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CONTRATOn'

PREGÃOno
PROTOCOLOS'

MODALIDADE

TIPO

FORMADEFQRNECtMENTO
VIGENCIA
VALORTOTAL

027/2018

016/2018

135/2017

PREGÃO PRESENCKL
MENORPREÇOPORLOTE

PARCELADA

07(SETE)MESES

R$ 507.000,0G(quinhentos e sete mil reais)

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, com sede na Rua Dr. Saltes Oliveira,

l.Q28 - Vila Industrial - Campinas/SP - CEP t3035-270, devidamente inscrita no CNPJ sob o n'
44.602.720/0001-00 representada neste ato por seu [)iretor Presidente Sr. Cartas rosé Barreira, portador do RG
Ro 4.571.189-6 e do CPF n' 000.621.24846 e por seu Diretor de Operações, $f. Wilson Folgozl de Bato,

portador do RG no 17.367.728-9 e do CPF n' 060.084.348-38. doravante designada simplesmente EMDEC, e de

outro lado. RJ.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - EPP. com sede à Rua Jaime Rodrigues Modesto. n' 233
Vila Silvia. São Paulo/SP - CEP 03728-005, devidamente inscrita no CNPJ sob n' 12.420.273/0001-74, neste

ato representada pelo Sr. Caio Augusto César Mafort de Oliveira, portador do RG n' 22.991 .433-0 e do CPF n
264.062.158-a0, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajushm e convencionam as obrigações

e compromissos recíprocos que assumem, em consonância com a Lei Federal n' l0.520/02: Lei Federal n'

8.666/93 e suas alterações, o Pregão Presencial rt' 01 6/201 8, Decretos Mur\idpais n' t4.21 8/03 e n' 14.602/04

e suas alterações e demais Ramas complementares e disposições deste instrumento, consoante as cláusulas e

condições que seguem:

CLÁUSULAPRIMEIRA-OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente o fornecimento de material sinalização vertical(Lares .3 e 4) e
sinalização vertical semafórica (Lote 8). obedecendo as especificações descritas nos itens do Anexo l -
Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1. A vigência do presente Contrato é de 07(sete) meses, contados a partir da data da publicação do seu
eHrato no Diário Oficial do Município. podendo ser prorrogado, respeitadas as determinações do Art. 57 da Lei
Federal n' 8,666/93 com suas alterações.

2.2. As condições de execução do ajuste. inclusa\e as obrigações das pares. são as especificadas neste
Contrato e nas constantes do Anexo 1 - Termo de Referência do Edital que o precedeu e que deste faz pare

integrante.

}

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

ii;i z:umllziis: iài :l g :il $il
proposta da CONTRATADA que é parte integrante deste.

EMPRESA MUNICWAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A .,..,ç=;=

...';: g9à:i jl;Í:;:i"';'':="'"' ""''" '".-:-«';FW
'G



3.2. Nos preços propostos acima indicados estão inclusos todos os custos e despesas, assim como tributos,
encargos e incidências, diremos ou indiretm. não importando a natureza, que reuniam sobre o objeto, correndo
por conta e risco da CONTRATADA.

3.3. Não haverá reajuste nos valores deste contrato.
equilíbriofinanceira.

exceção àquele decorrente de recomposição do

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1.

4.2.

4.3.

O pagamento será efetuado no prazo de 30(cinta) dias, a contar do aceite da Nota Fiscal/Futura

A empresa deverá emitir Nota Fisml/Futura expressa em Reais.

a) Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas $/A.
Rua Dr. Saltes Oliveira, n' 1 .028 - Vila industrial - Campinas/SP.

CNPJ : 44.602.720/0001-00 Inscrição Estadual: 244.109.463.1 10

Da natura / Nota Fiscal deve necessariamente constar:

c) Protocolo no135/20171

d) Contrato n' 027/2018.

A Nota Fiscal não poderá ser negociada ou dada em garantia a terceiros.
Não será aceito boleto bancário.

Indicação dos materiais, quantidades, valores unitários ê totais

4.4. A EMDEC terá o prazo de 05(dnco) dias úteis para aprovar ou rejeitar a Nota Fiscal/Futura

apresentada
4.4.1. Aes) futura(s) não aprovadas pela EMDEC será(ão) devolvida(s) à contratada para as
necenárlas correções. com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de 02
jdoís} dias Úteis a parir da data de devolução para a sua íeapresentação

4.4.2. A devolução da natura não aprovada pela ER4DEC em hipótese alguma sewirá de pretexto para
que a CONTRATADA suspenda o bmecimento

4.4.3. A($) natura(s) aprovada(s) será(ão) paga(s) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do aceite da
Nota Fiscal/Fatura pela EMDEC.

4.5, Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualqlier
obrigação ünanceiía que Ihe tiver sido imposta em decoírência de penalidade ou Inadlmplemento contratual

4.6. Caso se aplique, será retido do pagamento à Contratada, a alíquota do ISSQN da Prefeitura Municipal
de Campinas conespondente à atividade da empresa, em atendimento à Lei Municipal n' t2.392/05 e

alterações

4.6.1. As empresas não estabelecidas em Campinas e que prestam serviços no município, devem fazer
o GENE Campinas - Cadastro de Empresas não Estabelecidas em Campinas. para que não tenham o
imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-lSSQN retido na fonte pelo domador de serviços, nos
termos da IN DRM/GP 001/2012 e alterações.

/

4.7. Como liberalidade, a EMDEC poderá efetuar crédito em conta corrente bancária da empresa \
CONTRATADA, desde que esta assuma eventuais custos decorrentes desse crédito.

\
4,6.2. Para fins de apuração da base de cálculo, a contratada, quando couber, deverá fornecer.
tomados destes sewiços as cópias previstas no art.99 do Decreto Municipal 15.356/200S

&
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

EWRESA MtJNICPAL DE DESENVOLVIMENTO DE C,AMPJNAS S/A
Rua Dr. Sa]Jes Oliveira, n'. J .028 -- \Fila ]ndustdal -- CEP 1 3035-27Q -- Cmllpinas.'
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5.1. Cumprir, além das exigências elencadas neste instrumento, todas aquelas constantes do ANEXO l
Termo de Referência do edital aue é narre integrante deste contrato.

5.2.

5.3

5.4.

indicar proposto para acompanhamento dos termos e $el execução do contrato

CumpHr os prazos previstos para as entregas, conforme item 5 do Anexo 1 - Termo de Referência

Assinar o Termo de Encenamenta do contrato ao final da vigência deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA EMDEC

6.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento

6.2. Indicar preposto para acompanhamento dos termos deste contrato

CLÁUSULA SÉTIMA . TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

7.t. Fica terminantemente vedada à CONTRATADA a transferência das obrigações decorrentes deste

instmmento a terceiros, sob pena de rescisão unilateral e imediata do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES

8.'t. Pela inobservância das obrigações previstas na legislação em vigor e, em especial, das previstas neste
Contrato e seus anexos, a EMDEC poderá, de acordo com a natureza da infração, aplicar à CONTRATADA as

seguintes sanções

Advertência;

lil--Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EMDEC, no$

termos do incisa lli do artigo 87 da Lei n' 8666/g3;

Multa

IV - Declaração de inldoneidade para lIcItar ou mntratar com a Administração Pública, nos termos do
inciso }V do artigo 87 da Lei n' 8666/93

8.2. A penalidade não desobriga o inffator de coligir a falta que Ihe deu origem.

8.3. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos:

8.3.1. Multa de 0.2% Idas dédmcs de um por cento), aplicado ao valor total atualizado do conkato,
multiplicado pelo número de dias de atraso no fomecimento, até o décimo dia corrido, após o que,
aplicar-se-á a multa prevista no subirem 8.3.2;

8.3.2. Muda de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atuaiízado do contrato, será aplicado na
hipótese de Inexecução parcial do objeto do contento de natureza média;

8.3.3. Multa de 1 0%(dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, será aplicado na
hipótese de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, pelo seu não recebimento, ou por

qualquer outro inadimplemento contratual de natureza grave. sem justilcativa, ou com justificativa não
aceita pela EMDEC88

/
8.4. A CONTRATADA terá o preza de 05 (cinco) dias úteis para recorrer da penalidade aplicada. de acorda/l/'
com o disposto na Ld Federal n' 8.666í93 e alterações

8.4.1. Se indeferido o recurso, a CONTRATADA deverá recolher o valor da multa aplicada na
Tesouraria da EMDEC, no prazo de até 5 {cinco) dias, após comunicada do resultado a
8.4.2. Caso não sejam recolhidos no prazo os valores devidos pela CONTRATADA relativos. à$
multas. os mesmos serão descontados dos pagamentos, e/ou serão tomadas as providências judiciais/
cabíveis a

'8
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8.5. O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará também a CONTRATADA às demais sanções
revistas nas artigos 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93, com suas alterações.

8.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

B.7. As penalidades serão aplicadas mediante regular procedimento administrativo, com exceção da
advertência que poderá ser aplicada nos autos do PALC - Processo AdmInIstratIvo de Licitações e Contratos

CLÁUSULA NONA - REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

9.1. A fusão, cisão ou Incorporação da CONTRATADA deve ser comunicada à EMDEC que promoverá
análise documental da reorganização empresarial

9.2. Inexisündo pnluizo ao interesse público será lavrado se necessáúo Termo Aditivo para as adequaçõw
decorrentes dessa operação

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

'10.'1. O presente Contrato poderá ser rescindido no$ termos do Art. 7? e seguintes da Lei Federal n' 8.666/93
e alterações.

tQ.2. A EMDEC poderá rescindir de pleno direito c Contrato, Independentemente de Interpelação judicial w

extrajudicial, $em que assista à CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização. sem prejuízo das
penalidades aplicáveis, sempre que ocorrer:

l0.2.1, 1nadimplêilcia de Cláusula contratual per parte da CONTRATADAS

l0.2.2. Inobservância de especi8cações e recomendações fornecidas pela EMDECI

l0.2.3. Interrupção do fornecimento por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem
justi$caüva apresentada e aceita peia EMDECI

l0.2.4. Liquidação judicial ou extrajudicial. falência e insolvêrlcia civil da CONTRATADAS

l0.2.5. Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste Conkato.

't0.3. Fica assegurado à EMDEC o direito de cancelar o pagamento das prestações vincendas, no caso de
rescisão administrativa prevista no citado AR. 77, sem obrigação de indenizar a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRESSÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

tl.l. Para a presente contratação há previsão de recursos orçamenlárlos que custearãa as despesas
decorrentes deste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1. Os termos deste Contrato vinculam-se aw termos do Edital, seus Anexos e da Proposta Comercial
apresentada pela Contratada.

12.2. Aplica-se a este Contrato e púncipalmente aos casos omissos o disposto na Lel Federal n' l0.520/02.
Lei Federal n' 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipais n' 14.21 8/C)3 e n' 14.602/(}4. ,,i

/

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES / \

13.'1. Integra o presente Contrato, o Anexo 1 - Termo de Referência e a Proposta Comercial apreseqhda l
pela CONTRATADA: e vinculam-se ainda aos temos deste, para todos os efeitos legais, os termos e demais l
Anexosdo Edital

Ü
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4
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . MANUTENÇÃO DAS CQNDlçõES DE HABILnAçÃO

14.1. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
quali$cação exigidas na licitação.

14.2. Sempre que a EMDEC exigir documentação comprobatória dessas condições a CONTRATADA deverá
atender.

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA.FORO

15.1. A$ pares elegem, desde já, explicitamente, o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo:
para dirimir quaisquer" questões que eventualmente venham a surgir por força do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes por seus representantes legais, assinam o presente
Contrato, feito em 3(três) vias de Igual teor e forma, para um só e jurídico efeito.

Campinas. 2 a JUL. 2018

Vlrilson de Brita
Dlretor de O da EMDEC

de Oliveira
URBANALTDA-EPP

ÚÜ..,

TESTEMUNHAS:
#

,z
Jhader E. P. Cordeiro

Ü,
Lud
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ANEXOI - TERMO DE REFERÊNCIA

1. 0BJETO

Contratação de empresajs) especializadats) no fornecimento de rnateHal de sinalização vertical (lotes 3 e 4) e
sinalização vertical semafóHca (lote 08)

2.

2.1.

E;0;IN.

DetalhadadosProdutosUnídad.
de 3,60m,a fogo, diâmetro de 2 1/2"Coluna em aço,

espessura de 3,35mm
emPVCcom tampa de vedação125 l peça

de 3,80m.a fogo, diâmetro de 2 1/2'Coluna om aço,
emPVCcom tampa de vedaçãoespessura de 3,35mm

de 4,00m .a fogo, diâmetro de 2 1/2'Coluna em aço,
com tampa de vedação em PVCespessura de 3,35mm

de 4,00m.a fogo, diâmetro de 3"Coluna em açor
com limpa de vedação em PVCespessura de 3.35mm

àfogotipo P-57. de dimensões 4i x 5,25m x 3.75mmColuna em aço
afogo decom braço em açopara fixação de placa de orientação

15m.X

iPeM0

Espectfic?çáo Detalhada dos Produtosii;li l Qtd. l Unia

375 l peça4.1

de 3,BOm;diâmetro de 2 1/2"Coluna em aço, ga»anlzado a fogo,
oüm tampa de vedação em PVCespessura de 3,35mm

EWRESA MtjNIC@ 8ü DE DESEP{VOLVlhaENT0 DE Cz\MPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveil'a, Do. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/'SP
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2.1.1.

romecimentotlvamiunas - suportes metálicos err aço para placas de trânsito informe ABNT NBR 14890:2011

2.1.1.2. Tipos

Coluna em aço, galvanizado a fogo, diâmetro de 2 't/2", comprimento de 3,60m, 3,80m e 4,00m, espessura

de 3.35mm - com tampa de vedação em PVC;

Coluna em aço, galvanizado a fogo, diâmetro de 3", comprimento de 4,00m, espessura de 3,35mm - com

tampa de vedação em PvC;

2.1.1.3. Camderísticas

2.1.1.3.1. Material . . .

2.1.1.3.1.1. As peças deverão ser confeccionadas conforme ABNT NBR 14890:201 1, exceto as tampas de

vedação que serão em PVC

2.1.1.3.1.2. A parte superior do tubo deve ser vedada com um tampão de PVC, com espessura mínima de 3

mm, devendo conter nervuras para impedir deformações e evitar o acúmulo de água

2.1.1.3.2. Dimensionar

As formas, dimensões e demais características das peças encontram-se detalhadas no desenho anexo.

D2.'1.1.3.3. dentif Caçãoem alto ou baixo relevo nas peças, de forma legível e indelével. a palavra EMDEC/

CONTRATANTE, o nome ou marca do fabricante e a data de tomecimentg

é

THâ';.
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2.4.2. ESPECIFICACÕES DOS ITENS 3.5 e 4.5 - COLUNA P-57 PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE

ORIENTAÇÃO

2.1.2.1. Objetivo
Fornecimento de coluna para o suporte de sinalização vertical de trânsito

2.1.2.2. Características

2.'1.2.2.'1. Material

As peças serão confecdonadas com chapas de aço carbono com costura, conforme ABNT NBR 6591 :2008
exceto as tampas de vedação que serão em PVC

2.1.2.2.2. Dimensionar

Colunas P-57 para fixação de placas de ohentação, braço 76,2mm x 3,1 5m e colunas 4' x 5,25m x 3,75mm

2.1 .2.2.3. Tratamento Superficial

2.1.2.2.3.1.

2.1.2.2.3.2.

Para proteção contra corrosão, as peças deverão ser submetidas à galvanização a quente,

após as operações de duração e sondagem.

A galvanização deverá ser executada nas partes intimas e extemas das peças, devendo as

superfícies apresentarem uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e

de no mínimo 350 gramas de zinco por metro quadrado nas extremidades da peça.

A galvanização não deverá separar-se do rnateHal base quando submetido ao ensaia de

aderência pelo método de dobramento.

A galvanlzação deverá ser uniforme. não devendo existir falhas de zlncagem. No ensaio de

preece, as peças deverão suportar no mínimo 6(seis) Imersões, sem apresentar sinais de

depósito de cobre; os parafusos e porcas deverão suportar um mínimo de 4(quatro) irnenões.

A espessura da galvanízação deverá $er de no mínimo 55 mm.

2.1.2.2.3.3.

2.1.2.2.3.4.

2.1.2.2.3.5.

2.1.2.2.4. Identificação
Deverá ser estampado em alto ou baixo ou baixo relevo nas peças, de forma legível e indelével:
EMDEC / CC)NTRATANfE, o nome ou marca do fabricante e a data de fornecimento

a palavra

2.1.2.2.S. Propriedades mecânicas

2.1.2.2.5.1. O material deve atender, no mínimo, os seguintes valores
Limite de escoamento mínimo: 180 Mpa.

Limite de resistência à trarão mínima: 320 Mpa.

Alongamento mínimo após rupturas 23%

/
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2.2. ESPECIFICACÕESDOLQTE98

2.2.1. !

2.2.1.1. Coluna semafóHca de 101 mm j4poll x 6.00 m, confeccionada em aço carbono categoHa SAE/á'
1010/1020, laminado à quente de acordo cona NBR 6591 de seção cilíndrica com costura em peço

única e possuindo galvanização na pare interna e externa, com espessura de parede de 5 mm, nãÕ

devendo existir falha na zincagem, atendendo as normas: NBR 61 54 (achatamento). NBR 7397. NBR l

7398. NBR 7399 e NBR 7400 (galvanização). ~.\ ,/ /
2.2.1.2. A coluna deverá apresentar 02 dietas soldadas oposlamente e distantes 30 cm da extremidade

infeNor. medindo 1 00 mm x 100 mm, com espessiíra de 3/16" . aviando o movimento de rotação e

possuir tampa para vedação da parte superior da coluna, a qual em PVC na cor branco com

espessura mínima de 3mm ou do mesmo material da coluna, sendo fixada através de moldagem,

garantindo total estanqueidade à água

R'
EMPRESA MUNICIP.AL DE DESENVOLVIMENTO DE C EMPINAS S/A
Dr. gRIlos Oliveira, n'. } .028 --Vila Industrial .- CEP 13035-27a «- Campinas/SP
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  Qtd. Unid Especificação dos Produtos
B.l 6 peça Coluna Semafórica Simples 4" x 6,00m

8.2 6 peça Coluna Semafórlca Base QI cavilhas 41/2"x6.00m

B.3 2 peça Coluna $emafóHca Base 02 cavilhas 4 1/2"x6.00m

8.4   peça Conjunto suporte superior para coluna cónica - "trilha

8.5     Conjunto suporte infehor para coluna cónica - 'triihg

$.6 12 peça Suporte simples para Grupo Focal com diâmetro de 4"

3.7 12 peça Suporte simples para Grupo Focal com diâmetro de 41/2

8.8 6 peça Suporte basculante para braço proletada com diâmetro de 4"

8.9 10 peça

Coluna Cónica simples para sinalização semafóríca. 3buumm de altura. com oase e
janela para inspeção padrão SEFaCO-CET. Galvanizado a fogo interna e
externamente. conforme normas NBR 6323. 7399 e 7400 da ABNT.(Sem

Chumbador

8.{0 10

Coluna Cónica composta para braço projetado de sinalização sem8tórlca. 4zuumm
de altura. com baw e janela para inspeção para botoelra padrão SEMCO-

-'« .:.Z:=:iJ=.?: :lÊ=';= 1: g:E=Êl:l=:=,HÜl;'Ê:;;l;3"
e 7400 da ABNT. ISBN Chumbados

8.11 12  
Conjunto de 04 chumbadores tipo "J'. diâmetro 7/8' x 520mm de ccmpHmento para
nstalação de poste. Fabãcada em aço carbono e fomeddo com parca. anrtlela Hsa enstaiaçao ae poste. raoncaao eln açu çdluullu u lv'l ç luu vu--- pv'ua- a"v'-- "aa u
de pressão. Galvanizado a fogo (parcial) conforme normas NBR- 6323. 7399 e 7400

daABNT

8.12 7 peça
Braço para poste padrão SEMCO-CET, projeção 4700mm. Galvanuado a Togaraça para poste paarao t: u u-uE 1 , projeçau 'Fluwnln. ual alnzauv a -vu
nterna e extemamente. conforme nora



2.2.1.3, A coluna deverá possuir furos de diâmetro de 25 mm, distribuídas em três linhas de quatro cada uma,

para o grupo focal pedestre. 3.50m e a 5.00 m do õnai da coluna(ALETAS) no sentido da tampa

superior, assim como, quatro furos com diâmetro de 25 mm na sua pare superior a 20 cm do final da

coluna jtampa de PVC}. e onde cada linha lenha as hirações distHbuídas eqtlidlslantes uma da outra

oetAtHEFUKAÇOES
COLUNA de 4 POL X 6.01

2 deus
100x100

2.2.2.

2.2.2.1 Coluna de 114 mm l4 '/: nol) x 6.00m. confecdonada em aço carbono categoria SAE laia/1020, laminado a

quente de acordo com NBR 6591 de seção cilíndrica com costura em peça única com espessura de parede 5 mm

e possuindo galvanlzação na pare interna e extema. não devendo. exishr falha na zincagem possuindo 40a

gramas#nz de dnco na superfície. atendendo as noímas= NBR 6154(achatamentol. NBR 7397. NBR 7398. NBR

7399 e NBR 74DÜ (galvanlzação)

2.2.2.2 A mIuDa deverá apresentar 02 aletas (soldadas), opostamente e distantes 30cm na extremidade inferior, medindo

100 x 100 mm, com espessura de 3/16". evitando o movimento de rotação. Na sua parte superior 08 porcas/'

sextavadas de 1/2", gaivanlzadas soldadas aa corpo da coluna, distantes 150 mm e 300 mm, respectivamente dd

extremidade superior para receber 08 coito) parafusos com cabeças sextavadas de 1/2" x 50 mm, que permitirão o

aperto do braço proletado.

2.2.2.3 A coluna deverá possuir furacão de 70mm a qual possibilite a passagem de cabos para possível }nslalação de

contratador, distantes 2,50m da extremidade inferior da coluna (ALETAS) no sentido da cavilha, e mais Q8 (Dita)

furos de diâmetro 25 mm, distribuídas em duas linhas de quatro cada uma, distantes 3,80 m da extremidade

inferior e 70 cm da extremidade superior, respectivamente, e onde cada linha tenha as furações distribuídas

eqÍlidistantes. Um furo de 70 mm de diâmetro a 2,5am da extremidade inferior.

Fc ne: ( 19) 3772-4000 Site: :isbn(:$311dÊç:ga
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DETALHEFURAÇÓES
COLUNAde4112POLX6.00m

01 avilha

Ful'açãil 25 mm OIÜio
Total 1)3 fül'os .70mm

08 Parafusos Gal\
1/2 x

2.2.3. ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 8.3 - COLUNA SEMAFÓRICA 4 '/2" mm x 6,00 m - 02 CAVILHAS

2.2.3.1 Coluna de 114mm j4'2pol) x 6.00m, confeccionada em aço carbono alegada SAE 1010/1020.

laminado a quente de seção cilíndrica com costura em peça única e possuindo galvanização na pane

interna e edema, não devendo existir falha na zincagem possuindo 400 gr/mz de zinco na superfície e

um espessura de parede de 5 mm (cinco milímetros) , atendendo as normas:

NBR 6153 (dobramento)

NBR 7397. NBR 7398, NBR 7399 e NBR 7400 (galvanização). //

é EA

A coluna deverá apresentar duas dietas soldadas em sua base, de 20 cm de comprimento, evitando 7'

movimento de rotação. Deverá possuir na parte superior 02 cavilhas ou "bocas" possu ncP

complemento de 65 cm para encaixe do braço projetado, servindo como luva para o braço, serldo uqa

das cavilhas soldada paralelamente a coluna principal, a uma distârlcia de 4 cm, as luvas deverjj:X .,/

possuir 12 parafusos com cabeça sextavada de 1/2" x 50mm galvanizado e porcas sextavadas de llz" '

ga vanizada soldadas ao corpo da coluna e luva lateral, proporcionando aperto dos braços protetados
com assentamento perfeito. A coluna deverá possuir 04 (quatro) furações de diâmetro 25 mm

distribuídas em uma linha. distantes 3,BO m da eHrernidade da base da coluna no sentido da cavilha e

70 cm da extremidade supeHor, assim como, duração de 70 mm de diâmetro distante 2.50m da

extremidade InfeHor .,/'gin;;;=;''

2.2.3.2.

Ó

W
EMPRESA MIINICn \l DE DESENVOLVll\BENTO DE CAMPINAS S/A
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2.2.4. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 8.4 e 8.5 - CONJUNTOS SUPORTES PARA COLUNAS CÓNICAS

lmll o E $uPORrE)
Deverão ser fabricados em alumínio fundido, os suportes fazem a fixação do grupo focal repetidos ou

pedestre à coluna semafórica cónica composta ou simples São utilizados dois conjuntos de $xação,

bilha e suporte, um superior e outro inferior. Em cada conjunto, o trilho é lixado na coluna cónica e Q

trilho é acoplado ao foco, assim, é encaixado ao trilho, promovendo a fixação. No trilho inferior, há um

parafuso que trava o grupo focal. impedindo sua remoção. Os furos dos trilhos são 60 cm equidistantes,

para fixação do parafuso à rosca M8 da coluna, e um furo de 26 mm para passagem do cabo da fase

semafóHca, Deve acompanhar 3 parafusos com rosca M8, dais para fixação dos trilhos e um para trava

do suporte.

EWRESA MtJNICWAL DE DESEliVOLVIMl;NT0 DE Cala/MINAS S/A
Rua Dr. Sallw Oliveii'a, n'. 1 .028 --Vila Industrial - CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Forte:(] 9) 3772-4000 Sito: Sni)õ::$331dÊÇ:El2111:b!
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2.2.5. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 8.6 e 8.7 - SUPORTES SIMPLES PARA GRUPO FOCAL

São utilizados pam a lxação de um grupo focal. Medidas: 4" (101 .6 mm ) e 4 %" (1 14.3 mml

M.
t4

Eb@RESA Mt.INICn.4L DE DESENVOLVIMENTO DE CAhfPINAS S/A
Rua l)r. Saltes Oliveh'a. n'. 1 .028 -- Vila Indushia! -- CEP 13035-27Q -- Campinas/SP
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2.2.6. ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 8.8 - SUPORTE BASCULANTE PARA BRAÇO PROJETADO COM

DIÂMETR04"

São utilizados pam fixação de um grupo focal no braço proletado. Este suporte deverá permitir a regulagem

hadzontal e veRical do grupo focal para se achar o melhor ângulo de proleção da luminosidade. Medidas de 4"

1101,õ mm ).

2.2.7. ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 8.9 - COLUNA CÓNICA SIMPLES TIPO SEMCQ

2.2.7.'1. Descrição

2.2.7.1.1. Colurla constituída de uma haste vertical em tubo de aço cónico contínuo, tendo 3,50m de altura

acima do solo. A haste apresenta na sua extremidade superior um diâmetro externo de 76 mm e

na sua extremidade inferior um diâmetro externo de 115 mm com uma espessura constante de

3.5mm. A fixação do coluna à base deverá ser feita através de um flange de 300 x 300 mm. com

quatro furos passantes. situada na sua extremidade inferior, e reforçada através de triângulos.

soldados e flange e à colina. servindo como reforço a possíveis esforços a torção.//ÍI/

2.2.7.1.2. A 1 ,00m da extremidade inferior da coluna, deverá haver uma janela de inspeção, que possibilite a

junta devedação.

2.2.7.1 .3. Ao longo da coluna deverão existir furos para a passagem dos cabos de alimentação. bem coma
furos dotados de uma bucha interna, soldada externamente, para $xação dos trilhos de

sustentação dos semáforos.

Ü

2.2.7.2. Resistência da coluna

2.2.7.2.1. Cargase Fiexas.

1 5 ''- ê'A"o gSÊM])REGA MUNICIP,4L DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Oliveira, n'. 1 .028 -- Vila. Indilstr:ial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Pane:( 1 9) 3772-400t) Site: X)lnX:ÇJ31ÇÇ:Ç9111:bli
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2.2.7.2.1 .1. Com uma carga aplicada no topo da coluna a 3.50m do nível de engaste do sentido vertical

ao eixo longitudinal da coluna e com a janela situada do lado oposto a aplicação da carga, a

coluna simples deverá suportar uma carga P=140 kg com uma flexa máxima de IQ cm

2.2.7.3. Materiais e Acabamentos

2.2.7.3.1. Material

Tubo cónica contínuo, confeccionado em chapa de aça SAE 102a bitola lO (3,50mm) comicidade constante

1.1%

2.2.7.4. Dimensões

2.2.7.4.1. Diâmetro topo = 76mm

2.2.7.4.2. Diâmetro base = 1 15mm

2.2.7.5. Resistência

2.2.7.5.1. Tensão de ruptura mínima = 42,20 kgf/mrn

2.2.7.5.2. Terlsão de escoamento mínimo = 24,00 kgf/ mm2

2.2.7.5.3. Alongamento mínimo = 26%

2.2.7.6. Processo de Fabricação
Solda longitudinal por processo MIG

2.2.7.7. Especificações Zincagem a fogo

2.2.7.7.1 . Zincagem por imersão a quente em zinco fundido com temperatura entre 445e C.

2.2.7.7.2. Camada de zinco co peso mínimo de 610g/m2

2.2.7.7.3. Teor de zinco superior a 98% com impurezas de chumbo de 1% ou menos.

2.2.7.8. Cargas atuantes

2.2.7.8.1 .1. Carga ocaslmais queres que amuam sobre a coluna em caráter não continuo. Dentro

destas cargas, estão dassiülcados o empuxo do vento e as cargas acidentais, tais como:

escada + técnico que irá instalar au dar manuterlção no semáforo.

2.2.7.8.1 .2. Em caso de colisão, a coluna deverá absorver parte do impacto em prejuízo próprio a Hm de/

diminuir os efeitos do mesmo.

2.2.7.8.2. Cargas permanentes

2.2.7.8.2.1 . São aquelas que amuam sobre a coluna em caráter continuo e permanente

2.2.7.8.2.2. Dentro destas cargas está classiOcado o peso do equipamento(2 semáforos veiculares + 2

semáforos pedestres completos e seus acessórios)

/

2.2.8.

2.2.8.1. Descrição

EWRESA MUNICWAL DE DESENVOLVIMENTO DE CJ\MPINAS S/A
Rua Dt'. Saltes Oliveira, Do. 1 .028 - Vila Industrial - CEP !3035-270 -- Campinas/SP
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2.2.8,1.1. Coluna constituída de uma haste vertical em tubo de aço cónico contínuo tendo 4*28m de altura

fora do solo. A haste apresenta na sua extremidade superior um diâmetro externo de 1 23mm e

na sua extremidade inferior um diâmetro externo de 170mm com espessura constante de

3,5mm. A $xação do conjunto à base deverá ser através de uma flange cle 300 x 300 mm,

situada na extremidade inferior da coluna e reforçada através de triângulos, soldados a flange e

a coluna, servindo de reforço a possíveis esforços a torção, A mesma deverá possuir quatro

rasgos passantes que possibilitam ao conjunto, um movimento de rotação em torno de seu eixo

de aproximadamente 20'.

2.2.8.1.2. Ao longo da coluna deverão existir furos para a passagem dos cabos de al mentação. bem como

furos dotados de uma bucha interna, soldada externamente, para a fixação dos trilhos de

sustentação dos semáforos.

2.2.8.1.3. A exüemidade superior da coluna deve possuir uma caixa retangular, com furos para a

passagem de cabos de alimentação e foscas para fixação do braço proletado norma, ou braço

proletado alto com caixa de acoplamento.

2.2.8.2. Resistência da coluna
2.2.8.2.1. Cargas e Flexas.

2.2.8.2.1.1. Com uma carga aplicada no topo da coluna a 3,5Clm do nível de engaste do sentido vertical

ao eixo longitudinal da coluna e com a janela situada do lado oposto a aplicação da carga, o

coluna simples deverá suportar uma carga P=140kg com uma mexa máxima de 10cm

2.2.8.3. Materiais e Acabamentos

2.2.8.3.1.ic Material eccionado ern chapa de aço SAE 1020 bitola lO (3.50mm) tonicidade constante

1,1%

2.2.8.3.2. Dimensões

2.2.8.3.2.'1 . Diâmetro topo = 76mm

2.2.8.3.2.2. Diâmetro base = '1 1 5mm

2.2.8.3.3. Resistência

2.2.8.3.3.1 . Tensão de ruptura mínima = 42,20 kgffmm

2.2.8.3.3.2.Tensão de escoamento mínimo = 24.00 kgf/ mm2

2.2.8.3.3.3.Alongamento mínimo = 26%

2.2.8.3.4. Processo de Fabricação

Solda longitudinal por processo MIG

2.2.8.3.5. Especificações Zincagem a fogo
2.2.8.3.5.1 .Zincagem por imersão a quente em zinco fundido com temperatura entre 445' C

2.2.8.3.5.2. Camada de zinco co peso mínimo de 6'1 0g/m2

EMPRESA MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO DE CJ4MPINAS S/A
Rna Dr. Saltes Oliveira. n'. ] .Q28 -- Vida ]xndusüía] -- CEP ] 3ü35-270 -- Cmtpinas/SP

Pane: ( ] 9) 3772-4000 Site: pni:x:guéÊç:,ç9u
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2.2.8.3.S.3.Teor de zinco superior a 98% com Impurezas de chumbo de 1% ou menos

2.2.8.4. Cargas atuantes

2.2.8.4.1. Cargas ocasionais

2.2.8.4.1 .1 . Cargas omsionais são aqueles que amuam sobre a coluna em caráter não contínuo. Denso

destas cargas, estão classi$cados o empuxo do vento e as cargas acidentais, tais como:

escada + técnico que irá instalar ou dar manutenção no semáforo.

2.2.B.4.1 .2. Em caso de colisão, a coluna deverá abster/er parte do impacto em prejuízo próprio, a üm

de diminuir os efeitos do mesmo.

2.28.5. Cargas permanentes

2.2.8.5.1. São aquelas que amuam sobre a coluna em caráter continuo e permanente.

2.2.B.5.2. Dentro destas cargas está ciassiócado o peso do equipamento (2 semáforos veicuiares +2

semáforos pedestres completos e seus açessóóos)

2.2.9. ESPECIFI

Conjunto de 04 chtmlbadores tipo "J", diâmeüo 7/8" x 520mm de comprimento para instalação de poste
Fabricado em aço carbono e forneddo com porca. arruela lisa e de pressão. Galvanizado a fogo jparcial)

consome normas NBR- 6323, 7399 e 7400 da ABNT.

2.2.10.

2.2.10.1.1. Descrição

2.2.10.1.1 .1. Este braço é formado por um tubo de aço cónico contínuo com diâmetro inicial de 76 mm e

diâmetro final de 1 23mm com espessura constante de 3,50 mm.

2.2.10.1.1 .2. Do início do braço jdiàrnetro de 76 mm), temos um segmento Feto de 1 ,20m. com (02) dois

furos para a passagem de cabos de alimentação.

2.2.10.1.1.3. Na extremidade do buço onde o diâmetro é de 123 mm é soldada uma range retangular

para acoplamento à coluna. Esta flange possui um furo para passagem dos canos d3,

alimentação e 4 furos para a sua âxação na coluna.

2.2.10.1.2. Resistência do conjunto braço prajetado e coluna cónica composta tipo SEMCO.

2.2.10.1.2.1. Cargas e$exas

2.2.1Q.'i.2.1.1. Flexão

uullii:3iÊ:i iii zii:iiliuup'==:!':E
2.2.10.1.2.2. Tot'ção #'

EMPRESA MUNICIP a& DE DESENVOLNINIENT0 DE CAMPINAS S/A
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Com uma carga aplicada na ponta do braça proJetado à 5,00 m do nível de engaste no sentido
horizontal ao eixo longitudinal da coluna, o miuda composto deverá suportar uma carga P=120kg com
uma flexa máxima de 30 cm

2.2.10.1 .2.3. Materiais e acabamento

2.2.1 0.1 .2.3.1 . Material da coluna e do braço proletado normal

2.2.10.1.2.3.2. Tubo cónico contínuo, confeccionado em chapa de aço SAE bitola l0(3.50 mm) com

comicidade constantes 1 ,1%

2.2.'10.1,2.4. Resistência

2.2.10.1 .2.4.1. Tensão de ruptura mínima: 42.20 kgf/mm2

2.2.10.1.2.4.2. Tensão de escoamento mínimo: 24.00 kgf/mm2

2.2.10.1.2.4.3. Alongamento mínimo: 26%

2.2.10.1.2.5. Processo de Fabricação

Solda longitudinal por processo MIG.

2,2.10.1.2.6. Especificações de Zincagem a Fogo

2.2.10.1 .2.6.1 . Zincagem por imersão a quente em zinco fundido com temperatura entre 465' C

2.2.10.1 .2.6.2. Camada de Zinco com peso mírlimo de 61 0 g/m2.

2.2.10.'t .2.6.3. Teor de Zinco superior a 98% com impurezas de chumbo de 1% ou menos.

2.2.'t0.1.2.7. Cargas atuantes

2.2.1 0.'t .2.7.1 . Cargas ocasionais

2.2.10.1 .2.7.1 .1 . Cargas ocasionais são aquelas que amuam sobre o conjunto em caráter não contínuo.

Dentro destas cargas, estão classificados o empuxo do vento e a$ cargas acidentais.

tais como: escada + técnico que irá instalar ou dar manutenção no semáforo.

2.2.10.1 .2.7.1.2. Em caso de colisão, o conjunto deverá absorver parte do impacto em prejuízo próprio, /

a {im de diminuir os efeitos da mesma. /'v
2.2,10.1.2.8. Cargas permanentes

2.2.10.1.2.8.1. são aquelas que amuam sobre a estrutura do conjunto em caráter contínuo (l il /

permanente. Dentro destas cargas estão classificadas o peso dos equipamentos noX./ #

braço projetado l2 semáforos completos e seus acessórios}. como também o própria

peso do braço proletado.

2.2.10.1 .2,8.2. 4 Confrafada devem apresentar Z.arados desses mafeda;s caso a Contraíanfe se/icife,

8m qua/querperiodo de vigência do cona'afa com as çuslas por conta da conímtac5>:13:;;;=;aX

!
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3. QUALIFICAÇÃOTÉCNICA

3.1. Comprovação da CeRidão ou Atestado de Capacidade Técnica fomecido por pessoa Jurídica de direito

público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para o fomecimento do material similar

(considerando 50% a 60% do fornecimento pretendido, conforme súmula 24 de TCE/SP) em características

e quantidades com as parcelas consideradas de maior relevância.

3.2. Os itens considerados de maior relevância técnica são

4. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS

4.t. Local: Sede operadonal da EMDEC: Rua Dr. Saltes Oliveira, n' 1028 - vila Industrial - Campinas/sp, daq.

08h30min às 'l Ih00min e das 1 3h00min às 1 6h00min, ou em outro local a ser definido pela EMDEC.

4.2. Obs.: as entregas deverão ser previamente agendadas/ conãrmadas com o Almoxarifado da EMDEC

akavés dotelefone(19)3772-4064

/

5. PRAZODEENTREGA:

5.1 . Prazo para entrega dos rnateHais: A primeira entrega deverá acontecer em até 8(oito) dias üte}/do.w'$ao u;êb

assinatura do contrato. na quantidade prevista no quadro de Previsão de Entregas que segue abaixo; l;il ilP Ó

EWRESA Mt.}NICPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Saltes Obveila, n'. 1 .028 - Vila Industrial -- CEP 13C)35-270 -- Campinas/SP
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Item üd. Untd Especiãcação Detalhada dos Produtos

3.1 1.125 peça
Coluna em aço. galvanizado a fogo, dlâmetra de 21/2" compHmento de 3.60m

espessura de 3,35mm - com tampa de vedação em PVC

LOTE e4 SINALIZAÇÃO VEKTICAL =SOLUNAS E AFINA

  Qtd. Unid EspeciHcação Detalhada dos Produto!

4.1 375 peça
Coluna em aço, galvanizado a fogo, diâmetro de 2 1/2" comprimento de 3*60m,

espessura de 3,35mm - com tampa de vedação em PVC

LOTE OÕ . SINALUACÃ0 VERTICAL SKMAEêBlÇA

Item ad. Unfd Especificação dos Produtos

8.2 6 peça Coluna SemafóHca Base 01 cavilhas 4 1/2"x6,00m

8.ia   peça

Coluna Cónica composta para braço proÍetado de sinalização semaíorlca. 4züumm
de altura, ccm base e janela para inspeção para bctoeira padrão SEMCO-

CET.Galvanizado a fogo intima e externamente confomle normas NBR 6323, 7399



.EC

5.2. As demais entregas deverão ser realizadas err até 20(vinte) dias corridos após uma comunicação escrita

da contratante (email ou carta), onde se descrevera a quantidade de itens necessários.

Qtd.

t.125

N03

aço, galvanizado a lago, diâmetro deColur\a em

2 1/2" comprimento de 3.60m. espessura de
emPVCdecom

ÍÜãhiiado a fogo, diâmetro deem aço.
2 1/2" comprimento de 3,80m, espessura de

de v emcom

Coluna emaço, galvanhado a toga, diâmetro
2 1/2" comprimento de 4.QOm, espessura de

emPVCdecom

) a fogo. diârretro deColuna em aço, galvanizad
3" comorlmento de 4*00m, espessura de 3.35mm

PVCde vedcom

Coluna em aça galgar içado à fogo tipo P-57, de

dimensões 4 x 5.25m x 3,75mm para ilação de
piam de orientação com braço em aço

t5m.Xà de

aj2'.entregaj3

LOTE04.SINALI
Lote com des$naçiQ: de EPP e ME.125%

Especificação Detalhada dos píodutQ!.....1le.entrega
Colurla em aço,'galvanizado a fogo, diâmetro de l . ..

2 1/2" comprimento de 3,60m, espessura de i lzs
3.35mm - com tampa de veçjgçêg.gg.EVÇ

Coluna em aço. galvanizado a fogo. diâmetro de
2 1/2" comprimento de 3,80m, espessura de l 60
3.35mm - com tampa de vedação gm:j?yÇ

Coluna em aço, galvanizado a fogo, diâmetro de l ..
2 1/2" comprimento de 4,00m, espessura de l 20
3.35mm - com tampa de vedação em PVC

8'EH,::n97S:'=1:iÉ :i
- com tampa de vedação? em.PVÇ

Colunas em aço galvanizado à fogo tiPO P-57, de
dimensões 4"x 5.25m x 3,75mm para fixação de l 4

placa de orientação com braço em açc
3ai«q!@@g..àBW@Zg:ZEgU..!:l®

Item

4.1

4.2

Qtd.

375

180

Unid 2'.entrega

125

3'.entrega

125
peça

peça
60 60

4.3

4.4

60

18

peça
20

6

20

peça
6

2
4.5 12 peça

4 4

@
ê'uoeg

E)dPRESA MUNICnAL DE DESENVOLVIMí;NTQ DE CAMPINAS S/A
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dores tipo "J", diâmetroConjunto de 04
para instalação de7/8" x 520mm de

poste. Fabricado em aço carbono e fornecido
com porca. arruela lisa e de pressão

a fogo {parclal) conforme normas
NBR- 6323. 7399 e 74ü0 da ABN!

SEMCOBraço para poste
a fogclnterna e4700mm.

conforme normas NBR 6323, 7399
e7400daABNT

4

EMPRESAS\dUNICPJ\l DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Ruía Dr. Sallcs Oliveim, n'. 1 .028 -- Vila Jndusüial - CEP 13035-270 -- Campinas'/SP

Fome:(] 9) 3772-4000 Site: Jaíw:õ!,Êi!!dçç:ggl11:bli

LOTE 08 . SiNAtiZAÇÃgyEB!!Çê!:$EM8E9BlÇ&
Lote com dg$tinação de EPP&WEIZ5%

Item Qtd. Unid Especificação dos Produtos t'.entrega z'.entrega õ .eliLiçya

8.1 6 l peça Coluna SemafóHca Simples 4" x 6.uum Z    
B.2 6 peça

ColunaSemalõrlcaBaseul cavnnas4 l 2
1/2"x6.00m

2 2

8.3 2 peça 1/2"x6,00m
0 l  

8.4 10 i peça
Conjunto suporte superior para coluna cortiça -

trilho
4 3 3

8.5   peça
Conjunto supoüe interior para coluna conlca -

trilha
4 3 3

8.6 12 l peça
Suporte simples para (grupo Focal com aiarnelíu

de 4
4  

B.7 12 peça
Suporte simples para grupo Focal com atamelro

de 4 1/2"
4 4 4

8,8 6 peça
Suporte bascuiante para Braço prajetaao corri

diâmetro de 4
2 2 2

8.9 10 1 peça

Claluna Cónica simples pam sinalização
semafórica, 3500mm de altura, com base e janela

para Inspeçao padrão SEMCO-CET. Galvanizado
a toga intima e externamente. consome normas;o interna e eXEeFildlrieri .e. çurnun nç

NBR 6323. 7399 e 7400 da ABNT
Sem Chumbados

4 3 3



6.

6.1. Os colaboradores representantes da Administração para acompanhamento técnico do contrato serão o Sr.

Marcio Alexandre Ribeiro, telefone 3772.4079, sendo seu substituto o Sr. Jarnil Gianeri, telefone

3772.7160.

7.1. Todos os mateHais serão conferidos por um colaborador da Emdec em até 02 (dois) dias após a realização

de cada entrega. porém caso haja a constatação que algum item não atenda o que descreve o temo de

referência, será solicitado o laudo e/ou ensaio deste material à custa da contratada.

7.2. A Contratante infomará a Contratada sobre a não conformidade do material quanto ao termo de referênda

através de comunicação por cada ou email.

7.3. A Contratada terá o prazo de 30 jtrintal dias corridos a contar da solic tição da Contratante para apresentar

o laudo e/ou ensaio do material

B.l. O prazo para a troca de produtos fomeddos com problemas será de 02(dois) dias Úteis a partir da
comunicação vla email pela EMDEC

9. GARANTA

9.1. Todos os produtos deverão ler prazo de garantia de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de

entrega dos materiais.

10:.

10.1.0 contrato terá vigência de 07 (sete) meses. cariados a partir da data da publicação do extrato no Diário

Oficial do Município.

ll.FORMADEPAGAMENTO

11.1.0 pagamento deverá ser efeluado no prazo de 30 jtHnta} dias contados do aceite da Nota Fiscal de

fornecimento

/

'l''( '

J

23EMIR.ESA MUNICW.p\l DE DES13qVOLVIMENT0 DE CAMPINAS S/A
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R.J.C
Sinalização Urbana

PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
A

PREGÃO PliESENCIAL N' 016/2018
PROTOCOLON'135/2017

OBiETO: FORNECIMENTO DE MATERna UE SiNAUZACÃO noKizQNTAL (LQT11$ Q! !jJ2bJIN4;LIZACÃO

Empresa: RJC Sinalização Urbana Ltda - EPP
Rua Jaime Rodrigues Modesto n' 233, Vila Silvia, São Paulo/SP
CEP: 03728-005
CNPJ/MF n' 12.420.273/000] -74
Te]/Fax:(1 1) 2618-4852/(1 1) 2796-5338
e mail: rodrigo kruse@hotmail.com
Inscrição Estadual n' 1 46.006.712.1 1 8
Inscrição Municipal Do 4.134.985-7

.Procurador: Caio Augusto César Mafort de Oliviera
RG: 22.991 .433-0
CPF; 264.062.] 58-00
Tel: (94) 98135-0235
e-mail:

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
Declaramos que: os preços propostos incluem todos os custos e despesas direta ou indiretamente necessários ao

cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, inclusive tributários, sociais e trabalhistas, bem como o
lucro da empresa de forma que nenhuma outra remuneração seja devida por conta da contratação licitada;

Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de
habilitação, na forma do Art. 43, $ 6', da Lei Federal n' 8.666/93 com suas alterações

Declaramos O fornecimento atenderá integralmente as especificações do objeto, descritas no Anexo 1 - Termo de
Referência deste Edital.

Marca dos Produtos: RJC Sinalização Urbana;
Declaramos que atendemos e nos submetemos a todas as cláusulas e condições do Edital, relativas à licitação supra, bem

como às disposições da Lei Federal n' 8.666/93 e Lei Federal n' l0.520/02, Decreto Municipal n' 14.218/03 e Decreto
Municípa[ n' ] 4.602/04, que integrarão o ajuste correspondente;

Demais Condições, Prazos e Garantias: Conforme o Edital;
Dados Bancários: Bqpco: Caixa Económica Federal -- Agência: 4067 -- CC: 1583-1 -- Operação 003 -- São Paulo.

São Pauta, 08 de Junl\Q

K ,
RJC SinalízaçãÓ tjÉI
CNPJ/MF: 12.42C273u

Caio Augusto Cés:
Procurador
RG: 22.991.433-0
CPF/MF: 264.062.158-00

Úa - EPP
1-74

conÍTeüttjjjn oOrçgtnat

lrt de Oliveira

RJC Sinalização Urbana Ltda - EPP
Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233 -- Vila Silvia-SP --Cep:03728-005 -- CNPJ: 12.420.273/0001-74

Tel/Fax: 11. 2618-4852/ 2796-5338



R.J.C
Sinalização Urbana

PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
A

PREGÃOPRESENCIALN'016/2018
PROTOCOLON'135n017

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZACÃO HORIZONTAL (LOTES OI E 02). SINALIZAÇÃO
VERTICAL (LOTES 03. 04. 05 E 06) E SiNÀii2ÀéÃO VER'feCAL SEMAFÓRICA (iDTj$BZ,!i©8L

RJC Sinalização Urbana Ltda - EPP
Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233 -- Vila Silvia-SP --Cep:03728-005 -- CNPJ: 12.420.273/000 1-74

Tel/Fax: 1 1. 2618-4852 / 2796-5338

LOTE03-SINALIZ .CAOVERTICAL COLUNASEAFINS
  tem Descrição Und. Qtde Valor IJnitário Valor Total

3.1
Coluna em aço, galvanizado a fogo,
diâmetro de 2 1/2" comprimento de
3,60m, espessura de 3,35mm com
tampa de vedação em PVC

PÇ 1125 R$ 142.20 R$ 159.975.00

3.2
Coluna em aço, galvanizado a fogo,
diâmetro de 2 1/2" comprimento de

3,80m, espessura de 3,35mm com
tampa de vedação em PVC

PÇ 570 R$ 148.00 R$ 84.360.00

3.3
Coluna em aço, galvanizado a figo,
diâmetro de 2 1/2" comprimento de
4,00m, espessura de 3,35mm com
tampa de vedação em Pvc

PÇ !90 R$ 152.00 R$ 28.880.00

3.4
Coluna em aço, galvanizado a fogo,
diâmetro de 3" comprimento de 4,00m,
espessura de 3,35mm çam tampa de
vedação em PVC

PÇ 57 R$ 197,00 R$ 1 1 .229.00

3.5

Coluna em aço galvanizado à fogo tipo
P 57. de dimensões 4" x 5.25m x
3,75mm para fixação de placa de

orientação Gom braço em aço
alvanizado à fogo de 76,2mm x 3,15m

PÇ 38 RS 1 . ] 98.50 R$ 45.543,00

VALORTOTALI,OTE03
TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS

R$ 329.987.00



R.J.C
Sinalização Urbana

PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.
A

PREGÃOPRESENCIALN'016/2018
PROTOCOLON'135/2017

OBJETO: FORNECIMENT
VERTICAL(LOTES03.04.

DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (LOTES OI l ©), SINALIZAÇÃO

RJC Sinalização Urbana Ltda - EPP
Rua Jaíme Rodrigues Modesto, 233 - Vila Silvia-SP -Cep:03728-005 - CNPJ: 12.420.273/0001-74

Tel/Fax: 1 1. 261 8-4852 / 2796-5338

FUoe9

LOTE04 SINALIZA ÃO VERTICAL COLUNAS E AFINS Lote com destinaÇão de EPP e ME 259 )
Item Descrição [Jnd.   tde Valor Unitário Valor Total

4.1
Coluna em aço, galvanizado a fogo,
diâmetro de 2 1/2" comprimento de

3,60m, espessura de 3,35mm cam
tampa de vedação em PVC

PÇ 375 R$ 142.20 R$ 53.325.00

4.2
Coluna em aço, galvanizado a fogo,
diâmetro de 2 1/2" comprimento de

3,80m, espessura de 3,35mm com
tampa de vedação em PVC

PÇ 180 R$ 148.00 R$ 26.640.00

4.3
Coluna em aço, galvanizado a fogo,
diâmetro de 2 1/2" comprimento de
4,00m, espessura de 3,35mm com
tampa de vedação em PVC

PÇ 60 R$ 152.00 R$ 9.120,00

4.4
Coluna em aço, galvanizado a fogo,
diâmetro de 3" comprimento de 4,00m,
espessura de 3,35mm çom tampa de
vedação em Pvc

PÇ 18 R$ 1 97.00 R$ 3.546.00

4.5

Coluna em aço galvanizado à fogo tipo
P-57, de dimensões 4" x 5,25m x
3,75mm para fixação de placa de
orientação com braço em aço
alvanizado à fogo de 76.2mm x 3.1 5m

PÇ 12 R$ 1.198.50 R$ 14.382,00

VALORTOTALLOTE04
CENTO E SETE MIL E TREZE REAIS

R$ ] 07.013.00



R.J.C
Sinalização Urbana

PROPOSTA COMERCIAL ATUALJZAOA

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
A

PREGÃOPRESENCIALN'016/2018
PROTOCOLON'135/2017

OBJETO: FORNECIME SINALIZAÇÃO

RJC Sinalização Urbana Ltda - EPP
Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233 -- Vila Silvia-SP --Cep:03728-005

Tel/Fax: 1 1. 261 8-4852 / 2796-5338
CNPJ: 12.420.273/0001-74

LOTE08-SINALIZA AO VERTICAL SEMAFORICA Lote com destinação de ;rr e wl H; l zs'7.

Item Descrição Und. tde Valor Unitário Valor lotal

8.1 Coluna SemafórÍGa Simples 4" x 6,00m PÇ 06 R$ 899,00 Kb ).Jy4.UU

8.2 Coluna Semafóriça Base 01 cavilhas 4
1/2"x6.00m

PÇ 06 RS 1 .020.00 K$ b.IZU,uu

8.3 Coluna Semaf6rica Base 02 cavilhas 4
1/2"x6.00m

PÇ 02 R$ 1.200.00 K$ 2.4UU,UU

8.4 Conjunto suporte superior para coluna
Dõnica - "trilho

PÇ 10 R$ 160.00 K$ 1.6UU.UU

8.5 Conjunto suporte inferior para coluna
cónica "trilho

PÇ 1 o R$ 160.00 Kb l.OUVI,UU

8.6 Suporte simples para Grupo Focal çom
diâmetro de 4"

PÇ L2 R$ 120.00 Kb 1.44U.UU

8.7 Suporte simples para Grupo Focal çom
diâmetro de 4 1/2"

PÇ 12 R$ 1 30.00 1 Kb l .)ou,uu

8.8 Suporte basculante para braço projetado
som diâmetro de 4"

PÇ 06 R$ 120,00 K$ /2U,UU

8.9

Coluna CâniGa simples para sinalização
semafóriça, 3500mm de altura, com base
e janela para inspeção padrão SEMCO-
CET. Galvanizado a fogo Íntima e
extemamente. Conforme nomias NBR
6323, 7399 e 7400 da ABNT. (Sem
Chumbador

PÇ 10 RS 1.686.60 R$ 16.866,00



R.J.C
Sinalização Urbana

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
A

PREGÃOPRESENCIALN'016/2018
PROTOCOLON'135/2017

OBJETO: FORNECIMENTO DE: IVIATERIAL DE SINALIZA E 02' SINALIZAÇÃO

São Paulo, 08 de;ijTíhoráge61 8.

RJC Sinaliza.
CNPJ/MF: ll

írtia6a Ltda - EPP

IV/oooi-z4
Caio Augusto César li4afort de Oliveira

cona EEMOEco/êíigina

Procurador
RG: 22.991 .433-0
CPF/MF: 264.062.158-00

RJC Sinalização Urbana Lida - EPP
Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233 -- Vila Silvia-SP --Cep:03728-005

Tel/Fax: 11. 261 8.4852/ 2796-5338
CNPJ: 12.420.273/0001-74

4
Q
$'\..

\«. W

LOTE08-SINALIZA AO VERTICAL SEMAFORICA Lote com desta!!ção de ü;pp e mH {zs?!

8.10

Coluna Câniça composta para braço
projetado de sinalização semafóriça,
4280mm de altura, com base e janela
para inspeção para botoeira padrão
SEMC0-CET.Galvanizada a fogo
intima e extemamente çonfQrjne normas
NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. (Sem
Chumbados)

PÇ 10 R$ 2.100.00 R$ 21 .000.00

8.1 1

Conjunto de 04 Ghumbadores tipo "J",
diâmetro 7/8" x 520mm de comprimento
para instalação de poste. Fabricado em
aço carbono e fornecido com porca,
arruela lisa e de pressão. Galvanizado a
hgo(parcial) conforme normas NBR-
6323. 7399 e 7400 da ABNT

CJ 12 R$ 300.00 R$ 3.600.00

8.12
Braço para poste padrão SEMCOCET,
prqeção 4700mm. Galvanizado a fogo
íntima e externamente, confonne nomlas
NBR 6323. 7399 e 7400 da ABNT

PÇ 07 R$ 1.100,00 R$ 7.700.00

VALORTOTALLOTE08
SETENTA MIL REAIS

R$ 70.000,00


