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EDITAL DE LICITAÇÃO – CONVITE N. 002/2015 

 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 
jurídica de direito público interno, através da Comissão Permanente de Licitação 
convida a V.sª a participar no dia, hora e local abaixo especificado de licitação na 
MODALIDADE DE CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

Dia...................: 07/05/2015 
Horário............: 11h00min (Horário Oficial de Alta Floresta – MT) 
Local................: Sala de licitações Prefeitura Municipal de Alta Floresta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
a) OS ENVELOPES DEVERÃO: 
I - Ser entregues antecipadamente ou na data e hora acima estipulada, não sendo 
aceitos após este prazo; 
II – Estarem devidamente preenchidos e lacrados; 
III – Conter a identificação completa do licitante. 
 
b) Não haverá tolerância quanto ao horário acima estipulado. 
 
c) DO PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
Os envelopes deverão ser preenchidos externamente como segue: 
a) QUANTO AOS ENVELOPES: 

ENVELOPE “A” - HABILITAÇÃO  

A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
RUA ÁLVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50 – CENTRO - ALTA FLORESTA–MT/ 
CEP: 78.580-000  
EDITAL DE CONVITE Nº 002/2015 

ENVELOPE “B” - PROPOSTAS DE PREÇOS 

A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
RUA ÁLVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50 – CENTRO - ALTA FLORESTA–MT/ 
CEP: 78.580-000  
EDITAL DE CONVITE Nº 002/2015 
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QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE NOS ENVELOPES  
“A e B” 
 
Nome Completo _______________________________________________ 
Rua/Av ______________nº___, Bairro ___________, CEP_____________ 
Complemento________________________________________________ 
CPF___________________________ RG________________  
 

1 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação serão empenhadas na seguinte dotação 
orçamentária: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA. 

COD. 
RED. 

UN. ORÇ. PROJ./ATIV. ELEMENTO DESPESA 
COMPL. DO 
ELEMENTO 

705 10.02 2.100 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.21.00.00.00 

 

2.0 – DO OBJETO 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO SEMAFÓRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXCUÇÃO DOS SERVIÇOS, 
CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERENCIA, ANEXO III DESTE EDITAL. 
 

3.0–DA HABILITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - No ato da abertura das propostas, os proponentes deverão apresentar os 
seguintes documentos:  
3.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na forma da lei. 
3.1.2 – Certidão Negativa de Tributos Municipais. 
3.1.3 – Certidão Negativa de Débitos do INSS.  
3.1.4 – Certidão Negativa de Débitos do FGTS.  
3.1.5 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante. 
3.1.6 – Certidão de Registro no CREA OU CAU.  
3.1.7 – Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas.  
 
3.2 – DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.2.1 - Não poderá participar da presente licitação empresas: 
a) suspensa temporariamente do direito de participar de licitação ou impedida de 
contratar com a mesma; 
b) declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal 
8.666/93 e que não tenha restabelecido sua idoneidade. 
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4.0–DAS PROPOSTAS 

4.1 A proposta deverá ser apresentada em 01 via, sem rasura, emenda ou 
entrelinha, datada e assinada no final, contendo obrigatoriamente os seguintes 
elementos: 
4.1.1 – Razão Social, bem como CNPJ; 
4.1.2 – Preço expresso em moeda nacional (R$ - Real). 
4.1.3 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
4.1.4 – Local data e assinatura do responsável legal; 
4.1.5 – Forma de pagamento  
4.2 – Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas (obrigações patronais, 
impostos, taxas, fretes, locomoções, seguros, e etc.), sendo de total 
responsabilidade do proponente a sua composição. 
4.3 - Uma vez aberto o envelope, não será aceito cancelamento ou alteração das 
condições estipuladas. 
4.4 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas. 
 

5.0 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

5.1 – O critério de escolha da proposta vencedora será o de MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93. 
5.1.1 – O julgamento será efetuado levando-se em conta o PREÇO TOTAL. 
5.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o critério adotado para 
desempate será o de sorteio, em ato público, para o qual todos serão convocados ou 
na mesma sessão, desde que haja condições jurídicas para tanto.  
5.3 – Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista 
neste Edital, nem preços e vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
 
5.4–SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE: 
a) Não atenderem as exigências do edital de convocação. 
b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.  
   

6.0–DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO  

6.1 – O processamento desta licitação se dará nos moldes do art. 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93. 
 

7.0 – PAGAMENTOS E SUAS CONDIÇÕES 

7.1 – É condição do pagamento a apresentação da competente Nota Fiscal, que 
deverá estar corretamente preenchida sem rasuras ou entrelinhas e ainda, com as 
retenções de impostos incidentes sobre o valor do serviço. 
7.2 – Havendo erro na fatura esta será devolvida e o pagamento suspenso até a sua 
regularização. 
7.3 – Os pagamentos serão efetuados em até 90 (noventa) dias após a realização de 
medições realizadas pelo Município de Alta Floresta – MT.   
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8.0- DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS 

8.1 - O prazo para execução será a partir da data de assinatura do contrato até 30 
(trinta) dias. 
8.2 - Somente será admitida, a exclusivo critério do CONTRATANTE, prorrogação de 
prazo quando: 
a) Faltarem elementos técnicos para a execução dos serviços e o seu fornecimento 
couber ao CONTRATANTE; 
b) Houver ordem escrita do CONTRATANTE para a paralisação, no todo ou em parte, 
das obras e serviços: 
c) A execução dos serviços for prejudicada por condições climáticas adversas, 
incidindo em período chuvoso ou impróprio para a execução das obras, casos em 
que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da CONTRATADA. 
8.3 – O objeto desta licitação será acompanhado levando-se em conta o disposto no 
art. 73, II, Lei 8.666/93, no que couber. 
 

9.0 – DO PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO E ASSINATURA 

DO CONTRATO. 

9.1 - A proponente vencedora deverá manifestar-se dentro de 03 (três) dias úteis a 
partir do comunicado a ser expedido pela CPL – Comissão Permanente de Licitação e 
assinar o contrato no mesmo prazo. 
 

10.0 – DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 

10.1 – Decorridos 03 (três) dias úteis após a convocação oficial para oficialização e 
assinatura do contrato, sem que o licitante assim proceda, reserva-se o Município de 
Alta Floresta o direito de convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições apresentados pelo primeiro 
classificado, sem prejuízo de outras sanções legais.  
10.2 – Efetivada a adjudicação, o proponente que se recusar a executar o objeto 
desta licitação, ou vier a fazê-lo fora do prazo, condições e especificações 
inicialmente estabelecidas, estará sujeito às seguintes penalidades a critério da 
administração: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, 
aplicada no máximo até um terço desse valor; 
c) Suspensão de até dois anos do direito de licitar com a administração. 
 

11.0–DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

11.1 – Somente serão aceitos recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão 
ser protocolados junto a CPL – Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis de 
segunda à sexta-feira em horário comercial.  
11.2 – Os recursos deverão ser encaminhados ao Prefeito Municipal, através da CPL.  
11.3 – O edital poderá ser impugnado nos moldes da lei de licitação. 
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12.0–DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

12.1 - Informações, esclarecimentos e cópia do edital e seus anexos poderão ser 
obtidas junto a CPL – Comissão Permanente de Licitação no horário das 07h00min às 
13h00min horas de Segunda a Sexta-feira. 
12.2 - A Adjudicatária ficará obrigada a manter as mesmas condições de habilitação, 
durante toda a vigência do contrato, especialmente quanto à regularidade para com 
a seguridade social - INSS e FGTS. 
12.3 – Ficará a adjudicatária obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual. 
12.4 – O Município de Alta Floresta poderá revogar a licitação, parcial ou totalmente, 
em razão de fato superveniente, sem que isso gere direito a indenização para os 
licitantes. 
12.5 – Poderá o contrato ser rescindido, no que couber nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei 8.666/93. 
12.6 – Cópias desse edital e demais documentos serão fornecidas gratuitamente. 
12.7 – O Foro desta Comarca é o competente para dirimir as questões oriundas 
deste certame com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
 
FAZEM PARTE DO EDITAL: 
ANEXO I: Modelo de Proposta 
ANEXO II: Minuta do Contrato 
ANEXO III: Termo de Referência 
ANEXO IV: Memorial Descritivo 
ANEXO V: Planilha Descritiva dos Serviços 
ANEXO VI: Cronograma 
ANEXO VII: Croqui 
 
 
 

Alta Floresta – MT, 27 DE ABRIL DE 2015. 
 

 
 

______________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN 

PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO I  

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
REFERENTE À CONVITE Nº ................ 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 

DESCRIÇÃO  QUANTIDADE VALOR GLOBAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS 
MATERIAIS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXCUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, CONFORME QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERENCIA, ANEXO III. 

01 R$ 

TOTAL R$                                   

 
VALOR GLOBAL: (por extenso) 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 60 DIAS) 
 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 
 

LOCAL E DATA  
 
 

_________________________________________ 
(ASSINATURA E CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA) 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO  
 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de 
Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, na sede da 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta, de um lado o 
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 
15.023.906/0001-07, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade 
de Alta Floresta – MT, portador da Cédula de 
Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº 
086.491.288-90, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa........................... inscrita 
no C.N.P.J./MF sob o nº .......... e Inscrição Estadual 
sob nº ........., estabelecida a Rua ........, N.º....., Bairro 
.........., representada neste ato por seu proprietário (a) 
O (a) Sr.(a).............., brasileiro (a), portador do RG nº 
.......... e do CPF nº ..........., residente à Rua ......., nº 
........, cidade de ................, doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 
nos termos do Edital de Convite nº 002/2015, mediante 
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO SEMAFÓRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXCUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
2.1 Atribuem-se a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXCUÇÃO DOS 
SERVIÇOS, o valor global de R$ .......................... (............................), sendo 
referente aos diversos tipos de materiais e serviços que serão executados pelos 
preços constantes das planilhas da CONTRATADA decorrente da CONVITE Nº 
002/2015, e que se constituirão na única e completa remuneração, em cujos preços 
estão incluídas todas as despesas de execução 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
3.1 Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a realização de 
medições realizadas pelo Município de Alta Floresta – MT.   
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES: 
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a)  A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o objeto do presente contrato, 
sendo que deverá executar os serviços de imediato, quando solicitado. 
b) A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
5.1 Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias após a assinatura do 
contrato 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS: 
6.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas 
hipóteses previstas no Art. 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 
a) O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o INCC.  
 
CLAUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
7.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA. 

COD. 
RED. 

UN. ORÇ. PROJ./ATIV. ELEMENTO DESPESA 
COMPL. DO 
ELEMENTO 

705 10.02 2.100 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.21.00.00.00 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA: 
8.1 - O prazo para execução será a partir da data de assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2015. 
8.2 - Somente será admitida, a exclusivo critério do CONTRATANTE, prorrogação de 
prazo quando: 
a) Faltarem elementos técnicos para a execução dos serviços e o seu fornecimento 
couber ao CONTRATANTE; 
b) Houver ordem escrita do CONTRATANTE para a paralisação, no todo ou em parte, 
das obras e serviços: 
c) A execução dos serviços for prejudicada por condições climáticas adversas, 
incidindo em período chuvoso ou impróprio para a execução das obras, casos em 
que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da CONTRATADA. 
8.3 – O objeto desta licitação será acompanhado levando-se em conta o disposto no 
art. 73, II, Lei 8.666/93, no que couber. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO: 
9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, sem ônus, 
mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no 
caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela 
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CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do 
art. 77 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS: 
10.1 As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita. 
b) Multas. 
c) Declaração de inidoneidade e, 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 
8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
10.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 
10.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
prestação de serviço; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa. 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, por prazo não superior a dois anos. 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
10.4 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 
devidamente fundamentado. 
10.5 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
11.1 Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de Convite n°. 002/2015, bem como os documentos a ele referentes, além da 
proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
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12.1 As partes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
E, para constar, foi elaborado o presente instrumento, que depois de lido e achado 
conforme, vai pelos contratantes assinado e, por duas testemunhas, em três vias de 
igual teor e forma. 

 
Alta Floresta – MT, de... de .............2015. 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA                         CONTRATADA 
                   CONTRATANTE 
                                                
 

 
                        
TESTEMUNHAS: 
_________________________                   _________________________ 
1º TESTEMUNHA                              2º TESTEMUNHA 
NOME:                                       NOME: 
RG:                                          RG: 
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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta necessita realizar licitação para 
Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Implantação de Sinalização 
Semafórica em Ruas / Avenidas de Alta Floresta – MT.  

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 

2.1. Contratação De Empresa Especializada Para Instalação De Conjunto 
Semafórica, incluindo fornecimento de mão de obra e de todos os materiais 
necessários à perfeita execução dos serviços, conforme quantidades e 
especificações constantes no item 3 (três) do Termo de Referencia. 

3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 

3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 
CONJUNTO SEMAFÓRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXCUÇÃO DOS SERVIÇOS, 
CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES. 
Descrição dos Serviços: Fornecimento de serviço para sinalização semafórica de 
02 (dois) semáforos a serem implantados nas Ruas e Avenidas de Alta Floresta – 
MT, sendo: 01 (um) cruzamento semafórico de 02 (duas) fases com mão de obra e 
instalação inclusa; 01 (um) Cruzamento Semafórico de 03 (três) fases com mão de 
obra e instalação inclusa, conforme itens abaixo. 
► 05 (Cinco) Colunas simples galvanizada 114 mm x 6000 mm, confeccionado em 

tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4 ½ ´´ x 6000 mm e 
espessura da parede 4,25 mm, com anti-giro; 
► 05 Cinco) Braços projetados Galvanizados 101 mm x 4.000 mm, confeccionado 
em tudo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 3´´ x 4.000 mm 
de projeção e espessura da parede 4,25 mm; 
► 05 Cinco) Grupos focais Principais tipo I à LES 300 mm vermelho x 200 mm 
amarela x 200 mm verde, confeccionado em caixa de alumínio injetado com 
acabamento em preto fosco, com módulos – bolachas – à LED de alta 
intensidade, com no mínimo de 110 led por cor – verde, amarelo e vermelho – 
nas cores específicas, InGaN - Índio, Gálio, Nitrogênio -, na cor verde puro – 
Pure Green -, de 7.000 mcd - milicandelas – AllnGap – alumínio, índio, 
fósforo – na cor vermelha e amarela, sendo os mesmo polarizados de forma 
independente, para que a queima de algum led não comprometa o seu 
funcionamento, o cluster dos led´s deverão ser fabricados em polietileno injetado 
de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240 vcc 60 Hz., 
lentes transparente em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e 
pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para 
vedação contra pó e água, pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com 
conector. Incluso 01 bolacha LED de cada cor e tamanho para ficar de reserva. 
► Módulos e Led conforme especificações: 
    ●Vermelho: 08 W 
    ●Amarelo: 08W 



 

 

 

                      
                                

 
             

Rua Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro – Alta Floresta – MT - CEP. 78.580-000 - Fone: (0**66) 3512-3100 

    ●Verde: 08 W 
► Intensidade luminosa em cd 
    ●Vermelho: 500 cd 
    ●Amarelo: 400 cd 
    ●Verde: 400 cd 
 
► Comprimento de onda de luz dos LEDs: 
    ●Vermelho: 620-680 mm 
    ●Amarelo: 585-605 mm 
    ●Verde: 490-520 mm 
 
► A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de 0ºC a 75º a 

Unidade relativa do ar; 
► O Fator de potência da lâmpada a LED deverá ser superior a 0,90. 

Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e 
comprimento da onda, fator de potência mediante laudos de ensaios fotométricos 
dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO. 

02 (Dois) Controladores Semafóricos Digitais Microprocessador. 
02 (Dois) Módulo CPU Para Controlador Eletrônico De Tráfego Para 

Ficar De Reserva. 
02 (Dois) Placas De Potência Para Ficar De Reserva. 

 
Equipamento com grupo focal em coluna com braço projetado, sentido circulação 
da via. Coluna de 06 metros e 04 polegadas, Braço 4,5 metros 3 polegadas, Cabo 
PP 4X1, Lâmpada de Led, Controlador Eletrônico, devidamente instalado nos locais 
indicados no Projeto.  
 
Valor global de Referência: 74.200,00 (Setenta e quatro mil e duzentos 
reais). 

4. VALOR DE REFERÊNCIA 

4.1. Valor de Referência Global: R$ 74.200,00 (Setenta e quatro mil e 
duzentos reais). 

5. FISCALIZAÇÃO 

5.1. A fiscalização dos serviços será realizada através das Secretarias de 
Transporte, Transito e Segurança e Infraestrutura.  

6. PRAZO 

6.1. Os Serviços deverão ser executados até 30 dias.  

7. METODOLOGIA  

7.1 Menor preço Global  

8. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 8.1. Para execução desses serviços, a empresa devera provar, através de Alvará 
de funcionamento, suas condições técnicas, expedido pela Prefeitura Municipal de 
sua sede. 
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ANEXO IV, V, VI e VII. 
 

WWW.ALTAFLORESTA.MT.GOV.BR 
 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/

