tipo “U” de 1/2” UN 10,00 56,99 569,90 

56 86356 
Isolador em porcelana 1x1, tipo roldana para elevação de fio com cinta 
circular em aço galvanizada (abraçadeira). 

UN 10,00 100,26 1.002,60 

 
OBS 1: Havendo qualquer discordância entre a descrição e a unidade de medida do CATMAT e a do 
Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital. 
 
1.2. Valor máximo estimado da licitação R$ 5.217.814,84 (cinco milhões e duzentos e dezessete mil 

e oitocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). 
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II - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:  
2.  
2.1. Os produtos/materiais, objeto de licitação, deverão ser entregues no Município de Francisco Beltrão 

– Pr., de acordo com as especificações do ANEXO I, especificações técnicas alvitradas no ANEXO 
I - A e Desenhos do ANEXO I-B do edital, parceladamente, de acordo com as solicitações da 
Secretaria de Planejamento – Departamento Beltronense de Trânsito – DEBETRAN, na Rua Tenente 
Camargo, nº 1573 – Centro – CEP: 85601-610 - Francisco Beltrão/PR. 
 
2.1.1.  A instalação será de responsabilidade do CONTRATANTE. 

 
2.2. A(s) empresa(s) vencedora(s), deverá(ão) atender as solicitações da Secretaria Municipal de 

Planejamento - DEBETRAN, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do momento do envio 
do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico. 

 
2.3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 

partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.  
 

III- JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 
 
3.1. O trânsito em condições seguras é um direito de todos, conforme as atribuições que lhe foram 

delegadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 24, compete ao Departamento Beltronense de 
Trânsito - Debetran, no âmbito de sua circunscrição, realizar manutenção e execução de programas, 
projetos e serviços que garantam seu exercício, visando à segurança das pessoas que circulam pelas 
vias, sejam usuários pedestres, não motorizados ou motorizados. 
 

3.2. Compete ao Município garantir o deslocamento e a acessibilidade dos cidadãos através do seu sistema 
viário de forma segura e eficiente, tendo como fator preponderante a qualidade de vida dos seus 
usuários, visando principalmente à segurança e ordenamento da circulação de veículos e pedestres, 
contribuindo para a redução do índice de acidentes nas vias e logradouros do município. 

 
3.3. A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas 

acionadas, alternadas ou intermitentes através de sistema elétrico/eletrônico, com a finalidade de 
transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando o direito de passagem 
dos vários fluxos de veículos motorizados e não motorizados e/ou pedestres, numa interseção ou 
seção de via, ou ainda advertindo condutores sobre a existência de obstáculos ou situações perigosas. 

 
3.4. O subsistema de sinalização semafórica é composto por um conjunto de componentes dispostos na via 

pública com objetivo de gerenciar a circulação em pontos de conflito, o que evidencia sua importância 
para garantia da segurança e fluidez do trânsito, exigindo permanentes e contínuos estudos, 
programação, manutenção, controle e operação. 

 
3.5. A malha viária do Município de Francisco Beltrão contempla hoje 36 interseções semaforizadas. Estes 

equipamentos requerem contínuas intervenções preventivas e corretivas. É de responsabilidade do 
Debetran, manter em perfeito estado de funcionamento a rede de sinalização semafórica do Município 
através de vistorias, manutenção preventiva e corretiva, programação e operação da rede bem como 
ampliar, se necessário, a sinalização semafórica em atendimento a novas demandas provenientes da 
população. 

 
3.6. Os produtos que se pretende adquirir servirão para suprir a demanda do Debetran no que se refere à 

reestruturação e modernização semafórica e deverão ser compatíveis com os conjuntos atualmente 
existentes instalados no Município de Francisco Beltrão e também caso haja necessidade de instalação 
de novos cruzamentos com sinalização semafórica serem compatíveis com o sistema de 
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monitoramento que o Departamento possui, garantindo uma melhor segurança e fluidez no trânsito 
do Município. 

 
3.7. No que diz respeito à quantidade, a mesma foi apurada de acordo com a demanda e necessidade do 

Departamento, não sendo possível apurar a quantidade a ser adquirida por se tratar de equipamentos 
para manutenções quando necessários. 
 

3.8. O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, sendo usado 
como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO, 
bem como, Ata de Registro de Preço nº 01/2023, 260/2020 e 258/2020 sendo que o mesmo pode ser 
conferido de acordo com a planilha em anexo. 

 
CONDIÇÕES PARA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 
3.  
4.1. Como condição de HOMOLOGAÇÃO e CONTRATAÇÃO, a licitante provisoriamente vencedora 

deverá apresentar ao Departamento Beltronense de Transito – DEBETRAN, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias a partir da publicação do resultado em Diário Oficial do Município, os 
seguintes documentos:  

 
4.1.1. Apresentação de Laudos e/ou certificados comprobatórios dos ensaios abaixo relacionados, 

para os porta focos em policarbonato, emitidos por entidades (universidades, institutos, 
laboratórios) qualificados para a realização desses ensaios, cuja idoneidade e competência 
técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional (credenciada pelo 
INMETRO) e/ou internacional. 
a) Determinação da densidade; 
b) Identificação do polímero; 
c) Determinação do teor de carga e de negro fumo; 
d) Determinação do limite de resistência a tração; 
e) Determinação da resistência a flexão; 
f) Resistência mecânica ao vento; 
g) Resistência dielétrica;  
h) Resistência ao impacto; 
i) Deformação térmica; 
j) Envelhecimento artificial; 
k) Falibilidade; 
l) Hermeticidade; 
m) Dimensional; 
n) Névoa salina; 
o) Detecção de tensão de injeção 

 
4.1.2. Apresentação de Laudos e/ou certificados comprobatórios dos ensaios abaixo relacionados, 

para os Módulos LED´s semafóricos, de acordo com parâmetros determinados pela norma 
ABNT NBR 15889/2010, emitidos por entidades (universidades, institutos, laboratórios) 
qualificados para a realização desses ensaios, cuja idoneidade e competência técnica sejam 
comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional (credenciada pelo INMETRO) e/ou 
internacional. 
a) Ensaio Burn-in/Funcionamento (item 5.2.1 da Norma); 
b) Ensaio de Inspeção Dimensional (item 5.2.2 da Norma); 
c) Ensaio de Intensidade Luminosa (item 5.2.3 da Norma); 
d) Ensaio de Fator de Potência (item 5.2.4 da Norma); 
e) Ensaio de Potência Nominal (item 5.2.5 da Norma); 
f) Ensaio de Coordenadas de Cromaticidade (item 5.2.6 da Norma); 
g) Ensaio de Sobretensões Transitórias da Rede (item 5.2.7 da Norma); 
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h) Ensaio de Resistência ao Choque Térmico (item 5.2.8 da Norma); 
i) Ensaio de Resistência de Isolamento (item 5.2.9 da Norma); 
j) Ensaio de Luminância (item 5.2.10 da Norma); 
k) Radiação ultravioleta da lente (item 5.2.11 da Norma) 

 
 

4.1.3. CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL, comprovando que a placa de comunicação por GSM/GPRS para controladores 
semafóricos está devidamente homologada. 

 
4.2. O município realizará diligencias para a comprovação das exigências dos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, 

sendo emitido Atestado de Conformidade por servidor municipal designado pelo Departamento 
Beltronense de Trânsito – DEBETRAN para o ato, através de portaria especifica. 

 
V – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Deverá cumprir com todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 
 

5.2. Fornecer o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e de acordo 
com as especificações e termos mencionados na proposta;  

 
5.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência 

da Administração; 
 
5.4. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, atendidas todas as 

exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de 
segurança no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, 
previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente 
licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para com as quais ficará 
única e exclusivamente responsabilizada nos termos do art. 121, da Lei Estadual nº 15.608/07; 

 
5.5. Oferecer garantia do objeto fornecido, por um período mínimo de 12 meses, a qual cobrirá os 

defeitos de fabricação, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo 
obrigatoriamente a substituição de peças e/ou outros suprimentos, sem qualquer ônus para o 
município; 

 
5.6. Garantir os materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial da 

ABNT e INMETRO; 
 
5.7. Os equipamentos deverão vir acompanhados do “MANUAL DE INSTRUÇÕES”, em idioma português, 

fixado em local visível e seguro, contendo: - Orientação para instalação e forma de uso correto; - 
Procedimentos de Segurança; - Regulagem, Manutenção e Limpeza; - Procedimentos para 
acionamento da garantia e/ou assistência técnica; - Relação de oficinas de assistência técnica 
autorizada (caso tenha); 

 
5.8. Deverá, quando solicitada pela Contratante, prestar orientação e esclarecimento quanto a forma 

correta de instalação dos equipamentos adquiridos; 
 
5.9. Substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, 

se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da qualidade dos materiais 
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empregados, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro horas) contados a partir do recebimento da 
intimação da CONTRATANTE; 

 
5.10. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, isentando 
o Município de toda e qualquer responsabilidade; 

 
5.11. Correrão por conta da Contratada todas as despesas relacionadas a seguro, carga, descarga, 

transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega do objeto 
desta licitação; 

 
5.12. Responder pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes, tais como impostos, 

taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente edital; 

 
5.13. Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, situações 

anômalas durante a execução do objeto; 
 
5.14. Prestar à Administração, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e 

informações acerca dos equipamentos e materiais entregues, fornecendo toda e qualquer orientação 
sobre os mesmos. 

 
VI – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 
6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
6.2. Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
6.3. Designar pessoa responsável para o acompanhamento da entrega do objeto no local indicado, sendo 

que o mesmo atestará o recebimento do produto, dentro das especificações da Nota de Empenho e do 
Contrato de Fornecimento e, caso haja alguma divergência com o produto solicitado e o entregue, 
solicitar a reposição imediata; 
 

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado;  

 
6.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 
6.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue pela Contratada fora das especificações do edital; 
 
6.7. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
 
6.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
 
VII– FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
7.1. A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata de Registro de Preços serão 

feitos pelos Servidores Nivaldo Malaquias de Paula, cujo CPF nº 721.847.879-49, Telefone (46) 
999712569 e Vandrigo Victor Hang, cujo CPF nº 069.762.249-55, Telefone (46) 999144136, 
da Secretaria Municipal de Planejamento/Debetran, a fim de verificar a conformidade dele com 
as especificações técnicas dispostas no mesmo. 
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7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda 

que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de 
seus agentes e prepostos. 

 
VIII – CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: 
 
8.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 

Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal 
designado pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após 
o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma.  
 

8.2. A Contratada deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, 
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 

 
8.3. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da 

adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

 
8.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Francisco 

Beltrão/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano. 

 
IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: 

 
9.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam 

em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá 
fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a 
CONTRATADA deverá: 

 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 

deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 

consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de 
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 

h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 

i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à 
saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 

j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, 
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baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e 
componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados 
lixo tecnológico. 

k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 

reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos. 

 
9.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas 

de sustentabilidade, como: 
 

a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 
documentos; 

b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função 
“duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 

c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas 
por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 39/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DE GRUPO DE ITENS 
 
OBJETO:   REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para utilização na 

sinalização semafórica do Município 

 
ANEXO I – A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

GRUPO FOCALSEMAFÓRICOS (PRINCIPAL, AUXILIAR, PEDESTRE E/OU CICLISTA); 
(referente aos itens: 38, 39, 40, 41 e 42 do ANEXO I do edital) 

 
• GRUPOS FOCAIS EM POLICARBONATO PADRÃO SEMCO 

 
Objetivo 

Esta norma especifica as condições mínimas para o fornecimento dos grupos focais semafóricos tipo SEMCO 

em policarbonato. 

Requisitos físicos e mecânicos 

Cada grupo focal deve consistir da montagem de uma ou mais caixas semafóricas (foco semafórico), sendo 

possível a montagem de grupos focais tipo I 3x200 mm (principal, repetidor, ciclista ou para conversão), tipo 

T 4x200 mm ou tipo pedestre (frente quadrada) 2x 200 mm. 

Cada foco semafórico com seu sistema ótico deve ser capaz de operar satisfatoriamente tanto no eixo vertical 

como no horizontal. 

Cada foco semafórico deve ser provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que 

permitam a montagem e ligações externas dos mesmos. As aberturas superiores e inferiores não usadas para 

a montagem devem ser providas de tampas de vedação. Todo o conjunto deve ser na cor preta. 

Caixa, portinhola e cobre-foco 

Todas as suas partes devem ser lisas e isentas de falhas, rachaduras, bolhas de injeção ou outros defeitos. 

Não pode haver infiltração de poeira e umidade nas partes óticas e elétricas da caixa blindada, devendo ser 

previsto proteção, através de guarnições de borracha. 

Dimensões 

Os focos semafóricos deverão ter diâmetro nominal de 200 mm (± 5%), e dimensões conforme desenhos. 

Materiais e Fabricação (POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV) 
 
Caixa ou corpo tampa portinhola e cobre foco deverão ser fabricados em policarbonato devendo atender 

aos requisitos indicadas abaixo: 

a) Características: física e química  
 
• Densidade: ... 1,19 a 1,21 g/cm³  
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• Teor de carga e de negro de fumo: ... <10%  
 
• Identificação do polímero: ... Constar apenas policarbonato  
 
b) Características mecânicas  
 
• Limite de resistência a tração  
 
• Limite escoamento......................................................... > 60 MPa  
 
• Tensão de ruptura (limite de resistência)....................... > 50 MPa  
 
• Alongamento no limite elástico ...................................... < 8 %  
 
• Alongamento na ruptura ................................................ > 85 %  
 
• Limite de resistência a flexão ....................................... > 80 MPa 
 
• Módulo de elasticidade à flexão .................................. > 2400 MP  
 
• Resistência ao impacto - IZOD (3,2mm) .............. 600 a 800 J/m  
 
c) Características térmicas  
 
• HDT – deformação térmica .................................... 135 a 150°C  
 
• Falibilidade  
 
- Tempo de queima ...................................................... < 1 minuto  
 
- Extensão de queima ................................................. < 15 mm  
 
d) Envelhecimento artificial 
 
Os corpos de prova, após exposição de 1000h a prova de envelhecimento artificial conforme ASTM G154, não 

deverão apresentar alteração visível a olho nu. 

e) Exposição à Névoa Salina 
 
As partes metálicas que compõem o grupo focal não devem apresentar corrosão à névoa salina após, no 

mínimo, 40 horas de exposição em solução salina (5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H2O, 

temperatura de 35ºC ±1). 

 
f) Resistência ao Vento 
 
• Pressão do Vento ............................................... > 100km/h 
 
Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas e fixadores deverão ser de aço 

inoxidável. 
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As caixas blindadas devem ter as cores definidas no processo de produção mantendo-se inalteradas mesmo 

em exposição solar (raios ultravioletas). Ozona e/ou abrasão dos ventos. 

O acabamento externo e interno das caixas blindadas deverá ser na cor preta e todas as suas partes devem ser 

lisas e isentas de falhas, rachaduras ou outros defeitos. 

A caixa blindada de concepção modular deverá possuir dispositivo que permita a ligação da fiação externa, de 

modo a não comprometer a vedação das mesmas. 

Cada caixa blindada deverá ter uma portinhola fabricada com o mesmo material, contendo orifícios, guias, 

ressaltos e reforços necessários para a fixação de cobre-focos e lentes. 

GRUPO FOCALSEMAFÓRICO PRINCIPAL, AUXILIAR, PEDESTRE E/OU CICLISTA  
 
Cobre-foco (referente aos itens 36 e 37 do ANEXO I do edital) 
 
Deverão existir cobre-focos, individuais para cada foco, cobrindo ¾ superiores da circunferência do mesmo, 

com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, confeccionados em 

policarbonato, com espessura mínima de 1mm. 

Fixações – SUPORTES (referente aos itens 44, 45 e 46 do ANEXO I do edital) 
 

Os suportes deverão contar com dispositivos para entrada dos cabos que permitam manter a vedação do 

conjunto, sem danificar a isolação dos mesmos. 

Os suportes deverão permitir o posicionamento dos grupos focais em torno de um eixo vertical, após a fixação 

ao poste ou braço projetado, para melhor visualização. 

Os suportes deverão receber tratamento e acabamento adequado, ou seja, pintura eletrostática EPÓXI preta 

fosco no caso dos suportes de alumínio e galvanizadas a fogo no caso dos suportes tipo L. 

Todo conjunto de grupo focal deverá ser acompanhado do suporte de fixação, seguindo os seguintes padrões: 

a) Grupos focais para pedestre: suporte em alumínio com diâmetro de 88,9mm, 101,6mm, 114,3mm ou 

suporte L em aço galvanizado a fogo; 

b) Grupos focais repetidores: suporte em alumínio com diâmetro de 88,9mm, 101,6mm, 114,3mm ou 

suporte L em aço galvanizado a fogo; 

c) Grupos focais principais: suporte em alumínio, tipo U com diâmetro de 76,2mm, 88,90 mm ou 101,6mm. 

Identificação do Fabricante 

As peças dos grupos focais, tais como: caixa ou corpo, portinhola, escotilha quadrada, transição e anel de 

fechamento, deverão ter a identificação constando o nome ou logomarca do fabricante em alto-relevo, a fim de 

garantir a qualidade do conjunto semafórico. 

Identificação do lote de fabricação 

As peças dos grupos focais, tais como: caixa ou corpo, portinhola, escotilha quadrada, transição, lentes e anel 

de fechamento, deverão ter a identificação do lote de fabricação constando o mês e o ano de fabricação em 

alto-relevo, a fim de garantir a qualidade do conjunto semafórico. 
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Identificação do Tipo de Polímero 

As peças dos grupos focais, tais como: caixa ou corpo, portinhola, escotilha quadrada, transição, lentes e anel 

de fechamento, deverão ter a identificação do tipo de polímero classificado com o número 7 em alto-relevo, 

conforme imagem abaixo, a fim de auxiliar sua separação e posterior reciclagem e revalorização. 

 

Anteparo (referente ao item 28 do ANEXO I do edital) 

Os anteparos deverão ser confeccionados de material não corrosivo com espessura igual ou superior a 1,5 mm 

com acabamento na cor preto fosco de modo a ser fixado nos grupos focais com braços projetados. 

Acabamento 

Os anteparos devem receber tratamento e acabamento adequado e sua borda deve receber película refletiva 

branca ou amarela de 20 mm. 

MÓDULO SEMAFÓRICO A LED PARA GRUPOS FOCAIS POLICARBONATO PADRÃO SEMCO 

(referente aos itens 33, 34 e 35 do ANEXO I do edital) 

 
A finalidade desta especificação é fornecer os requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos 
focais semafóricos a LED (diodos emissores de luz, do inglês, Light Emitting Diode) de diâmetro 200mm. 

• REQUISITOS FÍSICOS E MECÂNICOS 

A luminesce ncia do mo dulo devera  ser uniforme, de modo que os LEDs individuais na o devera o ser visí veis 
de nenhum a ngulo externo ao mo dulo, sendo assim, exige-se que das lentes utilizadas, mí nimo de duas, na 
transfere ncia de luz dos LEDs ao ambiente, pelo menos uma seja lente de Fresnel, caracterizada pela 
utilizaça o de cí rculos conce ntricos para irradiaça o de feixes luminosos. 
As lentes utilizadas devera o ser incolores e os LEDs utilizados devera o emitir luz na cor de correta 
cromaticidade de cada tipo de mo dulo (Vermelha Amarela e Verde). 
Os Mo dulos LEDs devera o substituir todo o conjunto (lentes + refletor + la mpada + bocais + borracha de 
fixaça o/vedaça o) sendo considerados como um u nico produto, incorporando os seguintes elementos: 
 
LED em SMD (Surface MountDevice) soldados em superfí cie na placa do circuito impresso; 
Fonte chaveada de alimentaça o; 
 
Componentes o pticos; 
 
Acesso rios construtivos (dissipadores, terminais de conexa o, 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. 
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• 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 +60°C. 
O módulo deverá ser protegido contra penetração de poeira e imersão em água, com grau de proteção 
mínima IP66. 
As lentes do módulo deverão possuir proteção contra radiação UV (ultravioleta). 
 

• IDENTIFICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 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. 
 

• 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: 
 

 
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. 
 

• 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 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. 
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Tabela 1. Intensidade Mínima Luminosa Mantida para os Módulos de Sinalização a LED veiculares.  
 

 
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 atestado pelo laboratório emissor do laudo. 

• TESTES FOTOMÉTRICOS 

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 Tabelas 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. 
 
Tabela 2 – Intensidade luminosa mínima (candela) – Pedestre 
 
 

Ângulo Ângulo

Vertical Horizontal

(graus)

direita e 

esquerda 

(graus)

Vermelho Amarelo Verde

2.5 17 41 22

7.5 13 33 17

2.5 31 78 41

7.5 25 62 32

12.5 18 45 24

2.5 68 168 88

7.5 56 139 73

12.5 38 94 49

17.5 21 53 28

22.5 12 29 15

2.5 162 402 211

7.5 132 328 172

12.5 91 226 118

17.5 53 131 69

22.5 28 70 37

27.5 15 37 19

2.5 127 316 166

7.5 106 262 138

12.5 71 176 92

17.5 41 103 54

22.5 21 53 28

27.5 12 29 15

2.5 50 123 65

7.5 40 98 52

12.5 28 70 37

17.5 17 41 22

22.5 8 21 11

27.5 5 12 6

2.5 23 57 30

7.5 18 45 24

12.5 13 33 17

17.5 7 16 9

22.5 3 8 4

2.5 17 41 22

7.5 13 33 17

12.5 10 25 13

17.5 5 12 6

2.5 12 29 15

7.5 8 21 11

-2.5

-7.5

-12.5

-17.5

-22.5

-27.5

200mm

+12.5

+7.5

+2.5

Intensidade Luminosa (candela)
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Ângulo vertical (em relação ao 
eixo central) 

Ângulo horizontal (em relação ao 
eixo central) 

VERMELHO VERDE 

 0 110 102 
-5 ± 15 46 43 

 ± 25 14 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. 
 
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. 
 
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 
 

 
 
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. 

X Y X Y X Y X Y

VERMELHO 0,692 0,308 0,681 0,308 0,700 0,290 0,710 0,290

AMARELO 0,545 0,454 0,536 0,449 0,578 0,408 0,588 0,411

VERDE 0,005 0,651 0,150 0,531 0,150 0,380 0,022 0,416

A B C D
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• TESTES ELÉTRICOS 

Variação da Tensão 

Os módulos deverão operar a partir de 60Hz 3 em corrente alternada com tensões de 80 a 265 VAC de 
forma automática, sem necessidade de qualquer comutação. 
 

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 25ºC. 

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. 
 

• 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. 

 

• 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. 
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ANEXO I - B – DESENHOS  

 

Figura 1 – Corpo em Policarbonato 
 (referente aos itens 38, 39 e 40 do ANEXO I do edital) 

 

 

 

Figura 2 – Corpo em Policarbonato – Vistas laterais direita e esquerda 
(referente aos itens 38, 39 e 40 do ANEXO I do edital) 
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Figura 3 – Corpo em Policarbonato – Vista Inferior 
(referente aos itens 38, 39 e 40 do ANEXO I do edital) 

 

 

 

  

Figura 4 – Corpo em Policarbonato – Vista Superior 
(referente aos itens 38, 39 e 40 do ANEXO I do edital) 
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Figura 5 – Corpo em policarbonato – visão geral 
(referente aos itens 38, 39 e 40 do ANEXO I do edital) 
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Figura 6 – Escotilha/Portinhola redonda – visões frontal e lateral 

(referente aos itens 38, 39 e 40 do ANEXO I do edital) 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 – Escotilha/Portinhola redonda – visão superior 
(referente aos itens 38, 39 e 40 do ANEXO I do edital) 
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Figura 8 – Escotilha/Portinhola redonda – visão traseira 
(referente aos itens 38, 39 e 40 do ANEXO I do edital) 
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Figura 9 – Acessórios (PORTA FOCO) 

(referente aos itens 38, 39 e 40 do ANEXO I do edital) 
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Figura 10 – Grupo focal auxiliar: repetidor, ciclista ou conversão  
 (referente aos itens 39 e 41 do ANEXO I do edital) 

 
 
 

 

Figura 11 – Máscara Pictograma de “Ciclista” 200mm  
 (referente ao item 41 do ANEXO I do edital) 
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Figura 12 – Máscara Pictograma de “seta” 200mm 
 (referente ao item 32 do ANEXO I do edital) 

 

 

Figura 13 – Grupo focal de Pedestre  
 (referente ao item 42 do ANEXO I do edital) 
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Figura 14 – Grupo focal principal tipo I  
(referente ao item 38 do ANEXO I do edital) 
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Figura 15 – Grupo focal principal tipo T  
 (referente ao item 40 do ANEXO I do edital) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Módulo semafórico a LED 200mm  
 (referente aos itens 33, 34 e 35 do ANEXO I do edital) 
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MÓDULO DE ACIONAMENTO DE FASE SEMAFÓRICA PEDESTRE, POR BOTÃO MANUAL E CARTÃO 

MIFARE 

Referente ao item 18 do ANEXO I do edital 

Descrição 

Trata-se de equipamento eletrônico desenvolvido para atuar em trânsito urbano objetivando garantir uma 

maior segurança para todos os pedestres, principalmente idosos e portadores de necessidades especiais, que 

terão um tempo maior de travessia no semáforo quando a leitora presente no módulo de acionamento 

identificar esse tipo de pedestre. Tem a função também de orientar os pedestres com deficiência visual, 

através de um ou mais emissores sonoros, indicando o momento de travessia para os pedestres. Nesse caso, 

quando o foco de pedestre estiver na condição de permissão de travessia – verde e vermelho intermitente, 

um sinal sonoro intermitente soa, indicando o momento para a travessia. 

Modos de Operação 

Modo Normal – representa o acionamento simples da botoeira. O pedestre pressiona a botoeira (por menos 

de 3 segundos) e um contato deve ser enviado ao controlador para possibilitar a travessia com o tempo 

normal. 

Modo Sonoro – representa o modo específico para pedestres portadores de deficiência visual. Ao pressionar 

a botoeira por mais de 3 segundos, deverá vibrar indicando que a solicitação foi aceita e um contato deve ser 

enviado ao controlador para possibilitar a travessia com o tempo prolongado. 

Modo Leitora de Cartões – representa o modo onde pedestres com mobilidade reduzida ou idosos, que 

possuem um cartão de identificação, possam aproximar o cartão na leitora do dispositivo e um contato deve 

ser enviado ao controlador para possibilitar a travessia com o tempo prolongado. 

Recursos 

O botão do módulo de acionamento deverá possuir um retorno tátil (vibração da botoeira) para avisar que o 

comando foi solicitado, ou seja, quando for acionado o botão, pelo período de 03(três) segundos, o botão 

sofrerá uma vibração indicando que a solicitação foi aceita.  

O módulo de acionamento deverá atenuar o sinal sonoro conforme nível do local instalado. Assim, deverá 

possuir um dispositivo para medir automaticamente o ruído momentâneo ao redor do local monitorado, 

para referência, e emiti sons com intensidade de no mínimo 10 dBA superior ao ruído médio conforme 

norma ABNT NBR 9050:2015 

O módulo de acionamento deverá emitir sonorização diferenciada para o sinal verde e para o sinal vermelho 

intermitente, com avisos distintos; 
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O módulo de acionamento deverá conter instruções em Braille de uso conforme norma ABNT NBR 

9050:2015.  

O módulo de acionamento deverá possibilitar a sincronização de dois ou mais módulos de acionamento em 

paralelo em um mesmo cruzamento: o módulo de acionamento deverá permitir o sincronismo de 

funcionamento entre dois módulos em paralelo, possibilitando melhorar a sinalização sonora da travessia.  

O módulo de acionamento deverá ser atuado por meio de aproximação de cartão sem contato (Mifare), para 

identificação da categoria de necessidade especial, e definir o tempo de extensão adequado de travessia. 

Visando a fácil instalação, o módulo de acionamento deverá ser fixado nas colunas de pedestre dos 

cruzamentos e deverá ser ligado diretamente ao controlador semafórico de tráfego. Portanto, para que não 

haja problemas na interoperabilidade dos equipamentos, o módulo de acionamento deverá ser compatível 

como os controladores semafóricos em operação nos cruzamentos que receberão o dispositivo, ou seja, o 

controlador semafórico deverá ser capaz de operar com demandas diferenciadas e proporcionar tempos de 

estágios distintos. 

Especificações da Leitora de Cartões 

• Microprocessado – 64Kbytes de memória FLASH interna, 4Kbytes RAM, watchdog interno e gravação 

através de ISP (In – System Programming); 

• Leitura de cartões SmartCards (padrão MIFARE, ISO 14443 - A e B); 

• Placa eletrônica para módulo SAM; 

• Saída através de contato seco; 

• Buzzer de indicação sonora; 

• Alimentada com uma fonte externa 12VDC; 

• Alcance de leitura dos cartões: de 0 a 10 cm; 

• Grau de proteção IP65. 

Especificações do Cartão 

• Cartão padrão MIFARE, atende a norma ISO 14443-A. Este cartão é utilizado em mais de 90% dos 

projetos a nível mundial, sendo altamente confiável; 

• Material plástico e de dimensões compatíveis com a norma ISO 7816; 

• O cartão não possui bateria interna, sendo alimentado diretamente pela antena da leitora dos 

equipamentos; 
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• Para os cartões contact-less, a comunicação entre o cartão e o dispositivo de leitura será feita através de 

radiofrequência, não sendo necessário contato físico, com alcance de até 10 cm; 

• Frequência de operação: 13,56MHz; 

• Sistema de memória de alta velocidade CMOS 8-KBit EEPROM; 

• Protocolo de comunicação Half duplex; 

• Sistema de anti-colisão visando à identificação de múltiplos cartões simultâneos na mesma antena; 

• Criptografia com autenticação mútua conforme ISO 9798-2;  

• Velocidade de comunicação de 106Kbaud entre o cartão e o leitor; 

• Número mínimo de escritas seguras: 100.000 (cem mil); 

• Durabilidade global de 2 anos em uso normal; 

• Faixa de temperatura: -25ºC a +70ºC; 

• Distância de operação: de 0 até 100mm. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 39/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS 
 
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para utilização 

na sinalização semafórica do Município 

 
ANEXO – II 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(uso obrigatório por todas as licitantes) 
(papel timbrado da licitante) 

 
A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se 
houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., 
CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico 
nº 39/2023 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
aquisição de material para utilização na sinalização semafórica do Município, em atendimento a as 
Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue: 
 

Item Especificação Marca Unidade Quantidade Valor Unitário 
R$ 

1 xx xx xx xx R$ 

 
Informar Valor total R$... 
 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública 
de PREGÃO ELETRÔNICO e/ou alteração prevista no item 11.6 do Edital. 
 
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos. 
 
 

.............................................................................., ........, ................................... de 2023. 

Local e Data 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 39/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS 
 
OBJETO:   REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para utilização na 

sinalização semafórica do Município 

 
 
 

ANEXO - III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
(papel timbrado da licitante) 

 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 

 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ............................................, através de 
seu representante legal infra-assinado, que:  
 
(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento 
desta situação. 
 
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 
 
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o 
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 
 
2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 
 
3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 
 
4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de 
mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação 
pertinente, publicadas durante a vigência do contrato; 
 
5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada; 
 
6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no 
presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer 
de suas esferas; 
 
8) Declaramos que em atendimento ao Acórdão nº 2745/2010 – TCE/PR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, 
bem como seu representante neste ato ___________, inscrito no CPF sob nº ____________, portador(a) da carteira de 
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identidade nº _____________, não são servidores do Município de Francisco Beltrão, nem cônjuge ou companheiro(a), 
parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça 
cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à 
contratação; 
 
9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor 
público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 
 
10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)............................................................., 
Portador(a) do RG sob nº ................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo 
é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de 
Registro de Preços/contrato. 
 
11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo 
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja 
encaminhado para o seguinte endereço: 
 

E-mail: 
Telefone: () 

 
12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema 
de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 
 
13) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob n.º..................................., 
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão 
Eletrônico n.º Nº 39/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento 
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 
 
14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
 

.............................................................................., ........, ................................... de 2023. 

Local e Data 

 

 

 
Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 39/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO:  MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS 
 
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para utilização na 

sinalização semafórica do Município 

 
ANEXO – IV 

MINUTA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos ......... dias do mês de .............. do ano de dois mil e vinte e um, o Município de Francisco Beltrão, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano Teixeira 
dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito Municipal, CLEBER 
FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão 
ELETRÔNICO nº39/2023, por deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do 
Município de Francisco Beltrão em............., resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, 
observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
 

................................................, sediada na ..............................., nº......., na cidade de ................., Estado do ................, inscrita 
no CNPJ sob o nº ............................ e Inscrição Estadual sob o nº..................., doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada por seu sócio administrador Sr. ............................., portador do RG nº ..................... ..... e do 
CPF nº ........................ 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para 
utilização na sinalização semafórica do Município durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 
necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital. 
 
1.2. Descrição:   
  

Item nº Descrição do Item Unidade  Quantidade Valor Unitário  

     
     
     

 
VALOR TOTAL DA ATA =  ----- (----------). 

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a CONTRATADA, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro 
em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 
2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, 
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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3.1. Os produtos/materiais, objeto desta Ata, deverão ser entregues no Município de Francisco Beltrão – Pr., 
de acordo com as especificações do ANEXO I, especificações técnicas alvitradas no ANEXO I - A e 
Desenhos do ALEXO I-B do edital, parceladamente, de acordo com as solicitações da Secretaria de 
Planejamento – Departamento Beltronense de Trânsito – DEBETRAN, na Rua Tenente Camargo, nº 1573 – 
Centro – CEP: 85601-610 - Francisco Beltrão/PR. 
 

3.1.1. A instalação será de responsabilidade do CONTRATANTE 
 

3.2. A detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da Secretaria Municipal de 
Planejamento - DEBETRAN, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do momento do envio do 
pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico. 

 
3.3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. Deverá cumprir com todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
4.3. Fornecer o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e de acordo com as 
especificações e termos mencionados na proposta;  
 
4.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência da 
Administração; 
 
4.5. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, atendidas todas as exigências legais 
pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na 
legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para com 
as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada nos termos do art. 121, da Lei Estadual nº 15.608/07; 
 
4.6. Oferecer garantia do objeto fornecido, por um período mínimo de 12 meses, a qual cobrirá os defeitos de 
fabricação, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo obrigatoriamente a 
substituição de peças e/ou outros suprimentos, sem qualquer ônus para o município; 
 
4.7. Garantir os materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial da ABNT e 
INMETRO; 
 
4.8. Os equipamentos deverão vir acompanhados do “MANUAL DE INSTRUÇÕES”, em idioma português, fixado em 
local visível e seguro, contendo: - Orientação para instalação e forma de uso correto; - Procedimentos de Segurança; - 
Regulagem, Manutenção e Limpeza; - Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; - Relação 
de oficinas de assistência técnica autorizada (caso tenha); 
 
4.9. Deverá, quando solicitada pela Contratante, prestar orientação e esclarecimento quanto a forma correta de 
instalação dos equipamentos adquiridos; 
 
4.10. Substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem 
verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 
24 (vinte e quatro horas) contados a partir do recebimento da intimação da CONTRATANTE; 
 
4.11. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer 
responsabilidade; 
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4.12. Correrão por conta da Contratada todas as despesas relacionadas a seguro, carga, descarga, transporte, frete, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega do objeto desta licitação; 
 
4.13. Responder pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes, tais como impostos, taxas, 
contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por 
mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente edital; 
 
4.14. Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, situações anômalas durante a 
execução do objeto; 
 
4.15. Prestar à Administração, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações acerca dos 
equipamentos e materiais entregues, fornecendo toda e qualquer orientação sobre os mesmos 

 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
5.2. Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
5.3. Designar pessoa responsável para o acompanhamento da entrega do objeto no local indicado, sendo que o mesmo 
atestará o recebimento do produto, dentro das especificações da Nota de Empenho e do Contrato de Fornecimento e, 
caso haja alguma divergência com o produto solicitado e o entregue, solicitar a reposição imediata 
 
5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado;  
 
5.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 
5.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue pela Contratada fora das especificações do edital; 
 
5.7. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
 
5.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
6.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns 
pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso racional do consumo 
de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA deverá: 
 

a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) 
atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 

b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de 
água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos 

serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre 

redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as 
normas ambientais vigentes. 

h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na 
seleção de colaboradores no quadro da empresa. 
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i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também 
a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e 
envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 

j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela 
empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 

k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a 

captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o 

tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 
6.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
 

a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex” 

(frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como 
em áreas não licenciadas. 

d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
 

7.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e 
acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de 
transferência eletrônica para a conta bancária da A CONTRATADA indicada pela mesma. 

7.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
7.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 
 
7.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 

7.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66; 
7.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco Beltrão-PR. 
 

7.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
7.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
7.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
7.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
7.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata 
de Registro de Preços;  
7.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
7.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da A CONTRATADA. 

 
7.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a 
data da sua reapresentação. 
 
7.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da A CONTRATADA 
relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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7.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por Recursos 
Gerenciamento do Trânsito, da seguinte dotação orçamentária: 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9750 13.003 15.125.1502.2.079 
3.3.90.30.25.00 
3.3.90.30.26.00 

509 

 
 7.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações 

orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 
 
7.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
 
7.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93. 
 
7.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, 
tampouco fato previsível. 
 
7.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal. 
 
7.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos 
comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o 
caso) e publicação do Termo de Aditamento. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

8.1. Caberá ao(a) Sr(a) ............................ portador(a) do R.G. nº ................ e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ................, 
representante da A CONTRATADA, a responsabilizar-se por: (nome indicado na Declaração Unificada ANEXO III) 
 

8.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização. 
8.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 

 
8.2. 7.1. A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata de Registro de Preços serão feitos pelos 
Servidores Nivaldo Malaquias de Paula, cujo CPF nº 721.847.879-49, Telefone (46) 999712569 e Vandrigo Victor Hang, 
cujo CPF nº 069.762.249-55, Telefone (46) 999144136, da Secretaria Municipal de Planejamento/Debetran, a fim de 
verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo. 
 
8.3. A fiscalização do presente termo ficará a cargo da Diretora do Departamento Beltronense de Trânsito - DEBETRAN, 
Senhora MARILDA APARECIDA GALVAN RIBEIRO, inscrita no CPF/MF sob o nº 940.611.819-04 e portadora do RG nº 
6.043.011-0. 
 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
 
9.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 
 
9.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 
 

9.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais fornecedores 
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classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de 
registro de preços ou parte dela. 

 
9.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as 
obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a ser 
protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado 
elevação relevante nos preços praticados no mercado. 
 

9.3.1. Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado no 
valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

 
9.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 

 
9.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o fornecedor 
continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de 
cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no 
edital. 
 
9.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o Município de 
Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a classificação final. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO CANCELAMENTO DA ATA 
 

10.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que a A CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 

10.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
10.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
10.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
10.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
10.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 

10.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
 

10.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
objeto contratado. 
10.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
10.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
10.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a A CONTRATADA o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua 
decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 

 
10.3. A solicitação da A CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso 
não aceitas as razões do pedido. 
 
10.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo. 
 
10.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço 
registrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 – Telefone: (46) 3520-2103  Página 63 

 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:  
 

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
do prazo de validade da proposta; 

b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
e) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
f) não mantiver a proposta; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) comportar-se de modo inidôneo. 

 
11.2. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com: 
 

a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 
dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco 
anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados. 

 
11.3. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 3% sobre o valor do empenho. 

2 5% sobre o valor do empenho. 

3 7% sobre o valor do empenho. 

4 10% sobre o valor do empenho 

5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 

6 30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do produto. 

7 20% sobre o valor total da Ata. 

 
11.4. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 
 

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 
por ocorrência. 

5 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos 
produtos por dia e por nota de empenho. 

3 

Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 2 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por 
ocorrência. 

4 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência. 2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 3 
Der causa à inexecução total do objeto da Ata 7 
AINDA, DEIXAR DE:  
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 1 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 1 
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 1 
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Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 2 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

2 

Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 6 
 
11.5. A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 
 
11.6. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao Município 
de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata. 
 
11.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada. 
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da comunicação oficial. 
 
11.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
11.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, este será 
encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
11.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. 
 
11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 
o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando em consideração todos 
os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à Administração, observando o princípio da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
11.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração pública 
nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
11.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
11.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
 
11.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o 
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
11.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 
12.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se 
comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, 
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou 
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fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, 
fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail 
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do 
instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
14.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo 
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço 
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior. 

 
14.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal. 
 
14.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do 
Pregão Eletrônico nº 39/2023 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
14.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 39/2023 
 
14.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor 
................, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pelo Sr. ----------, qualificado preambularmente, 
representando a CONTRATADA e testemunhas. 

 
Francisco Beltrão, ..... de .......... de 2022. 

 
.............. 

Prefeito Municipal 
CPF nº  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ltda 
Contratada 

(NOME) 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 


