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EDITAL DE PREGÃO n° 076/2022 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
ORIGEM: Processo nº 1320/2022 
SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INTERIOR 
ABERTURA: 29 de dezembro de 2022.                              Horário: 08:30 horas 

  
Edital de pregão para Registro de Preços 
visando eventual e futura prestação de 
serviços de nova ou manutenção de 
sinalização viária horizontal de ruas e 
avenidas do Município, incluindo materiais, 
equipamentos e mão de obra. 

 
O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, pessoa jurídica de Direito Público com 

sede na Rua Johann Kremer, nº 1316, Centro, na cidade de Forquetinha, inscrita no C.N.P.J. 
sob o nº 04.214.401/0001-03, neste ato representado pelo Vice Prefeito, Sr. GRASIANI 
GALLI, mediante o Pregoeiro Gustavo Alex Lenhardt, designado pela Portaria n.º 
2142/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que no Departamento de 
Compras, estará recebendo os envelopes contendo os documentos de “Habilitação” e 
“Propostas” para o fornecimento do Objeto do Edital em conformidade com a Lei 
Municipal n.º 289, de 21 de janeiro de 2005, Decreto Municipal n.º 308 de 07 de junho de 
2006, disposições  da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 subsidiariamente a Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e Decreto N° 10.024 de 20 de Setembro de 2019, bem como as 
condições a seguir estabelecidas. 
 
CAPÍTULO I - LOCAL, DATA E HORA 
 
1.1 - A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no 
dia 29 de dezembro de 2022, com início às 08:30 horas, horário de Brasília - DF. 
 
1.2 - Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas através do site descrito no item 1.1, até as 08:00 horas do mesmo dia. 
 
1.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente 
transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente 
de nova comunicação. 
 
CAPÍTULO II - OBJETO  
 
2 – DO OBJETO  
 
2.1. Registro de Preços visando eventual e futura prestação de serviços de nova ou 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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manutenção de sinalização viária horizontal de ruas e avenidas do Município, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra própria, conforme Termo de 
Referência – ANEXO I. 
 
2.2. O serviço é uma possibilidade e não uma certeza, servindo as quantidades mínimas e 
máximas apenas de estimativa para o presente certame. 
 
2.3. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. 
 
2.4. A licitante deverá apresentar preço unitário e total para cada item, sendo o valor 
unitário o considerado para fins de julgamento. Não é necessário cotar preço na proposta 
para todos os serviços. 

 
2.5. A empresa vencedora somente poderá executar os trabalhos mediante a respectiva 
ordem de serviço individual emitida pelo Município. 
 
2.6 - Para fins de comprovação dos serviços prestados e pagamento a Licitante Vencedora 
deverá elaborar um relatório onde conste, no mínimo: quantidade de m² ou metros 
lineares, especificação do trajeto em que realizado o serviço, e demais informações que a 
Secretaria e a Administração julgarem necessários. O relatório deverá ser visado e 
aprovado pelo Secretário Responsável e Fiscal do Contrato.  

2.6.1 - A apresentação do relatório não dispensa a elaboração de controle da 
própria Secretaria, o que é de sua função, juntamente com o Fiscal do Contrato. 
 
2.7. A CONTRATADA fica proibida de subcontratar ou transferir a terceiros o objeto deste 
contrato. 

 
2.8. O CONTRATANTE poderá recusar os serviços prestados de forma inadequada, ficando a 
CONTRATADA responsável por refazer os mesmos sem qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
 
CAPÍTULO III – PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderá participar do presente pregão eletrônico a empresa que atender a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, 
estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
3.2 - Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, 
o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
 
3.3 - A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 
1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.4 – Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com as documentações exigidas no edital, proposta com a descrição 
do objeto ofertado. 
 3.4.1 – As documentações anexadas deverão ter, preferencialmente, assinatura 
digital.  
 
3.5 - Não será admitida a participação de empresas que: 
 

3.5.1- Se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

3.5.2- Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspenso ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas. 
 
CAPÍTULO IV – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
4.1- Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar no Sistema de “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

4.1.1- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 

4.1.2- O credenciamento da licitante, junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
4.2- O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Forquetinha, 
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 
 
CAPÍTULO V – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
5.1- A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa 
do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, valor unitário e valor 
total e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.2. 

5.1.1- A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário 
específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 
 
5.2-A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. 
 
5.3- Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
5.4- Os itens das propostas que eventualmente contemplem produtos que não 
correspondam às especificações contidas no objeto deste Edital serão desconsiderados. 
 
5.5- Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
 
a) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com até duas casas 
decimais após a vírgula; 
 
b) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e 
frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza 
e todos os ônus diretos; 
 
c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
sessão deste pregão eletrônico; 
 
d) A empresa deverá indicar o nome e meios de contato (telefone e endereço eletrônico) 
do funcionário, que ficará responsável por sanar quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento do contrato a ser formalizado.  
 
e) Quanto à qualificação dos materiais:  

a. Para implantação da sinalização horizontal viária (eixo, bordo, faixas de 
segurança, retenção, setas, dizeres, Meio Fio entre outras pinturas no pavimento) deve ser 
utilizada tinta para demarcação viária à base de Solvente ABNT NBR 11.862/2020, nas 
cores Amarela e Branca. Deverá ser apresentado na Proposta, Laudo Técnico das tintas, em 
nome do fabricante das mesmas, feito em laboratório credenciado e acreditado, emitido 
no ano vigente (2022), e que atenda a Norma da ABNT NBR 11.862/2020. 

b. Ainda para implantação da sinalização horizontal viária, exceto Meio Fio, deve 
ser incorporado às tintas a microesfera de vidro tipo IB e aplicada por aspersão a 
microesfera de vidro tipo IIA. Deve ser apresentado na Proposta, Laudo Técnico das 
microesferas de vidro utilizadas, em nome da empresa fabricante das mesmas, feito em 
laboratório credenciado e acreditado, que atenda a ABNT NBR 16184/2021; 
 
5.6 – Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da administração.  
 
CAPÍTULO VI – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO - O Pregoeiro, via sistema eletrônico, 
dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da 
melhor proposta para cada item.  
 
CAPÍTULO VII - FORMULAÇÃO DE LANCES  
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7.1 – Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes deverão encaminhar lances, 
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 
informado do seu recebimento e respectivo valor. 
 
7.2 –As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR POR UNIDADE DO ITEM, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3 – O modo de disputa a ser utilizado neste pregão será o ABERTO; 
 
7.3 –Serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema, observando o lance mínimo de R$ 0,05 (cinco 
centavos); 
 7.3.1 –A licitante poderá também ofertar lances intermediários conforme art. 30 § 
3° do Decreto 10.024/19;  
 
7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
7.5– Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas em 
tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
 
7.6– A etapa de lances 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. 
 
7.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

7.7.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a 
Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente decorridas 24 (vinte e 
quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado 
para a divulgação. 
 
7.8 – Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro encaminhara pelo sistema 
eletrônico contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de 
menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 
 
7.9 – Durante o prazo de negociação a licitante vencedora deverá anexar em campo 
específico no sistema a sua proposta atualizada, preferencialmente assinada digitalmente. 

7.9.2 – A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio-proprietário da 
empresa, ou por seu representante legal, devendo, neste caso, ser anexada a respectiva 
procuração. 

 
CAPÍTULO VIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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8.1 –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 no edital, observado o disposto no parágrafo único do 
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 10.024/19, e verificará a habilitação do licitante 
conforme disposições do edital, observando o disposto no Capítulo IX  
 
CAPÍTULO IX - HABILITAÇÃO 
 
9.1- A habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
A)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
B)Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 
C) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado, se 
for o caso; 
D) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado; 
E) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os 
tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), administrados por estes órgãos; 
F) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
G) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
H) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
I) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
J) Declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 4.358/2002, que 
atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República. Modelo em 
anexo (anexo II); 
K) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 dias da data designada para a abertura desse 
certame; 
L) Declaração que a empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e 
alterações posteriores (anexo III); 
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M) Prova de registro ou inscrição da empresa e do (s) responsável (eis) técnico (s) junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), com jurisdição no estado do Rio Grande do Sul, ou no estado em que 
está sediada, com plena validade na dada limite de entrega da documentação. O visto da 
entidade profissional competente às empresas não domiciliadas no Estado do Rio Grande 
do Sul, será exigido pela ocasião da assinatura do contrato. 

N) Atestado (s) de capacidade técnica, com registro no CREA e/ou CAU, acompanhado 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprovem que a empresa executou 
e/ou vem executando satisfatoriamente serviços iguais ao objeto deste edital, 
comprovando pelo menos, aos seguintes serviços ou equivalentes: 

a. Prestação de serviço com fornecimento de material para implantação de 
sinalização horizontal. 

b. Prestação de serviço de raspagem, limpeza e pintura de meio fio com 
fornecimento de material. 
O) Comprovação de que a licitante dispõe de Engenheiro Civil ou Arquiteto, com 
especialização concluída em Engenharia de Trânsito/Tráfego, e Engenharia de Segurança 
do Trabalho, detentor de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica, 
registrado (s) no seu respectivo conselho de classe, que comprovem ter esse (s) 
profissional (ais) executado serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora 
licitado, limitados estes exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto da licitação. Para comprovação da especialização em Engenharia de 
Trânsito/Tráfego, a empresa poderá apresentar a certidão do MEC. 
P) Relação e declaração formal e explícita, emitida pela licitante, de disponibilidade dos 
equipamentos que utilizará na realização dos serviços, com as características, dimensões e 
capacidades. A declaração deve indicar que, caso seja vencedora, irá realizar a obra nos 
prazos definidos no edital. 
 
9.2 - A empresa que desejar usufruir do benefício, deverá apresentar declaração de 
beneficiária dos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 
firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento 
oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
9.3 – Para os documentos que não mencionarem prazo de validade será considerado o 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição. 
 
9.4 –Os documentos exigidos para a habilitação deverão obedecer rigorosamente à ordem 
cronológica, devendo as certidões ser impressas em data anterior a abertura do certame. 
 
9.5 – Os documentos exigidos para a habilitação deverão ser encaminhadas via sistema, 
antes da abertura do certame. 

9.4.1 – A documentação encaminhada com inobservância do prazo previsto no 
item 9.4 não será aceita, em nenhuma hipótese. 
 
CAPÍTULO X - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
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10.1 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias 
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico. 

10.1.1 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas; 

10.1.2 -Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para realização do certame. 
 
CAPÍTULO XI - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 – Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante 
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário 
próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da 
sessão de lances. 
 11.1.1 – A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  
 
11.2 – A licitante que manifestar intenção de recurso aceita pelo pregoeiro disporá do 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões, por meio de formulário 
específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais 
desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias. 
 
11.3 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
11.4 – O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
11.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.6 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 
bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 
 
11.7 – Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, 
aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso.    
 
CAPÍTULO XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre 
que não houver recurso. 
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12.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
CAPÍTULO XIII - RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 
 
13.1 –Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital e de seus anexos, 
bem como com a proposta de preços; 
 
13.2 –Manter, durante toda a execução do processo, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
13.3 –Providenciará imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pela Secretaria; 
 
13.4 –Arcar com eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução da proposta; 
 
13.5 – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do 
valor inicial atualizado da Nota de Empenho; 
 
13.6 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da licitante; 
 
13.7 –A Fiscalização do contrato ficará a cargo da Secretaria de Obras, Viação e Interior, 
que designa o funcionário Gerson Drebes, para ser o fiscal do mesmo. 
 13.7.1 - Caso seja necessária a substitui do fiscal, a mesma será feita através de 
apostilamento. 
 
CAPÍTULO XIV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 – Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em 
relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá garantida a ampla defesa e o 
contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
 
a)advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
 
b)multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do empenho, no caso da 
licitante vencedora não cumprir as exigências contratuais ou deixar de receber a Nota de 
Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido 
pela autoridade competente; 
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c)suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier 
prejuízos para a Administração; 
 
d) 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. 
 
14.2.1 - Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará, pelo prazo de até 02 (dois) anos art. 87 da Lei 8.666/93, impedido de 
contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e das 
demais cominações legais. 
 
CAPÍTULO XV - RESCISÃO 
 
15.1 –A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo 
com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CAPÍTULO XVI– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas provenientes deste Edital 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
07.01 - SECR. MUN. OBRAS DESENV. URB. E RURAL 
15.451.0010.1039 Pavimentação de Ruas e Calçadas de Passeio 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES (332) - 01 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES (1094) - 01 
15.452.0010.2036 Manutenção da Secretaria de Obras 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO (233) - 11  
 
CAPÍTULO XVII- PAGAMENTO 
 
17.1 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, baseado em notas fiscais dos 
serviços prestados acompanhadas de relatório, visado e assinado pelo Fiscal do contrato 
e pelo Secretário responsável.               
 17.1.1 – Vale ressaltar que os pagamentos obedecerão à ordem cronológica dos 
pagamentos, conforme Decreto Municipal 993 de 30 de Setembro de 2015. 

 
17.2 – Os originais dos documentos fiscais comprobatórios da aquisição e/ou prestação de 
serviços devem ser emitidos em nome do Município de Forquetinha (CNPJ 
04.214.401/0001-03) e conter as seguintes informações: modalidade e número do 
processo licitatório, nº contrato e do empenho, indicação do recurso utilizado para 
pagamento e se necessário indicação do fundo repassador do recurso (estadual ou 
federal); 
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17.2.1 – Caso houver, a licitante deverá indicar o número/título do Convênio, 
Termo de Parceria, Contrato de Repasse, Programa ou outro instrumento originário; 
 
17.3 - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 
recolhimento das contribuições para o FGTS, INSS e GFIP relativa aos empregados 
utilizados na prestação do serviço, do mês em que prestados os serviços, caso contrário o 
pagamento não será efetuado. 
 
17.4 – Além dos documentos especificados nos itens 13.1 a 13.3 deverá ser apresentado 
documento que comprove a regularidade com o FGTS e de regularidade quanto aos 
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os tributos federais e a Dívida 
Ativa da União (DAU), administrados por estes órgãos. 
 
17.5 - Serão processadas as retenções pertinentes ao objeto da contratação, nos termos da 
lei que regula a matéria. 
 
CAPÍTULO XVIII - DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 
 
18.1. As partes reconhecem que no exercício das atividades contratadas poderão ter 
acesso, voluntária ou involuntariamente, a informações exclusivas e confidenciais uma da 
outra, de seus clientes/usuários e/ou de terceiros, tais como dados pessoais ou sensíveis, 
assim considerados nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD);  
 
18.2. Em razão disso, as partes comprometem-se a manter, no desempenho das atividades 
contratadas, o mais absoluto sigilo sobre tais dados, abstendo-se de copiar, reproduzir, 
fotografar, filmar, vender, ceder, licenciar, comercializar, transferir ou de outra forma 
divulgar ou dispor de tais dados a terceiros, tampouco de utilizá-los para quaisquer outros 
fins que não sejam aqueles atinentes ao objeto do contrato. Em outras palavras, os 
referidos dados podem ser utilizados apenas para as finalidades do objeto do contrato e 
desde que preservado o sigilo sobre eles. 
 
18.3. Dessa forma, as partes assumem o dever de zelar para que o uso dos dados ocorra 
em absoluta observância à legislação vigente, em especial à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD), com respeito ao sigilo, bem como com a identificação e 
notificação de eventuais vazamentos ocorridos; 
 
18.4. A violação de tais obrigações poderá ocasionar a responsabilização da parte infratora 
pelas consequências da quebra de sigilo e/ou vazamento de dados, nos termos da Lei 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), sem o prejuízo de outras 
penalidades previstas na legislação; 
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18.5. O dever de manter em sigilo os dados a que teve acesso se estende por prazo 
indeterminado mesmo após a extinção do contrato, independentemente do motivo da 
extinção; 
 
18.6. É assegurado o direito de regresso caso uma das partes seja demandada por ato ou 
omissão de responsabilidade da outra. 
 
CAPÍTULO XVIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 – É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em 
qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originalmente da proposta. 
 
19.2 – A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos 
ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
19.3 – A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 
condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
19.4 – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município 
de Forquetinha. 
 
19.5 –Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 
 
19.6 – O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da LICITANTE para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
 
19.7 - Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Forquetinha, na data marcada, 
a sessão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local. 
 
19.8 - O Município de Forquetinha se reserva ao direito de anular ou revogar a presente 
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
 
19.9 - Integram este Edital: ANEXO I –Declaração que não emprega menor; ANEXO II – 
Declaração de não ter sido declarada Inidônea; ANEXO III – Minuta do contrato. 
 

 Forquetinha, 16 de dezembro de 2022. 
 

GRASIANI GALLI 
Vice-Prefeito   
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 

 

I. OBJETO: 
Constitui objeto do presente registro de preços a contratação de empresa para a 

prestação de serviço de nova ou manutenção de sinalização viária horizontal de diversas 
ruas e avenidas do município, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-
obra própria, conforme especificadas neste Termo. Julgamento do tipo menor preço por 
Item. 

É objetivo da sinalização horizontal orientar e aumentar a segurança dos usuários 
das ruas e avenidas do município, precisamente, aumentar a perspicácia visual, seja 
balizando a pista, indicando pontos fundamentais de mudança de direção, de travessia 
segura, de obstáculos, de atenção redobrada ou de outros riscos a que estejam 
submetidos; 

A especificação completa do serviço a ser prestado consta neste termo de 
referência; 

A prestação dos serviços compreende o fornecimento dos equipamentos, materiais 
e mão-de-obra necessários à execução dos serviços exigidos. O serviço deverá ser realizado 
com equipamento/máquina apropriada e específica para tanto, sendo vedada a realização 
de pintura de modo manual;  

A sinalização necessária (cones, sinalizadores, cavaletes, placas e outros 
equipamentos para sinalizar e restringir o tráfego durante as obras) será de 
responsabilidade da empresa contratada, bem como a segurança de seus funcionários. 
Caso necessário a interdição de alguma via, ou partes dela, deve ser avisado à Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos com antecedência, de modo que possa ser organizado o 
fluxo naquele período; 

 

II. JUSTIFICATIVA 
 A contratação de empresa para sinalização viária horizontal se faz necessária pelo 
quadro reduzido de servidores no Departamento de Trânsito, a falta de equipamentos 
adequados, bem como o atual desgaste da sinalização existente. 
Como o objetivo do registro de preço é orientar e aumentar a segurança dos usuários, a 
sinalização deverá impressionar adequada e preventivamente os sentidos, estando o mais 
visível possível, mesmo sob condições adversas impostas pelo clima; 

As sinalizações das ruas e avenidas assim como os dispositivos de segurança estão 
intimamente relacionadas à segurança dos usuários, e devem atender as disposições 
contidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e nas Resoluções do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN); 

É de responsabilidade do Município implantar e conservar a sinalização viária no 
seu perímetro de forma adequada e em perfeitas condições de visibilidade, para 
proporcionar maior segurança aos usuários, independentemente de sua origem ou da 
frequência que são utilizadas, conforme o artigo 90 do CTB; 

Quanto da exigência de Documentos de Qualificação Técnica e Laudos exigidos, 
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deve – se à necessidade da qualidade dos Materiais que serão empregados na Obra 
(Serviço), e da necessidade de alteração de Rota, Ruas, Estacionamentos, Delimitação, 
Circulação, Proibição de alguns Sentidos de Via, que será de Responsabilidade de um 
especialista em Engenharia de Trânsito. 

 
 III. DA EXECUÇÃO E PRAZOS 
 O prazo de vigência do presente registro de preços será de 12 (doze) meses, a 
contar da sua assinatura. Os prazos e locais para a execução dos serviços dar-se-á 
conforme a ordem de serviço emitido pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos. 

É de responsabilidade da contratada a quitação e apresentação de ART ou RRT de 
responsabilidade técnica, referente à execução do serviço, no prazo de até 10 dias após a 
assinatura do contrato, ou emissão dos empenhos, com a quantidade total correspondente 
aos documentos.  
 A prestação dos serviços deverá atender as normas técnicas vigentes, o CTB e 
resoluções do CONTRAN, assim como as exigências contidas no edital e termo de 
referência. A contratada deverá fornecer todos equipamentos, materiais e mão-de-obra 
necessários para a execução, assim como fornecer todos equipamentos de proteção, e 
sinalização de segurança de trânsito. Serão solicitados relatórios de execução e de 
segurança do trabalho, com período a ser combinado, devendo eles serem assinados pelos 
profissionais responsáveis apresentados à contratante.  

A contratada deverá responsabilizar-se por danos causados a terceiros ou a seus 
equipamentos e funcionários, que porventura possam vir a ocorrer durante a execução dos 
serviços, isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades indenizatórias. Ainda 
assume todas as obrigações legais com seus prepostos e empregados, e por eles responde 
em todas as instâncias administrativas ou judiciais. 

A contratada deverá executar o serviço nos locais determinados pela contratante, 
sem custo algum de deslocamento ou outros custos a mais do previsto no contrato. 
 

  IV. FISCALIZAÇÃO 
Ficará a cargo da Secretaria designada o gerenciamento, fiscalização dos serviços, 

realização de medições, além de acompanhar os processos que envolvam o contrato, 
promovendo, se necessário, reuniões entre as equipes técnicas do município e da empresa 
contratada, para atualização e alinhamento de informações, solucionando eventuais 
dúvidas e/ou dificuldades e permitindo o bom andamento da obra. 
      A fiscalização por parte do Município e o recebimento dos serviços não excluem a 
responsabilidade civil da contratada pela correção e/ou substituição do objeto contratual, 
bem como pelos danos e prejuízos causados ao Município ou a terceiros decorrentes da 
execução em desconformidade com as normas técnicas exigíveis, nem a responsabilidade 
ético-profissional pela perfeita execução do objeto.  
 

 V. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O (LOTE I) 
 Deverão ser apresentados os seguintes documentos de qualificação técnica, em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por 
servidor da administração, ou publicação em órgãos da imprensa oficial. Tais documentos 
devem estar identificando cada item da qualificação de modo a facilitar sua análise, e 
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entregues dentro do envelope de habilitação da empresa ou no Site do Portal do Pregão 
Eletrônico se for o caso. Os documentos são: 

Prova de registro ou inscrição da empresa e do (s) responsável (eis) técnico (s) 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), com jurisdição no estado do Rio Grande do Sul, ou 
no estado em que está sediada, com plena validade na dada limite de entrega da 
documentação. O visto da entidade profissional competente às empresas não 
domiciliadas no Estado do Rio Grande do Sul, será exigido pela ocasião da 
assinatura do contrato. 

Atestado (s) de capacidade técnica, com registro no CREA e/ou CAU, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprovem que 
a empresa executou e/ou vem executando satisfatoriamente serviços iguais ao 
objeto deste edital, comprovando pelo menos, aos seguintes serviços ou 
equivalentes: 

Prestação de serviço com fornecimento de material para implantação de 
sinalização horizontal. 

Prestação de serviço de raspagem, limpeza e pintura de meio fio com 
fornecimento de material. 

Comprovação de que a licitante dispõe de Engenheiro Civíl ou Arquiteto, com 
especialização concluída em Engenharia de Trânsito/Tráfego, e Engenharia de 
Segurança do Trabalho, detentor de atestado (s) e/ou certidão (ões) de 
responsabilidade técnica, registrado (s) no seu respectivo conselho de classe, que 
comprovem ter esse (s) profissional (ais) executado serviços de natureza e vulto 
compatíveis com o objeto ora licitado, limitados estes exclusivamente às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Para comprovação 
da especialização em Engenharia de Trânsito/Tráfego, a empresa poderá apresentar 
a certidão do MEC. 

 
 A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia da 
carteira de trabalho (CTPS) ou Ficha de Registro, ou do contrato social do licitante em que 
conste o (s) profissional (is) como sócio (s), da ata de eleição do diretor (caso de sociedade 
anônima), ou do contrato de prestação de serviços; 

a. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra, admitindo-
se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela administração; 

Relação e declaração formal e explícita, emitida pela concorrente, de 
disponibilidade dos equipamentos que utilizará na realização dos serviços, com as 
características, dimensões e capacidades. A declaração deve indicar que, caso seja 
vencedora, irá realizar a obra nos prazos definidos no edital, contendo, pelo menos: 

A empresa deverá apresentar Laudo, em nome da empresa, dos vasos de pressão 
para o tanque de Tinta Branca e Amarela, Tanque de Solvente, Tanque de 
Microesferas e Reservatório de Ar Comprimido, em atendimento a Norma 
Regulamentadora (NR) 13, feito em órgãos credenciados de Inspeção em 
Equipamentos, devidamente registrada no CREA, acompanhada da devida ART de 
responsabilidade técnica. 
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 VI. QUALIFICAÇÃO DOS MATERIAIS (ENTREGAR JUNTAMENTE NA PROPOSTA 
FINANCEIRA). 

Para implantação da sinalização horizontal viária (eixo, bordo, faixas de 
segurança, retenção, setas, dizeres, Meio Fio entre outras pinturas no pavimento) 
deve ser utilizada tinta para demarcação viária à base de Solvente ABNT NBR 
11.862/2020, nas cores Amarela e Branca. Deverá ser apresentado na Proposta, 
Laudo Técnico das tintas, em nome do fabricante das mesmas, feito em laboratório 
credenciado e acreditado, emitido no ano vigente (2022), e que atenda a Norma da 
ABNT NBR 11.862/2020. 

Ainda para implantação da sinalização horizontal viária, exceto Meio Fio, 
deve ser incorporado às tintas a microesfera de vidro tipo IB e aplicada por 
aspersão a microesfera de vidro tipo IIA. Deve ser apresentado na Proposta, Laudo 
Técnico das microesferas de vidro utilizadas, em nome da empresa fabricante das 
mesmas, feito em laboratório credenciado e acreditado, que atenda a ABNT NBR 
16184/2021; 
A empresa deverá ter: 

Disponibilidade de Equipe técnica, adequadas à execução dos serviços 
técnicos especializados, objeto da licitação e de indicação do (s) responsável (eis) 
técnico (s) pelo acompanhamento nas execuções de tais serviços; 

Equipamento autopropelido com compressor de ar, tanques pressurizados 
para tinta e solvente, mexedores manuais, reservatório e semeador para 
microesferas de vidro, válvulas reguladoras de ar, sequenciador automático, 
pistolas, discos delimitadores de faixas, balizadores; 

Escovas, vassouras e compressores para jato de ar comprimido para 
remoção de óleo, graxa, poeira e demais resíduos; 

Ferramentas manuais e outros equipamentos que venham a ser necessários 
na limpeza total das superfícies que serão pintadas; 

  
 VII. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E SEGURANÇA 

O início dos serviços a serem prestados ao município somente poderão ocorrer 
mediante a prévia instalação e colocação de todos os elementos para sinalização 
temporária, adequada às características da via e tipologia do serviço executado. 

As obras em execução devem estar devidamente sinalizadas, e se necessário, 
isoladas, utilizando-se de placas indicativas de obras, cones, balizadores entre outros 
dispositivos que sejam necessários para sinalizar a via e garantir a segurança dos 
funcionários, e deve atender ao Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VII – 
Sinalização Temporária. 

Os veículos utilizados na via para a execução dos serviços devem estar equipados 
com sinalização de alerta (tipo giroflex ou painel com flecha luminosa), sendo que as 
autorizações para uso de tais equipamentos na pista devem ser obtidos pela contratada. 
Os empregados devem utilizar roupas ou coletes retro refletivos enquanto estiverem em 
serviço, para maior visibilidade e segurança. 
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A contratada ainda deverá cumprir as normas regulamentadoras de segurança e 
saúde do trabalho emanadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e também os 
requisitos de saúde e segurança do trabalho da Prefeitura Municipal. 

A contratada deverá fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e 
coletivo (EPC) necessários e compatíveis com o risco existente em cada serviço contratado, 
não permitindo que nenhum de seus empregados execute qualquer tarefa sem os mesmos, 
responsabilizando-se por qualquer infração referente às normas pertinentes à segurança 
do trabalho. Os EPIs e EPCs devem estar em perfeito estado de conservação, e possuir 
Certificado de Aprovação (CA), quando for o caso, dentro do prazo de validade. Todos os 
empregados devem ser instruídos da forma correta do uso de cada equipamento. 

 

  VIII. ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 O serviço que será prestado ao município deve respeitar as Normas Técnicas 
vigentes, tanto de execução como das especificações dos materiais. Junto a Nota Fiscal 
para pagamento, deve ser entregue um relatório de quantidade do serviço executado, 
emitido pelo responsável da empresa. 

A) Sinalização Horizontal 
 A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre 
as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e 
informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a 
segurança e ordenar os fluxos de tráfego. 
 Os serviços contemplados neste item são a pintura das vias e instalação de 
dispositivos complementares à sinalização horizontal. Para este serviço deverão ser 
utilizados materiais que se destinam à demarcação das vias urbanas do município, como: 
Tinta à Base de Solvente, Microesferas de Vidro tipo IB e IIA, atendendo a todas as normas 
técnicas vigentes, com os respectivos laudos técnicos, conforme solicitado anteriormente. 
 Os serviços a serem executados estão descritos a seguir: 
Para pintura de meio fio, deverá ser executada dentro dos padões exigidos conforme o 
CTB, sendo nas cores Amarela para proibição de estacionamentos, e Branca para permissão 
de estacionamento. Deixando as esquinas padronizadas. 
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 Marcas Longitudinais: separam e ordenam as correntes de tráfego; 
o Linhas de divisão de fluxos apostos: separam os movimentos veiculares de sentidos 

opostos e indicam os trechos da via em que a ultrapassagem é permitida ou proibida. 
 Linha Simples Contínua Amarela: divide fluxos opostos de circulação, 

delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a 
ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para 
acesso a imóvel lindeiro.  

Figura 01 – Linha Simples Contínua Amarela 
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As dimensões de “ ” serão definidas in loco, levando em conta as recomendações 

das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 
 Linha Simples Seccionada Amarela: divide fluxos opostos de circulação, 

delimitando o espaço disponível para cada sentido e indicando os trechos em que 
ultrapassagens e deslocamentos laterais são permitidos. 

Figura 02 – Linha Simples Seccionada Amarela 

 
 As dimensões de “ ”, “e” e “t” serão definidas in loco, levando em conta as 
recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 

 Linha Dupla Contínua Amarela: divide fluxos opostos de circulação, 
delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a 
ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para 
acesso a imóvel lindeiro. 
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Figura 03 – Linha Dupla Contínua Amarela

 
As dimensões de “ ” e “d” serão definidas in loco, levando em conta as 

recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 
 Linha Dupla Contínua/Seccionada Amarela: divide fluxos opostos de circula-

ção, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em 

que ultrapassagens, a transposição e deslocamentos laterais são permitidos ou proibidos. 

  

Figura 04 – Linha Dupla Contínua/Seccionada Amarela 

 
As dimensões de “ ”, “e”, “d” e “t” serão definidas in loco, levando em conta as 

recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 
 

o Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido: separam os movimentos veiculares 
de mesmo sentido e regulamentam a ultrapassagem e a transposição. 

 Linha Simples Contínua Branca: ordena fluxos de mesmo sentido de circulação, 
delimitando o espaço disponível para cada faixa de trânsito e regulamentando as situações 
em que são proibidas a ultrapassagem e transposição de faixa de trânsito, por 
comprometer a segurança viária. 
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Figura 05 – Linha Simples Contínua Branca

 
 

 
As dimensões de “L” e “ ” serão definidas in loco, levando em conta as 

recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 
 Linha Simples Seccionada Branca: ordena fluxos de mesmo sentido de 

circulação, delimitando o espaço disponível para cada faixa de trânsito e indicando os 
trechos em que a ultrapassagem e a transposição são permitidas. 
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Figura 06 – Linha Simples Seccionada Branca

 
As dimensões de “ ”, “e” e “t” serão definidas in loco, levando em conta as 

recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 
 Linha de Bordo Branca: delimita, através da linha contínua, a parte da pista 

destinada ao deslocamento dos veículos, estabelecendo seus limites laterais. 

Figura 07 – Linha de Bordo Branca

 
As dimensões de “L” e “ ” serão definidas in loco, levando em conta as 

recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 
 

 Marcas Transversais: ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam 
os deslocamentos de pedestres; 
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 Linha de Retenção Branca: indica ao condutor o local limite em que deve para 
o veículo. 

Figura 08 – Linha de Retenção Branca

 
As dimensões de “ ” e “e” serão definidas in loco, levando em conta as 

recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 
 Linhas de Estimulo a Redução de Velocidade: é um conjunto de linhas 

paralelas que, pelo efeito visual, induz o condutor a reduzir a velocidade do veículo, de 
maneira que esta seja ajustada ao limite desejado em um ponto adiante da via. 
Figura 09 – Linha de Estimulo a Redução de Velocidade
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As dimensões de “ ” e o espaçamento de “t” serão definidas in loco, levando em 
conta as recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de 
trânsito. 

 Faixa de Travessia de Pedestres – Tipo Zebrada: delimita a área destinada à 
travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relação 
aos veículos. 

Figura 10 – Faixa de Travessia de Pedestres – Tipo Zebrada 

 
 
 
 

 
As dimensões de “ ” e “d” serão definidas in loco, levando em conta as 

recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 
 Marcas de Delimitação e Controle de Estacionamento e/ou Parada: delimitam e 
proporcionam melhor controle das áreas onde é proibido ou regulamentado o 
estacionamento e a parada de veículos, quando associadas à sinalização vertical de 
regulamentação; 

 Marca Delimitadora de Estacionamento Regulamentado: delimita o trecho de 
pista na qual é permitido o estacionamento estabelecido pelas normas gerais de circulação 
e conduta ou pela sinalização vertical R-6b – “Estacionamento Regulamentado”. 

Figura 11 – Marca Delimitadora de Estacionamento Regulamentado 
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As dimensões de “A”, “B”, “C” e “D”, (para vagas paralelas para carro e moto, ou para vagas 
em oblíquo), serão definidas in loco, levando em conta as recomendações das normativas 
vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 
 
 Inscrições no Pavimento: melhoram a percepção do condutor quanto às condições 
de operação da via, permitindo-lhe tomar a decisão adequada, no tempo apropriado, para 
as situações que se lhes apresentarem; 
  

 Setas Direcionais: orientam os fluxos de tráfego na via, indicando o correto 
posicionamento dos veículos nas faixas de trânsito de acordo com os movimentos possíveis 
e recomendáveis para aquela faixa. 

Tais setas são as indicativas de posicionamento na pista para execução de 
movimentos, indicativa de mudança obrigatória de faixa e indicativa de movimento em 
curva, como: Siga em Frente; Vire à Esquerda; Vire à Direita; Siga em Frente ou Vire à 
Esquerda; Siga em Frente ou Vire à Direita; Retorne à Esquerda; Retorne à Direita; 
Mudança obrigatória de Faixa; Movimento em Curva. Elas devem ser representadas 
levando em conta as recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de 
sinalização de trânsito. 

 
 Símbolos: Indicam e alertam o condutor sobre situações específicas na via. São 

utilizados símbolos como: Dê a Preferência; Bicicleta; Serviços de Saúde; Deficiente Físico. 
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Eles devem ser representados levando em conta as recomendações das normativas 
vigentes, e o manual brasileiro de sinalização de trânsito. 

 
 Legendas: elas são formadas a partir da combinação de letras e algarismos, 

com o objetivo de advertir os condutores acerca das condições particulares de operação da 
via, são usadas legendas como: velocidade regulamentada, indicativos de escolas, parada 
obrigatória, distância a algum ponto, entre outros. Elas devem ser representadas levando 
em conta as recomendações das normativas vigentes, e o manual brasileiro de sinalização 
de trânsito. 

Para aplicação das demais marcas, quando necessário, as mesmas deverão ser 
dimensionadas e executadas conforme orientações do manual brasileiro de sinalização de 
trânsito – volume IV – Sinalização Horizontal, ou outras legislações de trânsito vigentes. 
 

IX. EXECUÇÃO E MATERIAIS 
Toda a preparação do local de trabalho é de responsabilidade da empresa 

contratada, e a mesma deverá realizar o serviço com funcionários treinados. Tais serviços 
são essenciais para a qualidade e durabilidade do serviço, e serão obrigatórios para iniciar 
o mesmo, e englobam também os serviços de limpeza no local. 

A) Sinalização Horizontal 
 Tinta para Demarcação Viária 

A aplicação dos materiais deverá seguir estritamente aos procedimentos da ABNT 
NBR 11862/2020 – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação. A contratada 
fica responsável por realizar todos os procedimentos de preparação do material, do 
pavimento, limpeza, pré-marcação e execução da sinalização horizontal em si. 

A tinta a ser aplicada na demarcação viária deve ser específica para uso em 
superfície betuminosa, e deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação da 
nova camada. Sua aplicação se dará pelo processo de aspersão pneumática, através de 
equipamento específico, conforme o tipo de pintura que será executada. Após abertura do 
recipiente da tinta, a mesma não deve apresentar sedimentos, natas e/ou grumos, que não 
podem ser facilmente dispersos por ação manual, nem apresentar coágulos, natas, crostas 
ou separação de cor. A tinta deve apresentar características anti-derrapantes, e estar apta 
a ser aplicada nas seguintes condições: 

 Temperatura ambiente entre 10°C e 40ºC e temperatura do pavimento 
superior a 3ºC do ponto do orvalho para aplicação; 

 Umidade relativa do ar até 80%; 

 A tinta deve suportar temperatura até 80°C; 
A tinta deve estar em condições de ser aplicada por maquinário apropriado e vir 

com viscosidade específica. Com a adição de microesfera de vidro tipo IB, pode ser 
adicionado no máximo 5% de solvente em volume a ser utilizado, que deverá ser 
apropriado para a tinta especificada. As tintas e solventes devem ser, obrigatoriamente, do 
mesmo fornecedor. 

As tintas deverão ser fornecidas nas cores branca, amarela, vermelha, azul e 
chumbo, respeitando os padrões e tolerâncias do código de cores “MUNSELL”, conforme 
especificado abaixo, dentro dos respectivos padrões e tolerâncias (consultar normativas). 
Devem ser fornecidas e embaladas em recipiente cilíndrico e metálico, com capacidade 
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para 18L, possuindo tampa removível, de mesmo diâmetro da embalagem e com sistema 
de fechamento tipo borboleta. Na data de entrega do produto, a validade deve ser igual ou 
superior a 5 meses. Os códigos de cores “MUNSELL” são as seguintes: 

COR CONSISTÊNCIA (UK) 

BRANCA 80 - 95 

AMARELA 80 - 95 

A contratada deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar devidamente a 
superfície a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido etc. Quando 
estes processos não forem suficientes para remover toda sujeira, as superfícies deverão ser 
limpas de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido. 

Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam 
servir de guias, deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação da tinta na via, na mesma 
cor da pintura definitiva. Caso a pintura seja realizada sobre pintura existente, mas 
desgastada, a pintura antiga deve ser totalmente recoberta, não deixando qualquer marca 
ou falha que possa prejudicar a nova sinalização. 

Após aplicação da tinta em quantidade especificada, ela deve recobrir 
perfeitamente o pavimento, de forma que não seja necessária aplicar nova camada e 
permitir a liberação do tráfego no máximo 30 minutos após a execução, devendo a equipe 
ficar responsável por sinalizar o local, de modo que nem veículos nem pedestres trafeguem 
sobre a sinalização. E após a secagem total, deve apresentar plasticidade e características 
de adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca fosca, de 
aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas, ou descascamento durante o período de 
vida útil. Em superfície betuminosa a tinta não deve apresentar sangria, nem exercer 
qualquer ação que danifique o pavimento. 

As microesferas de vidro deverão ser aplicadas na proporção de: 

 Tipo IB: incorporada à tinta antes da aplicação, na razão mínima de 200g/L 
de tinta, de modo que assegure a retro refletividade mínima exigida; 

 Tipo IIA: aplicadas por aspersão, concomitantemente com a aplicação da 
tinta, à razão que assegure a retro refletividade mínima exigida; 

A espessura da tinta após aplicação, quando úmida, deverá ser de no mínimo 
0,6mm de espessura.  

O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou 
manchas, não se admitindo diferenças de tonalidade. A distribuição das microesferas de 
vidro deverá ser uniforme, e espalhado por aspersão junto ao maquinário. 

A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa será de até 5%, o qual 
não será considerado para fins de pagamento, a não ser quando acordado anteriormente 
da execução, não será admitido largura ou extensões inferiores aos indicados no projeto. 

B) Garantias 
 A contratada deverá garantir a integridade dos trabalhos prestados, tanto serviço 
como material, pelo período mínimo de 12 meses contados a partir da aceitação dos servi-
ços referentes à SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de EIXO E BORDO E CONDUÇÃO ÓPTICA E 
MEIO FIO. E 06 (seis) meses para Faixas de Segurança, quebra Molas. Quanto à SINALIZA-
ÇÃO HORIZONTAL será exigida garantia do serviço executado quanto ao desprendimento 
do pavimento, deslizamento, retro refletância mínima, desgaste prematuro, alteração da 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA 
 

28 

 

cor e outras características técnicas, salvo casos em que não for comprovada a responsabi-
lidade da contratada. 
 Esta garantia implica obrigatoriedade por parte da contratada de refazer, sem ônus 
ao município, todos os serviços, de concepção inadequada, no atendimento as especifica-
ções técnicas e/ou falhas na execução, excetuando os que apresentem desgaste normal. 
 A contratante realizará verificações das características iniciais e fatores de desem-
penho ao longo do prazo de garantia dos serviços. Será admissível redução máxima de 50% 
da espessura seca e do retro refletância inicial ao final do prazo de garantia. Caso as verifi-
cações realizadas pela contratante detectar indícios de desgaste prematuro ou perda de 
retro refletância, a contratada será acionada para a recomposição parcial ou total das sina-
lizações, de acordo com o padrão contratado. 
 

X. PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS 
 Abaixo segue planilha com os quantitativos estimados para cada atividade: A 
Empresa deverá discriminar o percentual de Material e Mão-de-obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 LOTE 01 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

MIN. 
QUANT. 

MÁX. 
UN. 

VALOR 
UNITÁRIO 
MATERIAL 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÃO-DE-

OBRA 

VALOR 
TOTAL 

MAT+M.O 

VALOR TOTAL 
GLOBAL R$ 

1.0 

Mão-de-obra com fornecimento de material e 
equipamento para os serviços de sinalização 
horizontal (eixo, bordo), conforme necessidade e 
conforme o termo de referência; 

180 1.800 M² R$: 

 
R$: 

R$: 

 
R$: 

1.1 

Mão-de-obra com fornecimento de material e 
equipamento para os serviços de sinalização 
horizontal (faixa de segurança, lombadas, 
retenções, conforme necessidade), conforme o 
termo de referência; 

100     1.000 M² R$: 

 
 

R$: R$: 

 
 
R$: 

1.2 

Mão-de-obra com fornecimento de material e 
equipamento para os serviços de Raspagem, 
Limpeza com Jato de Água, roçadeira, etc, 
sinalização horizontal (Meio Fio), conforme o 
termo de referência; 

1.000 10.000 
Metro 
Linear 

R$: 

 
 

R$: R$: 

 
R$: 

VALOR GLOBAL DO LOTE    R$: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 



 

 
 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

............................................ 
(data) 

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

(representante legal) 
  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 

ANEXO III 
“MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR”  

DECLARAÇÃO  
 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO 076/2022, que a empresa ............................., inscrito no CNPJ n°...................,  não foi 
declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha 
alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.  

............................................ 
(data) 

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

(representante legal) 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº xx (MINUTA) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022 
 

O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, pessoa jurídica de Direito Público com sede na Rua Johann Kremer, 1316, Centro, na cidade de 
Forquetinha, CEP 95.937-000, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.214.401/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. PAULO JOSÉ 
GRUNEWALD, doravante denominado MUNICÍPIO, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 976/2015 e das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 076/2022, processo administrativo 1320/2022, 
RESOLVE registrar preços para a prestação de serviços de nova ou manutenção de sinalização viária horizontal de ruas e avenidas do Município, 
incluindo materiais, equipamentos e mão de obra, conforme as seguintes condições. 
 
1.  DO SIGNATÁRIO DA ATA 
 
1.1 A partir desta data ficam registrados no MUNICÍPIO os preços do fornecedor a seguir relacionado, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório, para eventual e futura prestação de serviços de nova ou manutenção de sinalização viária horizontal de ruas e avenidas do 
Município, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra,  conforme quantidades e itens discriminados no item 2. 
 



 

 
 

SIGNATÁRIO DA ATA:pessoa jurídica xxxxxxx, com sede na xxxx, xxxxx/RS, inscrita no C.N.P.J. sob o número xxxxxxxxxxxxxxx, neste ato 
representada por seu sócio-administrador, Sr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do CPF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
2. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
2.1 Consideram-se registrados os seguintes preços: 
 
(...) 
 
3. DA VIGÊNCIA DA ATA 

 
3.1 O presente Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, respeitando o artigo 57 da Lei de Licitações. 
 
3.2 A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a utilizar os serviços 

citados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferência na 
execução dos serviços em igualdade de condições. 

 
4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 
 
4.2 Caberá ao detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do pedido de 
utilização desde que esta não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 
5. DA EXECUÇÃO DA ATA 
 
5.1 Durante a execução da presente ata deverá ser observado o disposto no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 076/2022. 



 

 
 

 
6. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
6.1 Durante a vigência da Ata os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 
6.2 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar 
conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
6.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago 
pela Administração, o signatário da Ata será convocado pelo MUNICÍPIO para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 
7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO. 
 
7.1 O signatário da Ata terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa: 
 
7.2 A pedido, quando: 
 a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; e 
 b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado. 
 
7.3 Por iniciativa do MUNICÍPIO: 
 a) Quando o signatário da ata não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
 b) Quando o signatário da ata não mantiver as condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
 c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 d) Quando o signatário da ata não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 e) Quando o signatário da ata se recusar a fornecer os materiais nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 f) Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 



 

 
 

 g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 
informará aos proponentes a nova ordem de registro. 
 
8. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.1 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente: 
 a) Por decurso de prazo de vigência, estipulado no item 3 desta Ata. 
 b) Quando não restarem fornecedores registrados.  
 
9. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1 - A empresa vencedora somente poderá executar os trabalhos mediante a respectiva ordem de serviço individual emitida pelo Município. 
 
9.2 - Para fins de comprovação dos serviços prestados e pagamento a Licitante Vencedora deverá elaborar um relatório onde conste, no mínimo: 
quantidade de m² ou metros lineares, especificação do trajeto em que realizado o serviço, e demais informações que a Secretaria e a 
Administração julgarem necessários. O relatório deverá ser visado e aprovado pelo Secretário Responsável e Fiscal do Contrato.  

9.2.1 - A apresentação do relatório não dispensa a elaboração de controle da própria Secretaria, o que é de sua função, juntamente com o 
Fiscal do Contrato. 
 
9.3. A CONTRATADA fica proibida de subcontratar ou transferir a terceiros o objeto deste contrato. 

 
9.4. O CONTRATANTE poderá recusar os serviços prestados de forma inadequada, ficando a CONTRATADA responsável por refazer os mesmos 
sem qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
 
10. DO PAGAMENTO 
 
10 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, baseado em notas fiscais dos serviços prestados acompanhadas de relatório, visado e 
assinado pelo Fiscal do contrato e pelo Secretário responsável.               



 

 
 

 17.1.1 – Vale ressaltar que os pagamentos obedecerão à ordem cronológica dos pagamentos, conforme Decreto Municipal 993 de 30 de 
Setembro de 2015. 

 
10.2– Os originais dos documentos fiscais comprobatórios da aquisição e/ou prestação de serviços devem ser emitidos em nome do Município de 
Forquetinha (CNPJ 04.214.401/0001-03) e conter as seguintes informações: modalidade e número do processo licitatório, nº contrato e do 
empenho, indicação do recurso utilizado para pagamento e se necessário indicação do fundo repassador do recurso (estadual ou federal); 

10.2.1 – Caso houver, a licitante deverá indicar o número/título do Convênio, Termo de Parceria, Contrato de Repasse, Programa ou 
outro instrumento originário; 
 
10.3 - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS, INSS e GFIP 
relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, do mês em que prestados os serviços, caso contrário o pagamento não será 
efetuado. 
 
10.4 – Além dos documentos especificados nos itens 13.1 a 13.3 deverá ser apresentado documento que comprove a regularidade com o FGTS e 
de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), administrados por estes órgãos. 
 
10.5 - Serão processadas as retenções pertinentes ao objeto da contratação, nos termos da lei que regula a matéria. 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 O detentor da Ata de Registro de Preços estará sujeito à aplicação das sanções administrativas previstas no item 15 do Edital. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 
12.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 076/2022, seus anexos, e a proposta da empresa 
XXXXXXXXXXXXX, classificada em 1º lugar no certame supra numerado. 
 



 

 
 

12.2 O foro da Comarca de Lajeado/RS é o foro competente para solucionar os litígios decorrentes desta Ata, ficando excluído qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
12.3 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e demais normas aplicáveis. 

 

FORQUETINHA(RS), xx de xxxx de 2022. 
 
 
 
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA                       SIGNATÁRIO DA ATA 
PAULO JOSÉ GRUNEWALD                               REPRESENTANTE 
  PREFEITO                 SÓCIO-ADMINISTRADOR 
 
Testemunha: _____________________       Testemunha: _______________ 
C.P.F.:                                                             C.P.F.:   

 


