
TERMO DE REFERÊNCIA
Futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação de componentes para semáforos veicular e de pedestre com fornecimento de
materiais, no Município de Balsas-MA, sob demanda (ordein de sendço).



1. OBJETO:

1.1. Futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação
de componentes para semáforos veicular e de pedestre com fomecimento de materiais, no Município
de Balsas-MA, sob demanda (ordem de serviço).

1.2. Toda a sinalização semafórica para veículos e pedestre, objeto deste Termo de Referência,
deverá ser fomecida e instalada de forma completa, em conformidade com as normas técnicas
vigentes, desenhos e especificações CET e/ou ABNT.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERUIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE COMPONENTES PARA
SEMÁFOROS VEICULMI E DE PEDESTRE
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ^. '

1.1

Grupo Focai, Pedestre 200X200 completo do tipo
reduzido em policarbonato injetado, padrão de
cor preto semi-brilho, montados com pestanas, e
lâmpadas de base LED (conforme
especificações). Com 2 suportes simples lOlmm
com botoeira sonora conforme a resolução
704/2017 do CONTRAN.

UND 20

1.2

Lente em policarbonato, para grupo focai de
pedestre - cor verde, medida 200 x 200 mm,
conforme norma ABNT 7995

. UND 20

1.3

Lente em policarbonato, para grupo focai de
pedestre - cor vermelha, medida 200 X 200 mm,
conforme norma ABNT 7995

UND 20

1.4 Bolachas a led's de pedestre vermelha UND 20

1.5 Bolachas a led's de pedestre verde UND 20

1.6

Suporte/abraçadeira para o grupo focai
sem^órico pedestre com contador regressivo: 1.
Suporte ou conjunto de suporte para fixar o
Gmpo focai setnafórico pedestre, que permita ser
instalado na coluna de 114 mm, 101 mm e na
octogonal cônica (caso o suporte não seja único
para todas essas medidas, a Licitante ao
apresentar a respectiva documentação técnica
deverá incluir as especificações de todas as
variações de suporte). E vir acompanhado dos
respectivos parafusos e porcas, que deverão ser
zincados ou f^alvanízados

UND 20

1.7

5.13. Cabo PP Flexível 4 x 1,5 MM; 1. Cabo PP
flexível 4 X 1,5 mm 12 v, anti-chama. Deverá
atendera NBR 7288, certificado pelo INMETRO.

METROS 1.000

1.8
5.14. Cabo PP Flexível 2 x 2,5 MM: 1. Cabo pp
flexível 2 x 2,5 mm 12 v, anti-chama. Deverá METROS 1.000



atender a NBR 7288, certificado pelo INMBTRO.

1.9

Kit de Aterramento em cobre, composto por haste
de aterramento acobreada com no mínimo 2,40
metros de comprimento e lOmm de diâmetro,2
terminais e 5 metros de fío rígido 10,00mm

Und 20

1.10 Gps para controle semafórico Und 10

1.11 Bateria para semáforo Und 10

1.12
Coluna galvanizada para semáforo de pedestres
101,6 mm X 6,00 m

Und
20

1.13

Sinalizador pra agentes de trânsito eletrônico,
resistente a impactos, com bateria recarregável,
acompanhando carregador bi-vol, operando nas
cores verde e vermelho, contendo em sua
estmtiiras placas deled's de alto brilho.

Und 10

1.14

poste simples, galvanizado, dianmetro extemo de
101 mm, espessura da parede de 4,5mmm, altura
de 7,0 m, pintado em preto fosco

Und 10

1.15

braço projetado em aço sae 1020, galvonizado,
diâmetro éxtemo de 101 mm, espessura'da parede
de 4,5mm, comprimento de 5,5 m, pintado em
preto fosco.

Und 10

1.16

Conjunto Controlador de Tráfego de 04/24 fases
microprocessador, tomada de serviço 110/220vac,
completo.

Und 10

1.17

Gmpo Focai Veicular 200x200x200mm cada
módulo, fabricado em alumínio, pintada em preto
fosco. Contendo Módulo Semafórico a Led nas

cores VERDE, VERMELHO E AMARELO,
denominado simplesmente como Bolachas de
Led, com 110 Led's no mínimo, polarizados de
forma independente (no caso de ocorrer a quiema
de uma mini lâmpada, esta queimará
isoladamente e não comprometerá o restante do
Sistema).

Und 10

1.18

Tenqjorizador Semafórico Veicular deverá ter
dois digitos de sete segmentos, com total,
mínimo, de 435 LEDs de alta intensidade.

Und 10

1.19
Placa CPU: para uso no controlador de tráfego
microprocessado.

Und 10

1.20
Placa Potência: para uso no controlador de
tráfego microprocessado.

Und 10

1.21
Placa Fonte: para uso no controlador de tráfego
microprocessado.

Und 10

2. UNIDADE REQUISITANTE:

2.1. A elaboração do presente Termo de Referência foi executada por servidores do setor de Técnico

do Departamento Mimicipal de Trânsito.



3. JUSTIFICATIVA:

3.1. A aquisição de materiais de peças e componentes para confecção de sinalização semafóricapara

veículos e pedestre se faz necessária para garantir segurança de todos nos cruzamentos do município.

3.2. A cidade de Balsas, conta hoje com diversos cruzamentos equipados com semáforos, tendo em

vista o crescimento considerável da frota local e circulante, toma-se imprescindível o investimento

em melhorias na segurança e organização do trânsito e pontos específicos e críticos, de modo a

permitir que veículos e pedestres, possam se deslocar de forma segura e adequada.

3.3. Considerando-se que a sinalização semafórica é um meio fundamental de prevenção do risco de

acidentes graves, vê-se necessário a aquisição de materiais para equipamentos para atender o sistema

de sinalização semafórica para o município de Balsas.

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO:

A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade registro de preços, respeitando o
disposto na Lei rf 8.666/93.

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E/OU DO FORNECIMENTO:

A sinalização semafórica, no âmbito dessas especificações, e composta por três gmpos de elementos,
os quais permitem distinguir os serviços a serem executados, os recursos materiais requeridos a
composição das equipes e período de atuações das mesmas.
Elementos Estruturais: são os elementos físicos que suportam e compõem a sinalização semafórica:
postes, braços projetados, semáforos, suportes, braçadeiras e acessórios;
Elementos Eletroeletrônicos: são os componentes que, alimentados eletricamente, permitem o
controle e a transmissão das indicações luminosas: cabos elétricos, controladores de tráfego,
semáforos e acessórios elétricos.

Elementos de Informática: são os componentes de hardware e software que implementam o
controle centralizado dos semáforos e a geração de planilhas e banco de dados para acompanhamento
e controle das atividades e desempenho do sistema.
Serviços a Executar
Os serviços serão executados mediante ORDENS DE SERVIÇO emitidas pelo Departamento
Municipal de Trânsito.

5.1. GRUPO FOCAL DE PEDESTRE BONECO VERMELHO E TEMPORIZADOR
REGRESSIVO NUMÉRICO VERDECOM SUPORTE DE FIXAÇÃO:
a) Ser fabricado em estmtura de alumínio ou fibra de vidro de 25cm x 25cm, ou em alumínio fundido
ou injetado, com os ■ dispositivos luminosos em LED'S de alto brilho, devendo conter no
aproximadamente 130 LED'S para o boneco verde e um módulo com placa contendo 80LED'S pára
o boneco vermelho e um contador numérico regressivo com aproximadamente 140 LED'S verdes;
a) Devem possuir botoeiras para serem acionadas manualmente pelo pedestre quando necessitarem
fazer a travessia da via. Atendendo a resolução do CONTRAN 704/17 regulamenta a operação
correta das botoeiras, devendo estas serem obrigatoriamente sonoras. Abaixo segue especificações
conforme a norma, cujo sugiro utilizar.

Botoeira Sonora RESOLUÇÃO CONTRAN n" 704

Esta descrição técnica visa especificar os requisitos mínimos para aquisição de um dispositivo
semafóricos sonoro para pedestre com botoeira. O sistema também possui embutido de um sistema
sonoro para auxihar Pessoas com Deficiência (PcD), o qual deverá ser possível ajustar o volume de
acordo com o horáno através da configuração de um timer que deverá ser incluso dentro do sistema.



V

Este material segue as noimas estabelecida pela RESOLUÇÃO N° 704, DE 10 DE OUTUBRO DE
2017 do CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO).
O dispositivo deverá ser acoplado por uma caixa em polic^bonato òu caixa ermética, com
acabamento na cor branca, preta ou amarela a critério da CONTRATANTE, com sistema
impermeável com isolamento a prova de chuvas, tanto para proteção nos encaixes da caixa quanto na
entrada da fiação extema. Formada por placa de circuito impresso com microprocessadores,
sintetizador de voz, fonte de alimentação com proteções elétricas, terminais de ligação, amplifícador
de áudio, alto-falante, microfone, sensor de intensidade luminosa e deverá possuir botão do tipo
cogumelo na cor vermelha com 40 mm, elementos que formam uma unidade autônoma
acondicionada em caixa própria cóm as dimensões aproximadas (tolerância de +/- 5%): altura de
220 mm x largura de 130 mm x profundidade de 140 mm. Deverá ainda ser possível a configuração
do timer através de um programador portátil ou através de um aplicativo de celular via comunicação
por bluetooh.

1. Definição;

Conjunto formado por placa de circuito impresso com microprocessadores, sintetizador de voz, fonte
de alimentação com proteções elétricas, terminais de ügação, amplifícador de áudio, alto-falante,
sensor de intensidade luminosa e botão de acionamento manual' vermelho tipo "cogumelo",
elementos que formam uma unidade autônoma acondicionada em caixa de acoplamento.

2. Função:

A botoeira opera como equipamento auxiliar ao semáforo de pedestre e tem como principal função
orientar a travessia do pedestre em cruzamentos semaforizados, através de informação sonora no
momento em que o pedestre pode atravessar com segurança. A orientação deverá ser possível pelas
seguintes situações, as quais deverão ser configuradas através dè chave dip Switch:

2.1. Função tradicional:

o  O equipamento deverá emitir sinais sonoros configuráveis entre frases
orientativas e um código sonoro (BIP); que permite o uso para deficientes visuais.

2.2. Função Plus:

o  O equipamento deverá permitir a configuração de 4 tipos de sons diferentes,
para serem selecionados pelo operador.

3. Operação: Função Tradicional:

O acionamento da botòeira é realizado de forma manual, através do botão de acionamento, instalado
ao centro superior da face frontal do equipamento. Seu funcionamento pode variar de acordo com
configurado através das chaves DIP SW4, que opera basicamente em dois modos;

3.1. Modo Educativo:

Ao pressionar o botão de acionamento da botoeira por um tempo menor que 3 (três) segundos, um
LED (sinal luminoso), embutido na face da botoeira ao lado do botão, deverá acender, indicando ao
usuário que o comando foi recebido (função de auxílio a deficientes auditivos) e a primeira
mensagem educativa então deverá ser emitida verbalmente ao usuário: "Aguarde o sinal verde.".
A cada intervalo de 10 segundos, enquanto aguarda a fase verde do semáforo de pedestre, a botoeira
deverá emitir pelo menos mais duas mensagens educativas, são elas: "Respeite a sinalização." e
Aguarde mais um momento.". Assim que a fase verde do semáforo de pedestre iniciar^ o LED (sinal

luminoso) deverá apagar-se, indicando que a operação terminou, e mais duas mensagens educativas
são emitidas: "Atravesse na faixa." e a cada 10 segundos "Respeite a sinalização.".

3.2. Modo Sonoro (PcD — Pessoa com Defíciêncial:

Configurado basicamente para auxiliar a travessia do deficiente visual, o modo sonoro deverá ser
ativado quando o usuário pressionar o botão por tempo maior ou igual a 3 (três) segundos, cuja
seguinte mensagem verbal indicará a confirmação do comando aceito: "Aguarde o BIP sonoro para
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iniciar a travessia.". A cada intervalo de 10 segundos, enquanto aguarda a fase verde do semáforo de
pedestre, a botoeira deverá emitir pelo menos mais duas mensagens de segurança passiva ao
deficiente visual, são elas: "Respeite a sinalização." e "Aguarde mais um momento.".
A botoeira deverá emitir o BIP sonoro intermitente no início da fase verde do semáforo de pedestre,
sendo que a pulsação do BIP sonoro deverá acelerar quando o semáforo indicar a finalização da fase
verde do pedestre (vermelho piscante).
Deverá conter:

•  Sinal de localização sonoro, que deve estar ativo sempre que não estiver em curso a
mensagem

verbal, ou o sinal sonoro de travessia;
•  Mensagem verbal indicando que o usuário deve pressionar o botão de acionamento por 3
segundos para ativação do modo sonoro, sempre que o botão for acionado por tempo inferior a este e
o modo sonoro não estiver ativado;
Deverá ainda seguir as seguintes condições:
• Quando cada sinal sonoro for reproduzido, o mesmo não deve ser iniciado ou finalizado em
volume máximo, sendo:

a) Dentro dos primeiros 05 (cinco) ms reproduzidos de cada pulso, o volume deve iniciar em
zero eprogressivamente aumentar até o volume máximo da reprodução;

b) Antes definalizar a reprodução, nos últimos 10% do tempo restante, o volume de
cada pulso deve cair progressivamente até zero.

Os arquivos disitais com os sons a serem utilizados nó semáforo sonoro estão

disponíveis no site do DENATRAN:

• O sinal sonoro de travessia reproduzido durante o tempo de verde e de vermelho intermitente
do pedestre não deve ser interrompido por outro sinal sonoro ou mensagem verbal sob qualquer
hipótese;
•  Se o botão for acionado durante a reprodução do sinal sonoro de travessia nos tempos de
verde, ou vermelho intermitente do pedestre, a mensagem sonora deve ser reproduzida somente
quando iniciar o tempo de vermelho para os pedestres;
• Demandado o modo sonoro no tempo de verde ou de vermelho intermitente do pedestre, o séu
acionamento deve ocorrer somente no próximo tempo de verde do pedestre.
• As mensagens verbais podem ser gravadas com os seguintes textos, sem prejuízo às
mensagens que o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via deseje implementar a fim de
conferir maior segurança à travessia de pedestre:

o  I - "PRESSIONE POR TRÊS SEGUNDOS PARA MODO SONORO"
o  II - "TRAVESSIA SOLICITADA AGUARDE."

V.

3.2.1. Configuração DIP Switch 01;

Seleção Chave DIP - SW4

1
ON Tom agudo

OFF Tom grave

2
ON Emite apenas sinal sonoro BIP

OFF Emite sinal sonoro de voz e BIP

3
ON Não emite sinal de voz quando está verde

OFF Emite sinal de voz quando está verde

4 ON

Qualquer acionamento do botão aciona o modo
PNE

OFF Fimciona no modo educativo + PNE

Chave 1 — Caso a mesma esteja no modo ON, o som do BIP da botoeira deverá ser mais agudo, e
caso esteja no OFF o som deverá ser grave;
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Chave 2 - Quando na posição ON a botoeira não deverá emitir sinal de voz, emitirá somente o sinal
BIP, caso esteja na posição OFF emitirá tanto o sinal de voz quanto o BIP;
Chave 3 - Se na posição ON a botoeira não emite o sinal de voz quando o serr^foro fica verde, na
posição OFF emitirá o sinal de voz quando o semáforo fica verde;
Chave 4 - Caso esteja na posição ON, qualquer acionamento do botão independente do tempo de
acionamento deverá acionar o modo PNE, e com a chave na posição OFF deverá funcionar no modo
educativo e somente após acionado por 3 segundos no modo PNE.

4. Operação; Função PIus:

Neste modo o equipamento não precisará ser acionado e emitirá som sempre que estiver no verde
pedestre e no vermelho piscante. Deverá ser possível configurar através de chaves DIP Switch até 6
sons diferentes dos existentes, sendo 4 de passáros + 1 Polifônico + 1 diferenciado. Durante o
vermelho pedestre a freqüência do som deverá ser o dobro do que no verde para todos os sons.

5. Características Externas

O corpo da caixa do dispositivo deverá ser confeccionado em põlicarbonato ou modelo superior, com
acabamento na cor branca, preta ou amarela (a critério da CONTRATANTE), com sistema
impermeável para isolamento a prova de chuva, tanto para proteção nos encaixes da caixa quanto na
entrada da fiação externa.
Deverá ser composta em duas partes, sendo a base de trás com furação para fixação com parafuso de
Vi" em colima metálica e para entrada dos cabos de controle. A tampa frontal deve possuir design
com furações ou frisos equidistantes para saída do som einitido pelo conjimto, sendo tais furações ou
frisos protegidos com sistemas anti vandalismo. Dimensões aproximadas do conjunto (tolerância de
+/- SVo): altura de 220mm x largura de 13Òmm x profundidade de HOmm.
A tampa frontal deverá possuir os seguintes elementos:

5.1. Sensor de intensidade Inminnsa;

Deverá fazer parte do equipamento, embutido na parte inferior do corpo da caixa. A fixação deverá
ser feita através de suporte devidamente apropriado a este fím, e de modo que seja possível sua
retirada apenas com a botoeira aberta, fixado com sistema de rosca, não sendo aceitos sistema de
fixação por cola.

5.2. LED (sinal luminnsn);

Deverá fazer parte do equipamento, embutido na face da botoeira ao lado do botão. A fixação deverá
ser através de suporte devidamente apropriado a este fim, e de modo que seja possível sua retirada
apenas com a botoeira aberta, fixado com sistema de rosca, não sendo aceitos sistema de fixação por
cola. O LED acenderá sempre que o equipamento for ativado (botão acionado) e enquanto o usuário
aguarda a fase verde do pedestre. Assim que a fase verde do semáforo de pedestre iniciar, o LED
(sinal luminoso) deverá apagar-se, indicando que a operação terminou.
Deverá possuir:
•  Sinal de localização visual na cor AZUL, que deve estar ativo de modo intermitente sempre
que não houver demanda registrada para a travessia de pedestres;

5.3. Código Braille:

Deve ser visível e acessível, embutido e gravado na face superior (topo) do corpo da caixa da
botoeira, confeccionado em chapa de alumínio, inox, ou de modo similar desde que não comprometa
a leitura, com a inscrição da seguinte mensagem: "Pressione o botão por três segundos.". A medida
mínima daplaca Braille deverá ser de 80 x 40mm, com no mínimo 2mm de espessura.

5.4. Botão de acionamento:

Deverá ser confeccionado em plástico ABS na cor vermelha, de fácil substituição e com diâmetro
mínimo de40mm.



•  o botão deve estar posicionado a altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso, medido do
centro do botão ao piso acabado;

5.5. Alto falante:

Deverá ser instalado internamente, emitindo mensagens de voz sempre que for acionado e com
intervalos de 10 segundos.
Deverá possuir:
•  Dispositivo sonoro auxiliar separado do seu corpo, voltado para a travessia, funcionando em
conjunto com o dispositivo sonoro principal.
•  Intensidade de 10 dBA acima do ruído momentâneo mensurado no local pela própria
botoeira, obedecidos os limites máximos de emissão sonora conforme legislação vigente.

5.6. Piezo elétrico (Buzzerl:

Pré disposição para instalação de piezo elétrico, que deverá ser instalado internamente. Este item é
opcional e não precisa sair de fábrica com o mesmo, indicado para locais corn travessias longas ou
com alto índice de ruído sonoro. Sempre que o modo sonoro estiver ativado, deverá emitir um BI?
intermitente quando a fase verde de pedestre estiver acesa e um BI? com pulsação acelerada, na
finalização áo-fase verde (vermelho piscante).

5.7. Circuito TIMER:

Deverá fazer parte do equipamento e possuir relógio intemo. A configuração poderá ser direta
através de micro chaves, ou através de terminal portátil para programação. Deverá ainda ter a função
de definir o volume dos sons de acordo com cada horário definido.

5.8. PisDositivG Vibratório;

Deverá possuir dispositivo que emita sinal vibratório instalado na sua parte frontal,
preferencialmente com a utilização do botão de acionamento como elemento de vibração.

6. Características Técnicas:

1. Mensagens sonoras customizadas, gravadas por meio digital em microcontrolador, com
sintetizador de voz;
2. Memória não volátil (B2 Prom);
3. Potência de saída de áudio: 4 Watt;
4. BIP: Sinalizador acústico com pressão sonora de 90 dB.
5. Alimentação: FuU Range (Bi-volt) de 100 a 240 Vca;
6. Operação em tempo real junto ao controlador;
7. Possibilidade de ajustar o volume de O a 100% através de componentes eletrônicos e possuir
ajustes diferentes para cada horário.
8. Possibilidade de configuração do funcionamento através de chaves de seleção, do tipo DIP
SWITCH localizado na placa eletrônica;
9. Pré disposição para inclusão de mensagens verbais para no mínimo mais uma linguagem
diferente do português (Ex.: Português + Inglês);
10. Alimentação elétrica: Através do cabo de controle do semáforo de pedestre, em bome de
conexão com cinco contatos internos, com o seguinte esquema de ligação:

VERMELHO: Fase vermelha do pedestre.
BRANCO: Fase.

PRETO: Neutro

VERDE: Fase verde do pedestre.
AZUL: Botão do controlador.

AMARELO: Botão do controlador.



Repetidor do BIP: Home de conexão interno com dois contatos, disponíveis para instalação de
acessório Buzzer, para repetição do pulso do BIP em paralelo. Esquema de ligação:

LARANJA: Fase.

MARRON: Neutro.

11. A vibração deve corresponder a uma freqüência entre 100 a 200 HZ;
12. Intermitência, duração e freqüência em onda senoidal, conforme o Quadro a seguir

Momento Intermitência Duinção 1 Fi*eqiiência

Para o sinal sonoro de

localização.
0,5 Hz (I ciclo a cada
2s)

60 ms 950 Hz

(± 2 ms) 1 (± 10 Hz)
Para o sinal sonoro de inicio do

ten^o de travessia (silvo inicial
do tenço de verde do foco do
pedestre).

1  pulso único,
antecedendo o sinal

sonoro de travessia.

|2000 Hz(±I0Hz),
160 ms n j

pecrescendo
/. r V kradativamente até(±5 ms) |oOHz(±10Hz)

Para o sinal sonoro de travessia

(tempo de verde do foco de
pedestre).

1 Hz (1 ciclo/s)

,  (Freqüência
160 ms k,r 1 I j -innn TT

Modulada: 2000 Hz

\  10 Hz) + 500 Hz
|±10Hz)

Para o sinal sonoro de advertência

de encerramento de travessia

(tempo de vermelho intermitente
do foco de pedestre).

2 Hz (2 ciclo/s)

, (Freqüência
Modulada: 2000 Hz

^  ̂ l± 10 Hz) + 500 Hz
UoUz)

Observações:
•  A botoeira não deve interferir na programação do controlador eletrônico;
•  O tempo do BIP para deficiente visual deverá ser o mesmo tempo previamente
programado no controlador para a fase verde do pedestre;
•  Caso o semáforo de pedestre, por alguma falha ou programação, seja desligado,
consequentemente a botoeira sonora também permanecerá desligada.

7. Manutenção;

O equipamento deverá possuir todas suas partes desenvolvidas com materiais robustos e específicos
para serem utilizados no fím ao qual se aplica. O circuito eletrônico é formado por componentes
eletrônicos de alta capacidade e tecnologia. A placa de circuito impresso deverá possuir proteção
anticorrosivo e umidade. O botão de acionamento será metálico e antivandalismo, aumentando assim
sua durabilidade e robustez. A carcaça extema deverá ser produzida em material altamente resistente
contra vandalismo. A pintura deverá ser do tipo Eletrostático, facilitando a limpeza das peças. A vida
útil dos equipamentos é de 96 meses. O histórico de manutenção deste equipamento se dá
principalmente devido a vandalismo, destacando a pichação, por isso os materiais citados acima
conio botão, carcaça e pintura deverão ser rigorosamente seguidos a fim de aumentar a vida útil do
equipamento, porém os vandalismos variam de acordo com cada localidade, a qual neste caso a
contratada não poderá mensurar / responsabilizar por tais atos.

b) Possuir recursos de efeitos interativo: pedestre com sistema interativo com aproximadamente 4
(quatro) movimentos e aproximadamente 6 ajuste de velocidades para o funcionamento do boneco
(verde pedestre) de forma que nos segundo finais (pré-programado) o boneco passe a andar mais
rápido.



c) o sistema interativo do boneco verde deverá reproduzir e simular movimentos com os ajustes
acima mencionados. O pictograma do foco pedestre deverá ser de modo que a visualização do
boneco imite o pedestre andando.

5.2. PARA OS MÓDULOS A LED S DO SEMÁFORO DE PEDESTRE COM CONTADOR
REGRESSIVO NUMÉRICO:

5.3. PARA BONECO VERDE ANIMADO E PARA O CONTADOR REGRESSIVO:

A quantidade de LED'S, ensaio de intensidade luiiiinosa, ensaio de cromaticidade, ensaio do fator de
potência, ensaio de potência nominal, ensaio de bum-in/funcionamento, ensaio de resistência ao
choque térmico, ensaio de lumiância, ensaio de hermeticidade, ensaio de vibração, ensaio de
resistência ao pó, ensaio de resistência ao isolamento, ensaio de falha de LED'S, conforme norma de
referências ABNT NBR7995, projeto daABNTNBR 16:300.03.001.

5.4. PARA O BONECO VERMELHO:

A quantidade de LED'S, ensaio de bum-in/funcionamento, ensaio de hermeticidade, ensaios de
cromaticidade, ensaio de intensidade luminosa, ensaio de fator de potência, ensaio de resistência,
ensaio de luminância, ensaio de vibração, ensaio de resistência ao pó, ensaio de falha de LED'S,

í  ensaio de potência nominal, conforme norma de referências ABNT e NBR 7995, projeto da ABNT
^  NBR 16:300.03.001 que originou a norma ABNTe NBR 15.889:2019, e ABNTNBR6146.

Deverão ser fòmecido 02 (dois) suporte, para coluno 114,3mm e outro para colunal01,6mm.

5.5. COLUNA CALVANIZADA 101,6 MM X 6,00 M PARA FIXAR GRUPO FOCAL DE
PEDETRE:

Deverá ser fabricado em aço SAE 1020, sessão de 101,6mm, espessura mínima de 4,5mm,
comprimento de 6,000mm, calvonizada por imersão a quente em conformidade com as normas da
ABNT: NBR 6323, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 e NBR 7400.
5.6. ATERRAMENTO COMPLETO:

Kit de Aterramento em cobre, composto por haste de aterramento acobreada com no mínimo 2,40
metros de comprimento e lOmm de diâmetro,2 terminais e 5 metros,de fio rígido 10,00mm
5.7. CABOPP 4 X 1,5 MM:
Deve ser utilizado fio de cobre nu temperado mole, encordoamento classe quatro, com isolamento
em borracha de silicone vulcanizada para 200°C, bitola 1,5 mm e isolamento para 450V, conforme
NBR7288, sendo que cada condutor elétrico leva um sinal que o identifica de forma padronizada,
deverá possuir conector de latão, tipo garfo isolado prensado para cada conexão
5.8. CABO PP 2 X 2,5 MM:
Deve ser utilizado fío de cobre nu temperado mole, encordoamento classe dois, com isolamento em
borracha de silicone vulcanizada para 200°C, bitola 2,5 mm e isolamento para 450V, conforme
NBR7288, sendo que cada condutor elétrico leva um sinal que o identifica de forma padronizada,
deverá possuir conector de latão, tipo garfo isolado prensado para cada conexão.

5.9. PROTEÇÃO MECÂNICA

O Módulo LED deverá possuir proteção mecânica que não permita acesso ao circuito, a fim de se

evitar curtos-circuitos, choques elétricos e danificações por contato.

A proteção deverá ter robustez compatível com os gmpos semafóricos, podendo ser fabricada em
material de PVC, policarbonato ou metal pintado.
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o Módulo LED deverá satisfazer plenamente às recomendações da norma NBR lEC 60529:2005 da

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para ser classificada como IP65, ou seja, á

prova de poeira, umidade e chuva.

O Módulo LED deverá ser projetado de maneira a garantir seu adequado funcionamento nas mais

diversas condições de nieio ambiente externo, tais como chuva, ventos, insolação direta sobre os

grupos semafóricos e vibrações mecânicas.

5.10. LENTES

As lentes deverão ser incolores, do tipo Ffesnel ou similar, confeccionadas em policarbonato não

reciclado, com proteção contra radiação ultravioleta na superfície extema, devendo suportar, sem

danos, exposição solar direta por um período superior a 5 (cinco) anos.

A superfície extema da lente deverá ser lisa e polida, para evitar o acúmulo de poeira.

A lente do Módulo LED deverá ser um componente passível de substituição e o processo de troca

,  • não deverá envolver os demais componentes do Módulo LED.

^  5.11. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Os Módulos LED deverão operar na tensão elétrica de 220VCA, com tolerância de 20% e freqüência

de 60HZ e tolerância de 5%.

Na tensão nominal cada LED deverá operar nas condições nominais especificadas pelo fabricante.

Os Módulos LED deverão ser alimentados pelas placas de potência dos controladores de tráfego,

através de chaveamento eletrônico (Triacs) ou por chaves contactoras.

Deverá ser considerada a possível influência que o circuito de proteção (Snobber) do controlador

poderá exercer sobre o funcionamento do Módulo LED.

Caso seja necessário, deverá ser utilizado um dispositivo de compensação no Módulo LED para

adequação aos controladores semafóricos existentes que utilizem Triacs.

A potência nominal dos Módulos LED deverá ser igual ou superior a 15 W para todas as cores dos

Módulos LED.

O fator de potência dos Módulos LED não deverá ser inferior a 0,92, nas condições operacionais de

temperatura de 25°C e tensões elétricas especificadas nos requisitos gerais.

Os Módulos LED deverão possuir proteção contra transientes, surtos de tensão na alimentação e
outras interferências elétricas.

Os Módulos LED deverão operar normalmente, sem prejuízo para seüs componentes, em condições

de:

a) Temperatura ambiente de -10°C a 60°C;

b) Umidade relativa do ar de até 95%.

Os LEDS deverão trabalhar de forma independente. Qualquer anomalia em um LED não devera

resultar em apagamento superior a 5% do total de LED do módulo.
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5.12. SUPORTE ABRAÇADEIRA PARA SEMÁFORO DE PEDESTRE

Suporte/abraçadeira para o grupo focai semafórico pedestre com contador regressivo: 1. Suporte ou

conjunto de suporte para fíxar o Gmpo focai semafórico pedestre, que permita ser instalado na

coluna de 114 mm, 101 mm e na octogonal cônica (caso o suporte não seja único para todas essas

medidas, a Licitante ao apresentar a respectiva documentação técnica deverá incluir as especificações

de todas as variações de suporte). E vir acompanhado dos respectivos parafusos e porcas, que

deverão ser zincados ou galvanizados.

5.13. GRUPO FOCAL VEICULAR

Deverá ser fabricado em estrutura de alumínio, policarbonato ou fibra de vivro, com acabamento em
preto fosco e possuir anteparo solar para permitir melhor aproveitamento visual dos focos luminosos;
Deverá conter módulos à LED de alta intensidade luminosa, nas cores especificas, InGaN (índio,
Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green) e AllnGaP (alumínio, índio, fósforo), na cor
amarela e vermelha, com aproximadamente de 115 (cento e quinze LED's, em cada módulo de LED;
Os LED's devem ser polarizados de forma independente, para que a queima de algum LED não
comprometa o funcionamento dos demais, sendo que cada módulo de LED's, devera ser fabricado
em polietileno injetado de alta resistência ou em alumínio, fonte de alimentação 127/240 vcç 60hz.,
devendo conter lentes transparentes em acrílico com proteção UV, parafusos e pinos de fixação em
aço galvanizado ou latão, guamição de borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio,
chicote elétrico de ligação com conector;
Acompanhar suporte para fixação no braço projetado 101,6 mm;
Para os grupos focais em alumínio, as proponentes deverão apresentar o produto cuja marca estará
sendo ofertada na proposta de preços, emitido por instituto ou laboratório credenciado pela ABIPTI
(Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação) ou pelo INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), de acordo com as normas
da ABNT, contendo ensaios no mínimo contra poeira e hermeticidade, conforme Normas ABNT
NBR7995 e ABNTNBR6146/80 (IP 65).
Acrescenta-se ainda ensaio de resistência ao vento;
Para os módulos a LED (bolachas), nas cores vermelha, amarela e verde do semáforo, a
proponente deverá apresentar a marca que estará sendo ofertada na proposta de preços, emitido(s)
por laboratório(s) ou instituto(s) credenciado(s) pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial) ou pela ABIPTT (Associação Brasileira das Instituições de
Pesquisa Tecnológica e Inovação), com ensaios comprovando a quantidade mínima de LED'S, de
vibração; potência nominal; lumínância; Bumin/ funcionamento, falha de LED's, resistência ao
choque térmico; cromaticidade, resistência ao isolamento; intencidade luminosa; resistência o pó,
hermeticidade e fator de potência. Conforme normas de referência ABNTNBR 7995, projeto da
ABNTNBR 16:300.03.001 que originou a norma ABNTNBR 15.889:2010 e ABNTNBR6146.
O grupo deverá vir completo contendo cpu, placas de potência e fonte.

6. PRAZO DE GARANTIA

O fornecedor deverá garantir o funcionamento dos semáforos para pedestre, suportes e braçadeiras,

contra defeitos de fabricação e qualidade de materiais, por doze meses a contar da data de aceitação

dos mesmos, quando instalados em campo. Para os postes e braços projetados a garantia deverá se

estender a 05 (cinco) anos.



As propostas deverão possuir validade mínima de 60 (sessenta) dias. A entrega de proposta, com

validade inferior, será entendida como sendo de 60 (sessenta) dias, uma vez que, a apresentação de

proposta vincula a empresa a este instrumento.

7. DEFEITOS

A garantia deverá cobrir defeitos causados por omissão ou falha na fabricação, assim como material

de baixa qualidade, sendo que qualquer componente que se apresente inadequado, insuficiente ou

defeituoso, seja por deficiência do projeto, qualidade do material ou mesmo mão-de-obra

inadequada.

Em caso defeitos o município enviará as peças à contratada no prazo de no máximo 72 horas sob .

custos da contratada. Caso haja reincidência do defeito na peça a contratada fica obrigada a fornecer

uma peça sobressalente mesmo após o conserto da defeituosa, de forma a evitar novos transtomos

nas vias do município.

Caberá à contratada entregar a peça reparada em no máximo cinco dias úteis.

8. Serviços De Instalação

8.1. ATERRAMENTO

8.2. Os cabos de aterramento do gabinete, caixas e b^tidores deverão estar em contato metálico real

com os mesmos, em pontos livres depintmas ou outros acabamentos isolantes.

8.3. Todos os pontos de terra deverão convergir a um único ponto, o qual será conectado ao cabo de

terra ligado à haste de aterramento, que será instalada junto à coluna de sustentação do controlador.

8.4. Os acessórios de aterramento (hastes, conectores e fio), deverão constar do fomecimento do

controlador.

8.5. A ligação a terra deverá obedecer à norma NBR-5410 da ABNT.

8.6. Todas as conexões do cabo de aterramento com as hastes deverão ser feitas através de solda

exotérmica.

8.7. O cabo de aterramento não poderá ter emenda e será utilizado cabo de cobre nu de 16 mm^ para

ligação entre as hastes e de 10 mm^ para ligação da haste no controlador, todas as conexões com

solda exotérmica.

9. FIXAÇÃO DOS CABOS

9.1. Todos os cabos que entrarem ou saírem do controlador deverão estar fixados com prensa cabo,

para garantir a vedação do equipamento.

10. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Os serviços de instalação semafórica deverão ser efetuados conforme normas técnicas da ABNT, e

supervisionados por engenheiro responsável da CONTRATADA, respeitando o que segue:

11. POSTES
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11.1. Os postes deverão ter sua base concretada com uma profundidade de 1,10 m± 5% ou a critério

da Prefeitura Municipal de Balsas.

11.2. O concreto deverá ser feito no traço 1:2, 5:3, com fck= 15 Mpa e vibrado "inloco".

11.3. Deverá ser lançado antes da colocação do poste formando assim uma camada de 10 cm, onde a

extremidade do poste irá se apoiar e depois lançar o restante, até o nível da calçada.

11.4. Os postes deverão ser fixados com afastamento mínimo de 0,60 m a partir do alinhamento do

meio-fio.

11.5. Deverá ser observada a peipendicularidade dos postes em relação ao solo após a instalação dos

braços e semáforos admitindo-se uma variação de no máximo 0,5% (meio por cento).

12. SEMÁFOROS

12.1. A altura da base inferior do semáforo veicular instalado em coluna não deverá ser menor que

2,50 (três) metros do solo.

12.2. A altura da base inferior do semáforo instalado em braço projetado à via não poderá ser inferior

a 5,50 m.

12.3. Deverá ser observada a inclinação vertical entre 5° e 10® do semáforo instalado em braço

projetado, de forma a garantir aos motoristas a sua melhor visibilidade.

13. CONTROLADORES

4.4.3.2 A altura do controlador ao solo deverá estar em tomo de 2,90 m, com variação máxima de

0,20 m.

13.1 As emendas nos fios deverão ser isoladas com fita isolante comum e o isolamento do cabo

refeito com fita isolante do tipo auto fusão.

14. SINALIZAÇÃO PARA SEMÁFORO VEÍCULAR

14.1. COLUNA GALVANIZADA SIMPLES
Ser fabricada aço SAE 1020, sessão de 114,3 mm, espessura mínima de 4,5 mm, comprimento de
6.000 mm,galvani2a dapor imersão a quente em conformidade com as normas da ABNT: NBR
6323, NBR 7397, NBR 7398, NBR7399 eNBR 7400. Deverá estar preparada para instalação deum
braço projetado 101,6 mm x 4,70 m.
14.2. BRAÇO PROJETADO GALVANIZADO

Ser fabricado de aço SAE 1020, sessão 101,6 mm, espessura mínima de 4,5 mm, comprimento de
4.700 mm,galvanizado por imersão a quente em conformidade com as normas da ABNT: NBR 6323
NBR 7397, NBR 7398, NBR7399e NBR 7400.
14.3. ATERRAMENTO COMPLETO:
Kit con:q>osto por 4,5 metros de mangueira de 3/4", 3 hastes para atenamento 2,40 m x 3/8", 10
metros de fio rígido 10^^, 3 conectores grampo para haste de atenamento tipo olhai, 1 terminal de
aperto ou pressão ("botinha") cuja devida instalação garante a proteção a variação de tensão de uma
rede elétrica, eliminar as fugas de energia e proteger os componentes eletroeletrônicos do sistema
bem como os usuários de um possível choque elétrico.
14.3. PLACA CPU

Placa CPU com entrada 232 para comumcação, relógio de precisão com calendário completo até o
ano 2100, calendário informando segundos, minutos, horas, dia, data, mês e informações de ano. O
fim da data de mês e informação do ano. O fim da data de mês e ajustado automaticamente, memória
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para manter a hora no caso de falta de energia por até 24 horas, conçátível com a tecnologia Sema,
similar ou material de qualidade superior.
14.4. PLACA DE POTÊNCIA
Placa de potência com acionamento de duas fases que podem ser através de programação veicular ou
pedestre, com fusível individual para cada canal de cor, com acionamento de estado sólido partindo
do ponto zero da senóide no sentido de garantir maior tempo de vida das lâmpadas ou qualquer outra
forma de carga, possuindo leds para monitoramento dos focos ligados em suas saídas suportando até
1000 w para cada cand de cor, compatível a tecnologia Sema, similar ou material de qualidade
superior.
14.5. PLACA FONTE

Placa fonte de alimentação e estabilização de todo o sistema, com entrada e saída de sincronismo de
todo o sistema, com entrada e saída de sincronismo laço detector, entradapara botoeira e modo
manual com leds indicadores de indicação de funcionamento compatível à tecnologia Sema, similar
ou material de qualidade superior.

15.5. CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO PARA 2/24 FASES -
CENTRALIZADO

INTRODUÇÃO

O equipamento controlador semafórico de tráfego deverá ser de tecnologia digital em estado
sólido, dotado de microprocessador, com estrutura dinâmica, apta as necessidades do local ou
planejamento viário. Deverá apresentar concepção modular e com circuitos integrados montados em
placa de circuito impresso confeccionada em fibra e conectores tipo plug-in.

O Equipamento deverá utilizar o conceito de programação sendo no conceito de "intervalo".

EQUIPAMENTO

Essa descrição utilizará basicamente o conceito de "intervalo" para cada passo da seqüência
semafórica, que substitui o conceito de estágios, onde necesstóo será informado sobre a alteração
para a utilização do conceito de estágios. Os intervalos chamados de principais correspondem aos
tempos de verde dos estágios, e os intervalos chamados de secundários correspondem aos
entreverdes.

PARTES MECÂNICAS

Os módulos do controlador deverão ser fixados por eleinentos que os impeçam de cair ou
desencaixarem por vibrações através dos seus guias e por parafusos do tipo prisioneiro recartilhado,
deverá ser devidamente identificado frontalraente e possuir sistema de segurança mecânica (não
podendo ser apenas visual) junto ao controlador para que um módulo só encaixe no slot que o
pertence. Os módulos deverão possuir também identificação individual contendo o código, o número
de série e data de fabricação (mês/ano). Em hipótese alguma deverão existir dois módulos com o
mesmo numero de série. O suporte do módulo deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010 na
espessura de 0,8mm e possuir pintura eletrostática na cor cinza com acabamento para proteção
anticorrosivos.

Deverá possuir também rack de acordo com a quantidade de fases necessária para abrigar todos
os Slots necessários.

O gabinete deverá ser de chapa de aço SAE 1010 ou chapa de alumínio naval com espessura de
1,5 mm e possuir pintura eletrostática na cor cinza para acabamento com proteção anticorrosivos,
medindo aproximadamente 550 x 490 x 290 mm, possuir um sistema de "roof* em cima da tampa
para auxiliar na vedação em cima da tampa do gabinete e serem fomecidos com suportes ajustáveis
para fixação em coluna cilíndrica de 114 mm e com Flange na parte inferior da caixa para proteção
dos cabos.

O acesso à fixação do gabinete deve ser feito exclusivamente pela parte interna do gabinete para
evitar vandalismo. Não serão aceitos gabinetes cuja fixação tenha acesso externo.
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A porta do gabinete deve ser removível quando totalmente aberta é deverá conter duas
fechaduras com chaves ou fenda tipo "Lingueta" para todos os controladores, de tal forma que
dificulte a violação por tentativa de arrombamento e não deverão possuir pegas ou abas para fora do
gabinete a fim de dificultar atos de vandalismos. Em caso de fechaduras com chaves, as mesmas só
deverão sair da fechadura quando estiverem trancadas. Na parte interna do gabinete do controlador
deverá existir um compartimento para acondicionar documentos (folhas de programação) referentes
ao controlador.

Os controladores deverão estar aptos a funcionar em campo com temperatura ambiente extema
na faixa de -5 (cinco) a + 55 (cinqüenta e cinco) graus centígrados com insolação direta, umidade
relativa do ar de até 90% (noventa por cento), em atmosfera com presença de elementos oxidantes,
corrosivos, oleosos e poeira particulada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Possuirão nos controladores os seguintes módulos:
• CPU;

• Potência;
• Fonte de Alimentação;

• Comunicação GPRS - Modem de Comimicação (item opcional);
• Comunicação Cabos elétricos ou Fibra óptica - (item opcional)
• Placas de Entradas/Saídas de sensores, botpeiras, etc.. Com no mínimo 8 entradas ou

saídas. Rack semafórico;

Os controladores deverão possuir no mínimo de 2 (duas) fases e no máximo de 24 (vinte e
quatro) fases. Deverão possuir também a quantidade de 15 (quinze) tabelas, além da tabela de
intermitente e do apagão geral, sendo então um total de 17 (dezessete) tabelas. Para cada tabela de
tráfego, o equipamento deverá permitir tempos distintos dos estágios e dos respectivos entreverdes.
Para cada entreverde deve ser possível programar os tempos de alívio (bloqueio) diferente para cada
fase semafórica. Possuir quantidade de 48 (quarenta e oito) Planos por dia ou 256 (duzentos e
cinqüenta e seis) Planos por semana, tendo capacidade para admitir programações distintas para cada
dia da semana. Na placa de CPU ou de rede os controladores deverão possuir um conector serial ou
USB para conexão de notebook, palmtop ou equipamento dedicado para transmissão e recepção em
campo das programações semafóricas, além de ter a opção para programação via Bluetooh, com suas
devidas segurança de conexão e transmissão.

Na parte frontal do controlador deverá possuir 1 (um) Disjimtor do tipo DR 25 A - 300mA para
ligação do Controlador Completo, e também 1 (um) Disjuntor comum de 16 Amper de para ligar e

.  desligar apenas os focos semafóricos, chaves manual do tipo alavanca incorporada diretamente aos
módulos de fonte do controlador para ativação do amarelo intermitente, funcionamento mamifl] e
pulso manual.

Deverá ser possível alterar/fazer luna programação no controlador com o mesmo em
funcionamento dos focos normal, sem que entre em amarelo intermitente.

MODOS DE OPERAÇÃO

Os controladores deverão funcionar nos seguintes modos de funcionamento:

a) Modo Intermitente

Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente. A freqüência de
intermitência deverá ser de 1 (um) Hz.

Este modo poderá ser acionado a partir dos seguintes eventos:
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• Detecção, pelo próprio controlador, de alguma falha que possa comprometer a
segurança do trânsito de veículos e/ou pedestres (detecção de verdes conflitantes, falta da fase
vermelha, verdes excessivamente curtos, etc.);

• Outras falhas detectadas pelo microprocessador, como inconsistência de dados etc.
• Detecção de falhas "WDT".

• Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais ou ao restaurar-se a energia no
controlador (seqüência de partida);
• Por requisição intema do controlador, devido à chamada de uma tabela, caracterizado

como intermitente, durante um período programado;

• Requisição, através do comando de forçar plano (plano intermitente);
• Acionamento manual pela chave seletora na frente do controlador.

b) Modo Manual

A operação em modo manual dar-se-á por acionamento pelo operador em campo.
Durante a operação em Modo Manual, os tempos de entreverdes continuarão sendo respeitados

de acordo com os tempos programados e não deverá ser determinado pelo operador, mas pela
programação intema do controlador.

Deverão existir mecanismos de segurança que evitem tempos de verdes excessivamente curtos
(tempo de verde de segurança).

O acionamento do modo manual se dará através de chaves do tipo alavanca existentes ná frente
do próprio controlador, assim como deverá possuir também uma chave do mesmo tipo para dar os
pulsos. Não serão admitidos Sistemas que tenh^ que ser inseridas qualquer tipo de entradas nos
controladores para funcionar o modo manual.

c) Modo Isolado a Tempos Fixos

O controlador deverá seguir a sua programação intema, mantendo tempos fixos de ciclo e de
estágios, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente.

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio intemo, controlado por cristal e
sincronizado com o GPS.

As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela de Mudanças de Planos,
tomando como referência o mesmo relógio que específica os parâmetros de horário, ou seja,
segundos, minutos, horas e dias da semana.

Neste modo, não poderá haver estágios de duração variável e nem estágios dispensáveis.

Modo Isolado Atuado

O controlador deverá seguir a sua programação intema, de acordo çom os valores especificados
pelo plano vigente.

A temporização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio intemo, controlado por cristal e
sincronizado com o GPS.

As mudanças de planos no controlador escravo serão implementadas através de sua própria
tabela de Mudanças de Planos, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os
parâmetros de horário, ou seja, segundos, minutos, horas, dias da semana.

No Modo Isolado Atuado, poderá haver estágios dispensáveis e/ou estágios de duração variável.
A solicitação de estágio fixo dispensável, quando veicular, deverá atender de forma semelhante

aos requisitos exigidos para estágios dispensáveis de pedestres.

d) Modo Sincronizado a Tempos Fixos

O controlador deverá seguir a sua programação intema, mantendo tempos fixos de ciclo, de
estágios e de defasagem, dé acordo com os valores especificados pelo plano vigente.
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A tençorização dos estágios deverá ser derivada de seu relógio interno, controlado por cristal e
sincronizado com o GPS.

As mudanças de planos nos controladores serão implementadas através de sua Tabela de
Mudanças de Tabelas, tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de
horário, ou seja, hora, minutos, segxmdos e dias da semana.

É imprescindível que os relógios ou controladores sejam ajustados pelo relógio do controlador,
obedecendo a uma periodicidade igual ou inferior a 10 minutos entre os dois ajustes consecutivos.

O parâmetro defasagem deverá ser programado dentro do plano de cada controlador.
Quando ocorrer algum problema que impeça a comunicação entre o controlador primário e seus

devidos seguidores, estes últimos deverão continuar a operar normalmente, de acordo com a sua
programação intema.

e) Modo Centralizado

Os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador deverão ser aqueles contidos na
Central de Controle de Semáforos de acordo com a Tabela de Troca de Planos da Central. Durante a

operação em Modo Central, nenhuma modificação localmente poderá ser feita na programação e/ou
operação do controlador, sem o consentimento da Central.

Neste modo o operador poderá realizar também forçamento remoto de planos.

CENTRAL

Os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador serão aqueles contidos na tabela de
horários de entrada de planos da Central de Controle.

Quando o plano comandado fizer parte da tabela de planos do Controlador, a Central informa
somente o número do plano a ser executado e o horário de início do mesmo. Quando o plano não
fizer parte da tabela de planos do controlador, a Central envia, antecipadamente, todos os dados que
compõe o plano em questão, jimtamente com o horário de entrada do mesmo. Assim, no horário
previsto, o controlador poderá implantar esse plano de forma como faz habitualmente com os planos
residentes em sua memória.

Durante a operação Modo Central nenhuma modificação localmente poderá ser feita na
programação e/ou operação do controlador, sem o consentimento da Central de Controle. Tanto pela
Central, quanto pelos referenciais, os horários dos controladores são ajustados a todo instante.

Para operar subordinado a uma Central de Controle, os controladores deverão dispor da seguinte
estrutura construtiva e operacional:

• Canal serial, reservado exclusivamente para comunicação. A comunicação do
controlador, em termos de sistema, com ou sem Central de Controle, é feita através do
Módulo de comunicação ou da placa de CPU, o qual poderá ser incorporado ao equipamento
de forma opcional.
• Além da área de memória reservada para a programação dos planos operacionais, o

controlador contará com uma área adicional de memória, que recebe qualquer plano enviado
pela Central.

PRINCÍPIOS

Os controladores deverão possuir no mínimo de 2 fases e no máximo de 24 fases.
Os controladores deverão registrar, pelo menos, as últimas 30 (trinta) falhas ocorridas (falta de

energia, verdes conflitantes, falta de focos: Vermelho, Amarelo e Verde, tempo de máxima
permanência em um estágio, falhas de comunicação e falha de hardware) com a indicação da data
(dia/mês/ano) e hora de ocorrência.

Os controladores deverão operar nas 3 seguintes condições:

a) Como controlador semafórico isolado;
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b) Como controlador semafórico que integra urna rede local de semáforos Sincronizados: Deverá
possibilitar que um controlador seja denominado "controlador mestre", o qual deverá ser responsável
pela operação sincronizada de todo o conjunto de controladores que compõem a rede semafórica. A
fím de viabilizar esse objetivo, o controlador mestre deverá operar com defasagens especificas a fim
de ser a referência para seu controlador escravo.

c) Através do software da Central de Controle de Semáforos ligado em rede remota via
computador portátil (notebook) ou microcomputador (tipo PC), deverá penhitir que as programações
inseridas no banco de dados do software possam ser transmitidas (enviadas e recebidas) aos
controladores desejados, como deverá também permitir a edição de todos parâmetros de
programação e verificar o status de funcionamento de cada controlador informando "on line" as
falhas apresentadas.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

O controlador em corrente alternada deverá funcionar na freqüência de 60 Hz e nas tensões
nominais de 110V,220V ± 10% Volts .

O controlador deverá ser protegido contra sobre correntes, sobre tensões, surtos e transientes
(descargas atmosféricas), através da utilização de disjuntores DR e comuns, fusíveis onde necessários
Dispositivos de proteção contra Surtos DPS, varistores e dernais dispositivos de proteção adequados,
devendo atender as normas ABNT aplicáveis a equipamentos elétricos.

O controlador deverá possuir os seguintes dispositivos de acionamento e proteção todos
devidamente identificados:

a) Disjuntor geral DRpara ligar/desligar todo o controlador;
b) Disjuntores para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos

do controlador;

c) Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS
d) Chave seletora "PROG" para modo "teste e operação";
A chave seletora descrita no item "d" quando colocada na posição "ON" não deverá monitorar as

lâmpadas dos gmpos focais, porém deverá continuar a mostrar a operação do plano programado por
sinalização via leds integrantes do módulo de 3 do controlador. O controlador deverá possuir
proteção independente para todas as fases com existência dé fusível ou dispositivo similar, pelo
menos, em cada fio de "retomo" das mesmas.

O controlador deverá oferecer pelo menos uma tomada universal de acordo com a norma NBR
14136 com pino terra e com tensão da rede de alimentação, com capacidade para 1000 Watts. Esta
tomada não deverá ter acesso extemo ao gabinete e possuir identificação da sua potência máxima.

As partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador deverão ser
efetivamente ligadas à massa do gabinete do controlador, não sendo suficiente o simples contato de
apoio entre chassi e suportes.

Deverá ser prevista a èxistência de um bome para cada fio proveniente das ligações:
• Conectores de passagem de no mínimo 2,5mm^ para os gmpos semafóricos, inclusive

para o fio **retomo" das mesmas, em cores iguais, porém diferente de Verde/Amarelo Juntos
(brasileirinhos, utilizados para identificação de terra) e também da cor Bege.
• 2 Conectores de passagem para cabos de no mínimo 6mm^ para a ligação dos cabos de

entrada de energia na cor Azul.

• 1 Conector de passagem para cabos de no mínimo 6mm^ para a ligação do cabo de
Teria, na cor Verde/Amarelo.

Os fios intemos deverão ser dispostos em rotas adequadas, de modo a nunca serem atingidos por
portas ou quaisquer outras partes móveis.

O controlador deverá estar apto a acionar lâmpadas halógenas, incandescentes e módulos
semafóricos à Leds.

Os circuitos que acionam as lâmpadas devem ser projetados para evitar que na transição das
cores ocorram situações visíveis de luzes apagadas ou de luzes simultâneas na mesma fase
semafórica.
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Quando do uso de lâmpadas halógenas ou módulos semafóricos à Leds, o controlador deverá
suprir tensão nominal de rede para alimentação do foco semafórico.

Os circuitos de acionamento das lâmpadas deverão ser feitos a base de triacs.

MÓDULOS INTEGRANTES

Todos módulos eletrônicos integrantes do controlador de acordo com suas respectivas funções
deverão ser intercambiáveis entre os controladores fabricados independentemente do número de
fases de cada equipamento.

Cada controlador deverá apresentar os seguintes módulos em quantidades e funções abaixo
relacionadas:

a) Módulo de Potência

Cada módulo de potência deverá suprir 2 (duas) fases semafóricas independente de ser veicular
ou pedestre e cada canal de cor deverá ter capacidade mínima de 1500 Watts ou 12A para qualquer
tensão de alimentação, sendo responsável pelo acendimento das lâmpadas dos grupos focais e possuir
circuito que permita monitorar os focos vermelhos e verde. Deverá apresentar indicação através de
leds presentes no próprio módulo para demonstração do acionamento de cada c^al de cor que esteja
em curso dispostos de modo a simular o funcionamento do semáforo.

Os módulos de potência deverão ser formado pela placa eletrônica medindo aproximadamente
145 X 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações
citadas acima denominada "Parte Mecânica"

Quanto à detecção de falta de focos, deverá ser possível programar o controlador de maneira a
determinar quais são os focos vermelhos que serão monitorados para que o mesmo não entre em
amarelo intermitente pela falta de focos de vermelho pedestre, uma vez que tal não compromete a
segurança do cruzamento;

b) Módulo de Comunicação

Deverá prover a comunicação de dados em rede local e ser interface de conexão à rede remota
(Central de Controle de Semáforos). Este módulo deverá possuir disponibüídade de conexão a rede
através de modem GPRS ou cabo de rede ou fibra óptica. O tipo de comunicação a ser utilizada
deverá ser informado ao fabricante para que os controladores já venham dispostos de uma destas
placas, em caso de não haver a informação os controladores poderão ser enviados padronizados para
a comunicação GPRS.

Os módulos de comunicação deverão ser formado pela placa eletrônica medindo
aproximadamente 145 x 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as
especificações citadas acima denominada " Parte Mecânica"

O mesmo deverá conter proteção contra surtos e transientes (anti-raio).

c) Módulo de Alimentação ou Fonte

Deverá prover a alimentação elétrica dos módulos eletrônicos componentes do controlador e
conter proteção contra surtos e transientes (anti-raio). É neste módulo que deverá possuir as chaves
de seleção de modos e funcionamentos já citados acima, as mesmas deverão ser já fixadas a placas de
circuito impresso a fím de garantir a efíciências das mesmas. A disposição dela no Rack deverá ser a
última do lado direito, para facilitar a identificação da mesma. Este módulo deverá possuir 1 led na
cor vermelho para sinalizar que aplaca está alimentada.

Os módulos de Fonte deverão ser formados pela placa eletrônica medindo aproximadamente 145
X 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações citadas
acima denominada "Parte Mecânica".
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d) Módulo de Programação (CPU)

Deverá ser composto pelas memórias, microprocessadores e circuitos lógicos necessários a
programar, armazenar e comandar a execução da programação, também monitorar o funcionamento
do hardware. Este módulo é o cérebro do sistema, é nele quem deve centralizar todos os dados
necessários para o processamento das informações. Este módulo deverá possuir 2 leds, um na cor
vermelho para sinalizar que a placa está alimentada e um na cor verde piscando para sinalizar que o
processador está processando as informações corretamente, caso haja algum problema com o
processador o mesmo deverá fícar aceso ou apagado constantemente.

Os módulos de CPU deverão ser formados pela placa eletrônica medindo aproximadamente 145
X 130 mm que contém os circuitos e pelo suporte do módulo de acordo com as especificações citadas
acima denominada "Parte Mecânica".

e) Rack do controlador

Deverá Possuir um' Rack manufaturado com chapas de aço SAE 1010. O processo produtivo
consiste de estamparia por puncionadeira CNC e viradeiras também CNC. O processo de pintura
utilizado é o eletrostático com tintas a base de poliéster. Medindo aproximadamente 360 x 255 x
lóOmm. Deverá possuir também guias com alto padrão de qualidade para sustentação das placas de
circuito impresso. O rack deverá também possuir roscas fêmeas para fixação dos parafusos dos
módulos do controlador. Na parte inferior do controlador ainda dentro do gabinete deverá possuir
uma régua de Bomes com molas, com fixação do tipo padrão DIN para conexões dos cabos elétricos.

Características Funcionais

a) Base de Tempo dos Parâmetros Programáveis

As temporizações programáveis do controlador deverão ser derivadas do seu relógio intemo,
onde o "segundo" deverá ser utilizado como a unidade de incremento do tempo de verde, tempos de
segurança, amarelo, vermelho total e tempo de extensão verde.

Monitoração do tipo WDT (Watch-Dog-Timer) para garantir o bom funcionamento da CPU,
sendo importante possuir tecnologia para garantir amarelo piscante nos focos mesmo com problema
ou ausência das placas de CPU e Potência.

Justificativa: Caso o controlador detecte possibilidade de problema de hardware nas placas de
CPU ou de Potência, deve possuir alternativa para garantir que o cruzamento possua sinalização de
amarelo piscante.

b) Verdes Conflitantes

Deverá ser possível configurar as fases conflitantes através de programação por estados a qual
deverá ter a função de indicar quais fases semafóricas não poderão ter verdes simultâneos.

A constatação da presença de uma situação em que a Tabela de Verdes Conflitantes não esteja
sendo respeitada deverá conduzir o controlador para amarelo intermitente em no máximo um
segundo. O controlador deverá possuir o recurso de autoreset da seguinte forma: após a entrada no
modo amarelo intermitente por motivo de falha, o controlador deverá executar até três verificações a
f^ de constatar permanência da falha e após as verificações, caso a mesma não seja critica ou tenha
sido depurada no autoreset o controlador deverá retomar ao funcionamento normal, saindo do modo
intermitente.

Independentemente do motivo que tenha conduzido o controlador ao modo intermitente, ao
retomar à normahdade ele deverá impor a seqüência de partida.

Mesmo que o controlador consiga voltar ao funcionamento normal, através do recurso de
autoreset, a falha que levou o controlador ao modo amarelo intermitente, embora não mais presente,
deverá ficar registrada como ocorrência de falha.
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c) Falta de Energia

Quando ocorrer falta de energia elétrica a programação interna dos parâmetros de cada plano
programado deverá ser mantida em memória não volátil.

d) Seqüência de Partida

Quando o controlador for ligado e as lâmpadas dos grupos focais forem energizadas ou ao
restaurar-se a energia no controlador à normalidade em eventual falta de energia, os grupos
semafóricos veiculares, antes de mudarem para o estágio requerido, deverão permanecer 5 (Cinco)
segundos em amarelo intermitente (os grupos de pedestres deverão fica apagados), seguidos por 5
(Cinco) segundos de vermelho Geral em todos os grupos semafóricos (inclusive de pedestres).

SEQÜÊNCIA DE CORES

O controlador deverá permitir a seguinte seqüência decores para os semáforos:

Gmpos focais veiculares

Verde Amarelo Vermelho Verde

Grupos focais de pedestres

Verde
Vermelho

Vermelho Verdeintermitente

PERÍODO DE ENTREVERDES E TEMPOS DE SEGURANÇA

Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes deverão poder ser programados,
independentemente, para cada estágio e plano.

O período de entreverdes deverá ser composto pelos seguintes parâmetros:
•  Período de amarelo e/ou vermelho intermitente (pedestre), ajustável, pelo menos entre 3

(três) e 7 (sete) segimdos.
•  Período de vermelho de segurança, ajustável, pelo menos entre O (zero) e 9(nove)

segundos.
Além do período de entreverdes, deverão ser programáveis os seguintes parâmetros de

temporizações de segurança: tempo de verde de segurança e tempo de máxima permanência em um
intervalo.

O tempo de verde de segurança deverá ser respeitado por todos os planos e permitir ser
programado, pelo menos, entre 3 (três) e 20 (vinte) segundos.

MUDANÇA DE PLANOS E MUDANÇA DE MODOS

O controlador deverá possuir uma Tabela Horária de Mudanças de Planos na qual poderão ser
especificados 48 (quarenta e oito) eventos de ativação de planos por dia. Cada plano deverá ser
ativado a partir desta tabela com horário e dias da semana. Os eventos de ativação de planos deverão
ter como resolução mínima deprogramação "DIADASEMANA/HORA/MINUTO".

Para todo o acerto de relógio o plano vigente deverá ser ressincronizado, ou mesmo substituído,
de modo a se adequar novamente à Tabela de Mudanças de Planos e aos parâmetros do plano
correspondente.

A ressonância não deverá afetar as memorizações de demanda para os estágios dependentes de
demanda.

22



V-

PROGRAMAÇÃO

As funções de programação e verificação de ocorrências deverão ser executadas através de
notebook, Tablete entre outros dispositivos eletrônicos.

A tela de programação deverá viabilizar a completa programação. E visualizar os erros na
memória do controlador através de uma solicitação em sua tela específica.

O teclado / tela de programação deverá apresentar as seguintes características:
• Todas as teclas e mostradores deveião ter identificação através de números ou letras, de tal

forma que facilitem a operação do mesmo;

• O teclado de programação deverá apresentar teclas que contenham recursos para a
inserção de algarismos de O a 9 e teclas especiais de funções e comandos;
• Ter grau de proteção contra respingos de água;

FUNÇÃO DA PROGRAMAÇÃO

Essa programação pode ser proporcionada das seguintes formas:
• Diretamente no controlador, através do dispositivo eletrônico.
• Remotamente, quando operando em modo central, através da própria Central de

Controle.

DADOS A SEREM PROGRAMADOS

Dados operacionais básicos (válido para todos os planos)
- Quantidade de fases (até 24 fases)
- Número do controlador, quando operando em rede ou isolado (0000 até 9999).
- Tempos de segurança das fases semafóricas.

Dados operacionais, por plano:
- Modalidade do plano.
- Quantidade de intervalos (até 24).
- Cores das fases para todos os intervalos.
- Modalidade dos intervalos.

- Tempos dos intervalos (1 até 250 segundos, resolução 1 segundo, para os intervalos principais
e 1,0 até 10 segundos, resolução de 1 segundo para os intervalos secundários).

- Tempos mínimos dos intervalos quando o plano é coordenado (I a 99 segundos, resolução 1
segundo).

- Tempos complementares para os intervalos atuados (1 até 99 segundos, resolução 1 segundo
para o tempo mínimo fixo e 1 até 10 segundos, resolução de 1 segundo para as extensões).

- Defasagem: O a tempo de ciclo, resolução 1 segundo, para os planos Sincronizados.
- Tempo máximo do ciclo (até 999 segundos).

HORÃRIO

Dia da semana, hora, minutos e segundos. Até 40 datas especiais de acordo com a necessidade
Horários de entrada dos planos.
Cada programa de entrada de planos deverá constar de: dia da semana e horário de entrada (hora,

minuto e segundo). Capacidade total 256 programas, resolução 1 segundo.

FUNÇÕES DO PROGRAMADOR
—  Visualizar ciclo em curso.

—  Visualizar horário.

—  Visualizar ocorrências.
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—  Programar planos.

-  Programar horários de entrada de planos.

FUNÇÕES DE VERIFICAÇÃO

1. Leitura e verificação de todo e qualquer parâmetro armazenado na memória de dados
(BEPROM) comexcessão do número de Série da CPU;

2. Leitura e verificação do relógio interno do controlador;
3. Leitura e verificação das indicações de falhas (ocorrências do controlador).

SEGURANÇA OPERACIONAL

Os seguintes parâmetros são continuamente verificados:

a) Em termos de controle
- O ciunprimento da seqüência correta das cores das fases semafóricas.
- O cumprimento dos tempos mínimos de segurança das fases e dos intervalos de alívio

(entreverdes).
- Supervisão do microprocessador pelo "watch dogtimer"
- Integridade dos dados armazenados nas memórias do controlador.
- O cumprimento do ciclo dentro do respectivo tempo máximo programado.

b) Em termos de saída
- Supervisão permanente dos focos verdes das fases em nível de tensão, através da comparação

contínua entre o comando executado e a leitura efetuada. Qualquer divergência entre comando e
leitura gera uma situação de anomalia o que leva prontamente o controlador ao Modo Piscante
Forçado. Funcionamento dos focos semafóricos de cada fase

c) De acordo com a divergência verificada as seguintes anomalias poderão ser constatadas
- Falta de fase.

- Erro de comando da fase.

- Erro de comando da fase e situação de conflito.
- G processo de comparação entre o comando efetuado e a leitura da saída correspondente,

representa uma forma segura e eficiente de monitoramento e supervisão de falhas, sobretudo nos
casos de conflito.

- Supervisão permanente dos focos vermelhos das fases, em nível de corrente, possibilitando
assim a pronta detecção de eventual situação de falta de fase (cor vermelha).

- Em qualquer um desses casos de anomalia, á ação do Modo Piscante Forçado ocorre dentro de
200 a 1250 milissegundos.

Comprovação das especificações de funcionamento com tensão nominal, fator de potência, grau
de proteção conforme NBR lEC 60529/2009, mediante apresentação de laudos de ensaios dos
controladores semafóricos feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTT.

16. DA COMPATIBILIDADE.

Todos os semáforos fomecidos deverão ser compatíveis ou similar cora a tecnologia SEMA, tendo
em vista que os semáforos instalados no município de Balsas possuem a tecnologia SEMA.

18. DA EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

18.1. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e

aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.
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18.2. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única

responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias

delas.

18.3. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a

segurança.

18.4. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por

quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos

serviços.

18.5. Executar todos os serviços de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que

integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias

de serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de Licitação do Edital, assim

como as determinações da CONTRATANTE.

18.6. Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fomecedores

qualificados.

18.7. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvas as subcontratações de

serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à CONTRATANTE para

autorização, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).

18.8. Comumcar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que

ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elemeiitos técnicos que

integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os

serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez

consultará o(s) autor(es) do(s)projeto(s), para efeito de autorização quando foro caso.

18.9. Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de

material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma possa se

pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.

18.10. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando
todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os

documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário.

18.11. Reparar, corrigir, remover, reconstmir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas,

serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de

execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes
às especificações.

19. DO PAGAMENTO

19.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento das obrigações, em moeda corrente

nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante
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apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento,

sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor.

19.2. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação, qualquer

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito

ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

19.3. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá o contratado pela

diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou

ainda, quando foro caso, cobrada judicialmente.

19.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as

devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da data de

apresentação da nota fiscal/fatura corrigidas.

19.5. A contratante, quando da efetivação do pagamento, poderá exigir da contratada a

documentação que comprovem a regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,

INSS, FGTS e CNDT (certidão negativa de débitos trabalhistas), sob pena da não efetivação do

pagamento.

19.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fomecimento estiver

em desacordo com as especificações constantes no contrato.

19.7. Os fomecimentos serão realizados somente a partir de emissão de ORDEM DE SERVIÇO, a

CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar pagamento de serviços executados sem

autorização da mesma (Ordem de Serviço).

19.8. O pagamento da prestação de serviço será por medição, assim a CONTRATANTE reserva-se

ao direito de efetuar pagamento apenas para os serviços solicitados por meio de Ordem de Serviços e

medidos pelos ficais do Departamento Municipal de Trânsito.

20. LOCAL, PRAZO, ENTREA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

20.1. Os serviços de instalação e fomecimento serão executados no município de Balsas, sob ordem

de serviço do Departamento Municipal de Trânsito (DMT).

20.2. A cada ordem de serviço/fornecimento fica estipulado o prazo máximo de até 07 (sete) dias

para a entrega dos materiais, e 15 (quinze) dias para a conclusão dos serviços de instalação;

20.3. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeça o

fomecimento e execução do objeto dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente a
secretaria solicitante, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo
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após o recebimento do aviso da Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá,

a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.

21.4. O fornecimento e execução do objeto, deverá ser entregue/executado de acordo comas ordens

de fomecimento, e a contratada se obriga a providenciar, por sua conta, a substituição de qualquer

parte do objeto solicitado pela secretaria solicitante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no

endereço indicado nas ordens de fomecimento, desde que:

a) Não atenda as especificações do termo de referência;

b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Compras;

c) Apresente falta quando da sua utilização.

21.5. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para

substituição mencionada no parágrafo anterior, a secretaria solicitante poderá adotar as medidas que

julgar necessárias, por conta e risco da firma fomecedora sem prejuízo de outros direitos que lhe

caibam.

21.6. Em caso do fomecimento e do serviço estarem em desacordo com as especificações licitadas,

todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

21.7. Executado o contrato, seu objeto será recebido de acordo com o art. 73 da Lei 8.666/93:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do

CONTRATADO;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

21. DAS RESPONSABILIDADES

21.1 Da Contratada:

21.1.1. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações

constantes das condições para a execução do objeto e daquelas estabelecidas em lei:

21.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto eontratado, nos termos da legislação vigente, ou

quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

21.1.3. Atender prontamente às requisições do CONTRATANTE na prestação de serviços de

instalação e do fomecimento de material semafórico nas vias urbanas do município de Balsas-MA,

conforme discriminados neste Termo de Referência.
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21.1.4. Responsabilizar-se civil e/ou criminalmente e/ou administrativamente, por quaisquer

danos/prejuízo/perda causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do

objeto deste termo de referência, devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

21.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e

expressa autorização do Órgão Contratante.

21.1.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas neste Termo de Referência.

21.1.7. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através do

representante ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o

bom andamento ou o resultado final do objeto;

21.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,

resultantes da execução do contrato, entre outras despesas como transporte, embalagens, seguro,

entrega relacionadas ou objeto.

21.1.9. Assegurar a qualidade do material fomecidoe qualidade do serviço prestado.

21.1.10. Corrigir prontamente os itens observados pelos fiscais da Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Departamento Municipal de Trânsito a fim de garantir a qualidade dos serviços

prestados.

21.1.11. Deverá disponibilizar GFIP, e cópia docademo de carteiras assinadas.

21.2 DO CONTRATANTE:

21.2.1. Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições da Lei n°

8.666/93 e suas alterações.

21.2.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato.

21.2.3 Emitir a "REQUISIÇÃO" autorizadora do fornecimento/serviço contratados.

21.2.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido.

21.2.5. Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado, conforme

dispõe o art. 67 daLei 8.666/93.

22. DAS SANÇÕES E PENALIDADES

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei rf 8.666/1993 que será aplicada de forma

subsidiaria, conforme define o art. 9° da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade daproposta;

b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

c) Apresentar documentação falsa;

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

28



e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

f) Não mantiver a proposta;

g) Cometer fraude fiscal;

h) Comportar-se de modo inidôneo;

22.2. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, a

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de

10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.

22.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a

Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas,

inclusive com as multas previstas.

22.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à

vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N° 87, daLeiN" 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre

o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura

Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura

Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05
(cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da pumção, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, c/c
ait. N'*7° da Lei N" 10.520/02 e art. N® 14 do Decreto N° 3.555/00.

23.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
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23i6. Serâo publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções administrativas

previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

23.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão

de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES

PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na

execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer

preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar

a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.

25. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

25.1. A fiscalização/gestão do fomecimento estará a cargo setor competente dos órgãos contratantes,

por intermédio dos servidores Lazaro Pereira da Süva (matrícula 3104-1) representante do

Departamento Municipal de Trânsito, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, o qual registrará
todas as ocorrências e deficiências verificadas e encaminhará a ocorrência à CONTRATADA,

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
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26. REAJUSTE

26.1. Os preços são fíxos e iireajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a

apresentação das propostas.

26.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

26.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

26.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.

26.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

26.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação

então em vigor.

26.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

26.8. O reajuste será realizado por apostilamento, conforme art. 65, § 8°, Lei 8.666/1993.

27. DA VIGÊNCIA

27.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até XX de XX de

20XX, em observância aos créditos orçamentários, as necessidades da execução do objeto e aos

quantitativos máximos estabelecidos.

28. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

28.1 A despesa com os serviços de instalação e fornecimento do material semafórico, objeto deste

instrumento, correrá a conta dos recursos orçamentários, eonforme documento expedido pela

Contabilidade do Município, para o exercício doano20XX.
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28. ASSINATURA DO SETOR SOLICITANTB:

Responsável pelo Tenno de referência

(Departamento Municipal de Trânsito)

Autoridade Superior dVljepaijWcnto Municípal^de Trânsitolic^al^í

BALSAS-MA, 24 de maio de 2021
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