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 MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC – CENTRAL DE LICITAÇÕES 
 

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – FUMTRAN 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13/2014 
 
 

 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Timbó/SC, através do Fundo Municipal de Trânsito, CNPJ n.º 
83.102.764/0001-15, localizado na Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, representada pelo 
Secretário, Sr. Fabiano Martins Adriano, lavra o presente processo de dispensa de licitação para 
aquisição dos materiais constantes no item 06, OBJETO, de acordo com o art. 26 da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e regido pela mesma, diante das condições e do fundamento legal 
expressos no presente. 
 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1 - O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso V, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, que dispõe: “quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas”. 
 
 
3.  JUSTIFICATIVA 
 
Conforme observado através do registro da Central de Licitações desta municipalidade, para 
“FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE”, foi realizado processo licitatório, na modalidade de Pregão 
Presencial, na data de 05/09/2014, qual seja 07/2014 FUMTRAN e repetição parcial, na data 
05/09/2014, qual seja 09/2014 FUMTRAN.  
 
Entretanto, conforme documentos anexos, aludido processo licitatório foi julgado deserto, fato 
que, aliado à urgência na utilização dos materiais para manutenção da sinalização vertical e 
horizontal no Município de Timbó, tendo em vista as obras que estão em andamento no município, 
vislumbra-se justificada a realização da presente dispensa licitatória, com fulcro no Art. 24 inciso V 
da Lei 8.666/93. 
 
Diante disto, e considerando que a proposta comercial da empresa Sinalblu Indústria e Comércio 
Ltda, apresenta valor compatível com o de referência estabelecido no Edital de Pregão Presencial 
n.º 07/2014 e 09/2014 FUMTRAN, vislumbra-se justificada a contratação do fornecedor supra 
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mencionado para o fornecimento em questão, através de dispensa nos moldes do artigo 24, inciso 
V da Lei 8.666/93. 
 
4. DELIBERAÇÃO 
 
Com fundamento na justificativa acima, decido pela aquisição por dispensa de licitação, nos termos 
do artigo 24, inciso V da Lei nº 8.666/1993, ficando a Central de Licitações com a incumbência de 
promover os atos necessários à sua efetivação (inclusive as publicações e expedições dos 
documentos atinentes à espécie), zelando pela plena consolidação das formalidades legais.      
                                   
 
5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
O valor do serviço oferecido está de acordo com o valor médio praticado no mercado, conforme 
pesquisa realizada pelo setor de licitações do município, no momento de lançamento do edital de 
pregão n.º 07/2014 e 09/2014 FUMTRAN. 
 
                   
6. OBJETO/PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1 - Constitui como objeto do presente termo de dispensa ao fornecimento de materiais para 
implantação e manutenção de sinalização viária de trânsito, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, em virtude dos processos 
licitatórios por pregão presencial terem sido desertos. 
 
Tabela 1. Descrição de itens e valores 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 
(R$) 

01 20 ROLO FITA ZEBRADA LARANJA/BRANCA, ROLO COM 200 METROS. 
DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA 

      12,00 

02 70 ROLO FITA CREPE PARA PINTURA 25 MM X 50 M – MEDIA. DEMAIS 
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

       4,23 

03 50 Kg COLA PARA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, 
COM CATALISADOR. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA 

      14,00 

04 100 UN TACHÕES DIVISOR DE PISTA, BALISADOR E TREVO, NA COR 
BRANCA, AMARELA OU VERMELHA REFLETIVA. DEMAIS 
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

      21,00 

05 100 UN CALOTA ESFÉRICA REDUTOR DE VELOCIDADE, COR BRANCA 
OU AMARELA. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA 

      12,00 

06 2 ROLO PELÍCULA REFLETIVA GRAU GT BRANCA, ROLO COM 20 
METROS X 1,02 LARGURA, NBR 14.644/07. DEMAIS 

   1.620,00 
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INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

07 2 ROLO PELÍCULA REFLETIVA GRAU GT VERMELHA, ROLO COM 20 
METROS X 1,02 LARGURA, NBR 14.644/07. DEMAIS 
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

   1.900,00 

 
6.1.1. PRAZO DE ENTREGA 

 
6.1.1.1 - Os materiais deverão ser entregues mediante apresentação da Ordem de 
Compra emitida pelo setor de Compras, sendo que a entrega deverá ser realizada 
atendendo às especificações do Anexo I no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do 
recebimento da ordem de compra. 

 
6.1.2. LOCAL DE ENTREGA 

 
6.2.1 – Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, localizado na Avenida 

Getúlio Vargas, nº 700, Centro, Timbó/SC. 
 
6.2. O pagamento será realizado pela Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente no 
prazo de até 15 (quinze) dias após apresentação da nota fiscal com aceite no verso. 
 

6.2.1- Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome 
da proponente vencedora. 

 
 
7. DA CONTRATADA 
 
7.1.1 – SINALBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 05.433.422/0001-74, estabelecida à Rua Ari Barroso, n.º 541, Bairro Salto do Norte, no 
município de Blumenau/SC, CEP: 89065-130. 
 
 
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1 - Dotações orçamentárias/convênios extra-orçamentários a serem utilizados:  
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

24 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN 

1 DEMUTRAN 

26 TRANSPORTE 

782 TRANSPORTE RODOVIARIO 

46 SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE 

2260 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN 

3390304400 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS 

10000 Recursos Ordinários 
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9. DA PUBLICAÇÃO 
 
9.1 - VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios/sc. 
 
9.2. DATA DA PUBLICAÇÃO: 30/10/2014 
 
 
 
 

Timbó/SC, 29 de outubro de 2014 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

FABIANO MARTINS ADRIANO 
Secretário de Planejamento, Trânsito e Meio 

Ambiente. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
1 - PELÍCULAS REFLETIVAS 
 

A. PELICULAS REFLETIVAS DE ESFERAS INCLUSAS, GRAU TÉCNICO 
 

i. As películas deverão ser constituídas de lentes esféricas, inclusas em plástico transparente 
de resina alquídica e superfície lisa, permitindo a aderência adequada quando da aplicação 
de películas ou pasta de impressão; 

ii. Deverá possuir característica quebradiça, não permitindo remoção quando submetida a 
um tencionamento. (ANTIDESTRUTIVEL - Evitando atos de vandalismo que possam 
remover a película da chapa); 

iii. O material deverá apresentar a retrorefletividade mínima inicial conforme tabela abaixo e 
reter, no mínimo, 50 % destes valores em até 07 (sete) anos; 

iv. Deverá apresentar os valores mínimos de brilho a 0,2 e 0,5 graus de divergência, expresso 
em candelas lux por M² de material. 

 
TABELA DA ABNT 

Ângulo de 
observação 

Ângulo de 
entrada 

Branca Amarela Vermelha Verde Azul Laranja 

0,2 -4 70 50 14 9,0 4,0 25 

0,2 +30 30 22 6,0 3,5 1,7 7,0 

0,5 -4 30 25 7,5 4,5 2,0 13 

0,5 +30 15 13 3,0 2,2 0,8 4,0 

 
RESULTADO LAUDO 3 M  RE 0530/03 – Medidas retrorrefletância (cd.lx/M²) 

Amostra Média 10 leituras 

Branca 126,5 +- 3,7 

Amarela 71,7 +- 2,1 

Laranja 50,8 +- 0,8 

Verde 24,1 +- 0,7 

Vermelha 42,1 +- 1,2 

Azul 12,6 +- 0,5 

 
 - Retrorrefletômetro DELTA modelo RetroSign 4500. 
- Ângulo de observação 0,2 graus e ângulo de entrada – 4 graus. 
 

v. As películas deverão apresentar a mesma visibilidade dos faróis dos veículos tanto sob a luz 
diurna quanto noturna; 

vi. As cores das películas refletivas deverão estar de acordo com os valores descritos na tabela 
de coordenadas de cromaticidade especificada pela ABNT, conforme norma ASTM D 4956; 
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vii. Os sinais de regulamentação e advertência em película de microesferas inclusas devem ser 
fabricadas com pastas de impressão apropriadas, em aderência, durabilidade e 
estabilidade de cores; 

viii. LAUDO: a licitante deverá apresentar laudos conclusivos, conforme normas da ABNT para 
as películas, emitidos por laboratórios associados à ABIPTI – Associação Brasileira de 
Institutos de Pesquisas Tecnológicas; 

ix. Declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo de que possuirá 
disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidade compatível 
com o licitado. 

 
5 - CALOTA ESFÉRICA REDUTOR DE VELOCIDADE BRANCA OU AMARELA 
 

A. Calota é um dispositivo de sinalização horizontal fixado na superfície do pavimento, de 
formato redondo nas cores compatíveis ao sentido de tráfego a que se destina. 

 

B. Dimensões: Diâmetro 15omm 2 mm. 

i. Altura:     20 mm2 mm. 
 

C. Corpo da Calota: deverá ser feito de material resistente, tipo resina de poliester com cargas 
minerais não reativas, resistentes aos esforços e impactos, e pigmentados nas cores 
amarela e branco. 

 
D. Meio mecânico: terá engastado no centro da base um pino ranhurado (parafuso) de aço 

com tratamento anti corrosivo. 
 

E. Meio químico: cola a ser fornecida junto com a calota. 
 

F. Condições específicas: 
 

i. Resistência à compressão: deverá suportar carga de, no mínimo, 15.000 kgf; 
ii. Cores: deverão ser indeléveis, obedecendo ao padrão Munsell, conforme a seguir: 

 

 Branco: P. M. N 9,5.  Obedecida a tolerância de N 9.0; 

 Amarelo: P. M. 10 YR 7.5/14, obedecida a tolerância de 10 YR 8/l6. 
 

G. LAUDOS: a licitante deverá apresentar laudos conclusivos, conforme normas da ABNT para 
as calotas, emitidos por laboratórios associados à ABIPTI – Associação Brasileira de 
Institutos de Pesquisas Tecnológicas. 
 

H. Declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo de que possuirá 
disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidade compatível 
com o licitado. 
 

6 - TACHOES DIVISOR DE PISTA, BALISADOR E TREVO NA COR BRANCA, AMARELA OU VERMELHA 
REFLETIVO 
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A. Os tachões com elementos refletivos são dispositivos auxiliares à sinalização horizontal, 

fixados na superfície do pavimento, que têm como função básica a canalização de tráfego e 
a implantação espaçada e sequencial. Visam a delimitar uma linha que caracterize 
condições de restrição parcial quanto à ultrapassagem. São utilizados também nos 
segmentos que necessitem de redução da velocidade nas rodovias. 
 

B. Os tachões devem suportar carga de, no mínimo, 1500 kgf. 
 

C. Deve ser de material organo-inorgânico à base de resinas sintéticas e materiais de 
enchimento constituídos de minerais de cor amarela permanente, contendo na base 
estrutura em aço 1010/1020, tela de nylon, para absorção de impactos, e dois pinos de 
fixação com barra transversal. 
 

D. Deve ser constituído de parafusos de rosca completa, aço 1010/1020, com proteção contra 
a oxidação devendo ser parte do corpo do tachão, no mesmo material, eliminando 
qualquer forma de fixação entre os pinos e o tachão após a fabricação. 
 

E. O catadióptrico, ou elemento refletivo, deve ser constituído por elemento de plástico. 
Deve estar perfeitamente embutido no corpo da tacha. O elemento refletivo pode ser 
branco, amarelo ou vermelho. Os catadióptricos devem atender integralmente a norma 
NBR 14636(1). 
 

F. O formato externo do corpo deve permitir condições de limpeza dos elementos refletivos 
pela ação do tráfego e das chuvas. 
 

G. Os pinos de fixação devem ter cabeça arredondada, embutida no corpo do tachão para 
que, no caso de quebra, estes não se tornem perigosos ao tráfego. 
 

H. A parte dos pinos de fixação a ser embutida no pavimento deve ser rosqueada para 
aumentar a aderência. 
 

I. Os elementos refletivos devem estar perfeitamente embutidos no corpo do dispositivo. 
 

J. LAUDO: a licitante deverá apresentar laudos conclusivos, conforme normas da ABNT para 
os tachões, emitidos por laboratórios associados à ABIPTI – Associação Brasileira de 
Institutos de Pesquisas Tecnológicas. 
 

K. Declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo de que possuirá 
disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidade compatível 
com o licitado.  

 
8 - COLA PARA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS 
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A. O material adesivo é composto por cola + catalisador, específica para este fim, da mesma 
natureza do corpo dos materiais a serem fixados (tachas, tachões e calotas), a fim de 
proporcionar uma perfeita adesão ao asfalto. 
 

B. A cola deve permitir perfeita aderência entre a tacha e o pavimento, sendo que o seu 
tempo de secagem não pode ser superior a 30 (trinta) minutos. 
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PARECER JURÍDICO 
 
 

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, nos termos do art. 38 parágrafo único da Lei 
8.666/93, sobre a viabilidade de aquisição direta de bens, por intermédio de dispensa de licitação 
nos termos do art. 24, inciso V da Lei 8.666/93, que, in verbis: “Art. 24.  É dispensável a licitação: V 
- quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas;”, face o resultado infrutífero do pregão  presencial, realizado em 05/09/2014, 
qual seja 07/2014 FUMTRAN e repetição parcial, na data 05/09/2014, qual seja 09/2014 
FUMTRAN, que declarou desertos de fornecedores para os itens relativos ao fornecimento de 
materiais para implantação e manutenção de sinalização viária de trânsito, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente.  
 
 

Prefacialmente importante registrar que a regra para a administração pública é a Licitação, 
constituindo-se a dispensa desta, situação excepcional que, por força desta condição, deve ser 
adotada nos estritos termos e hipóteses preconizadas na lei.  

 
 

 Dito isto, passamos a análise dos autos onde, constata-se que a contratação pretendida 
tem por objetivo garantir, através da correta manutenção da sinalização viária do município, a 
fluidez de tráfego e segurança viária preconizadas no artigo 1º, §2º da Lei 9.503/97, mormente na 
situação em que se encontra o município, palco de diversas obras e modificações envolvendo o 
tráfego urbano, que, se não sinalizadas regularmente, podem resultar em graves acidentes.  
  
 
 Importante registrar que, sobre a contratação por intermédio de dispensa de licitação 
fundada no art.; 24 inciso V da Lei 8.666/93, assim já se manifestou nosso egrégio TCE/SC:  
 
 

“As disposições da Lei Federal n° 8.666/93 relativas à dispensa de licitação devem ser interpretadas 
restritivamente, pois a regra geral é a realização do processo licitatório, consoante mandamento do artigo 37, 
XXI, da Constituição Federal e artigo 2° da citada Lei. A dispensa de licitação com fundamento no inciso V do 
artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93 só é admissível quando nenhum interessado apresentar envelopes de 
documentação de habilitação e proposta de preços – licitação deserta. Não cabe a dispensa quando todos os 
participantes foram inabilitados ou desclassificados – licitação fracassada –, sujeitando a Administração à 
repetição do certame.”(Prejulgado:0822; Processo: CON-TC6672601/96; Parecer: 350/99; Decisão: 1369/2000 
Origem: Companhia de Gás de Santa Catarina; Relator: Conselheiro Antero Nercolini; Data da Sessão: 
22/05/2000; Data do Diário Oficial: 30/08/2000) 

 
 
 Assim, diante da urgência e o indubitável prejuízo à segurança viária que a falta de 
sinalização acarreta, bem como da expressa ausência imotivada de licitantes nas licitações 
instauradas para contratação do mesmo objeto, entende-se caracterizada a hipótese de 
contratação direta por dispensa da realização de licitação, nos moldes do art. 24, inciso V da Lei 
8.666/93, mormente se a empresa que, agora, atendeu ao chamado e dispõe de disponibilidade 
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imediata de realizar o fornecimento do material preconizados na licitação, atender a todos os 
requisitos exigidos no edital infrutífero, em especial no que tange ao valor orçado.  
  
  

Ressalve-se, no entanto, a necessidade de cumprimento do estabelecido no Art. 26 da 
referenciada Lei.                                 

 
 

Timbó/SC, 29 de outubro de 2014 
 

 

 
JEAN PIERRE BEZERRA MUSEKA 
Procurador Geral do Município 

OAB/SC n.º 20.107 


