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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-018.596/18-32 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE TRÂNSITO NA ÁREA CENTRAL DE BELO 
HORIZONTE - MOBICENTRO, CONSTANDO DE OBRAS CIVIS, SINALIZAÇÃO 
ESTATIGRÁFICA HORIZONTAL E VERTICAL E SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 
 

O Município de Belo Horizonte – MG, com recursos do Fundo de Transporte Urbano – FTU, através 
da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria SMOBI n.º 029/2017 de 14 de setembro de 
2017, torna público, para conhecimento dos interessados, estar realizando licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por Preço 
Unitário, de acordo com as normas gerais da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal n.º 
11.245, de 23 de janeiro de 2003, Decreto Municipal nº 13.791, de 02 de dezembro de 2009, Decreto 
Municipal n.º 15.113 de 08 de janeiro de 2013, demais legislações complementares vigentes e, ainda, 
as condições do presente Edital e seus Anexos. 

O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, 
Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”, em um jornal de grande circulação – “Hoje em Dia” e 
divulgado através da Internet – site da BHTRANS. Havendo modificação neste Edital, o aviso será 
publicado da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido. Demais publicações como modificações no Edital que, inquestionavelmente, não 
afetarem a formulação das propostas, comunicados, esclarecimentos, impugnações, resultados de 
habilitação e classificação, recursos, adjudicação e homologação, serão feitas unicamente no DOM – 
Diário Oficial do Município e/ou no site da BHTRANS. 

Este Edital estará disponível para download no site da BHTRANS, podendo ser obtida cópia na sala 
da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, 
Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, no horário de 10h às 15h, mediante comprovação de 
pagamento do custo referente às cópias reprográficas. 

Para consultas por meio da Internet, deverão ser acessados os sites: 
BHTRANS: www.bhtrans.pbh.gov.br ou DOM – Diário Oficial do Município: www.pbh.gov.br/dom 

Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I –  PROJETO BÁSICO 

ANEXO II –  DESENHOS – OBRAS CIVIS 

ANEXO III –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

ANEXO IV –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL  

ANEXO V –  DETALHES CONSTRUTIVOS DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 

ANEXO VI –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CONTROLADORES SEMAFÓRICOS 
             INSTALADOS 

ANEXO VII –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE NO-BREAKS 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/dom
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ANEXO VIII –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS LAÇOS DETECTORES FÍSICOS 

ANEXO IX –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS SEMAFÓRICOS 

ANEXO X –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEMÁFORO SONORO 

ANEXO XI –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GRADIL 

ANEXO XII –  NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
    TRABALHO 

ANEXO XIII –  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ANEXO XIV –  MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO 

ANEXO XV –  MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

ANEXO XVI –  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

ANEXO XVII –  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
     PROPOSTA  

ANEXO XVIII –  ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA 

ANEXO XIX –  PLANILHA DE PREÇOS, BDI E ADMINISTRAÇÃO LOCAL ESTIMADOS 

ANEXO XX –  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, COMPOSIÇÃO DO BDI E           
     COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

ANEXO XXI –  MINUTA DE CONTRATO 

CAPÍTULO 1 
OBJETO 

1.1 – OBJETO 

1.1.1 – Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de projetos de trânsito na 
área central de Belo Horizonte - MOBICENTRO, constando de obras civis, sinalização estatigráfica 
horizontal e vertical e sinalização semafórica, com fornecimento de materiais. 

1.1.2 – O serviço será prestado sob o regime de empreitada por preço unitário e pagamento por 
medição mensal.  

1.1.3 – As especificações técnicas e detalhamentos encontram-se devidamente explicitados no 
Projeto Básico – Anexo I, nos Desenhos – Obras Civis – Anexo II, nas Especificações Técnicas de 
Sinalização Horizontal – Anexo III, nas Especificações Técnicas de Sinalização Vertical – Anexo IV, 
nos Detalhes Construtivos da Sinalização Vertical – Anexo V, nas Especificações Técnicas dos 
Controladores Semafóricos Instalados – Anexo VI, nas Especificações Técnicas de No-breaks – 
Anexo VII, nas Especificações Técnicas dos Laços Detectores Físicos – Anexo VIII, nas 
Especificações Técnicas dos Materiais Semafóricos – Anexo IX, nas Especificações Técnicas de 
Semáforo Sonoro – Anexo X, nas Especificações Técnicas do Gradil – Anexo XI, nas Normas Básicas 
de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – Anexo XII, no Cronograma Físico-Financeiro 
– Anexo XIII, na Planilha de Preços, BDI e Administração Local Estimados – Anexo XIX e na Minuta 
de Contrato – Anexo XXI. 
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1.2 – VISITA TÉCNICA 

1.2.1 – As empresas participantes da licitação poderão efetuar, caso queiram, visita técnica para 
conhecimento dos tipos de obras que serão realizadas. 

1.2.2 – Para realizar a visita, a empresa interessada deverá entrar em contato com a Gerência de 
Sinalização – GESIN da BHTRANS, com a funcionária Adriana, através do telefone: (31) 3379-5755, 
para agendá-la. 

1.2.3 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações constantes neste 
Edital e seus Anexos e das condições locais pertinentes à execução do objeto não serão argumentos 
válidos para reclamações futuras, nem desobrigam a execução do Contrato. 

CAPÍTULO 2 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 – PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, legalmente constituídas, isoladamente ou 
em forma de consórcio, que operem no ramo pertinente ao objeto licitado, desde que satisfaçam as 
exigências deste Edital e seus Anexos.  

2.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

2.2.1 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas que, 
na data prevista neste Edital para a entrega dos envelopes, encontrarem-se em qualquer uma das 
seguintes situações: 

a) Com falência decretada; 

b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 

c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas 
Unidades descentralizadas ou vinculadas; 

d) Empresas estrangeiras sem funcionamento no país. 

2.2.1.1 – A observância das vedações do subitem 2.2.1 é de inteira responsabilidade da LICITANTE 
que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

2.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES 

2.3.1 – Os Documentos para Habilitação – Envelope n.º 01 e a Proposta Comercial – Envelope n.º 
02 deverão ser apresentados ao Protocolo da CPL – Comissão Permanente de Licitação da 
BHTRANS, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, 

até às 9h45 do dia 27/03/2018, em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados na 

forma a seguir: 
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ENVELOPE N.° 01 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 02/2018 

Documentos para Habilitação 

 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 
 
Data da sessão de abertura: 27/03/2018 

Horário de início dos procedimentos:10 horas 
 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio I, Buritis 
                                 30.455-902 – Belo Horizonte/MG 
 
 

Nome/Razão Social da Licitante 
CNPJ 

 
 

 

 

ENVELOPE N.° 02 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 02/2018 

Proposta Comercial 

 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 
 
Data da sessão de abertura: a ser definida pela CPL após o resultado final da habilitação. 
 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio I, Buritis 
                                 30.455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante 
CNPJ 

 

2.3.1.1 – A protocolização dos envelopes fora do prazo estabelecido no subitem 2.3.1 determinará o 
impedimento da participação da empresa interessada no certame. 

2.3.2 – Não serão aceitos documentos ou propostas enviados por fax ou por qualquer tipo de correio 
eletrônico, admitindo-se a condição prevista no subitem 2.3.3. 

2.3.3 – Os envelopes de Documentação e de Propostas, quando enviados por via postal ou 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados 
para a licitação se derem entrada no Protocolo da CPL até a data e hora definidas no subitem 2.3.1, 
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

2.3.3.1 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por envelopes de 
Documentação e Proposta Comercial encaminhados na forma descrita no subitem 2.3.3, entregues 
em local diverso da CPL e que, por isso, não cheguem até a data e horário definidos no subitem 
2.3.1. 
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2.3.4 – A realização da sessão pública de abertura dos ENVELOPES n.º 01 – Documentos para 

Habilitação – está prevista para o dia 27/03/2018, às 10 horas, na Sala de Licitações, no 

endereço acima definido, sendo processada pela Comissão Permanente de Licitação. 

2.4 – REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES 

2.4.1 – As LICITANTES poderão indicar um representante para intervir em qualquer fase do processo 
licitatório e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a posteriori, por sua 
representada. 

2.4.2 – O instrumento que comprovará a representatividade da LICITANTE será: 

a) Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de 
validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo XIV, em 
cujos termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de 
todos os atos pertinentes ao certame. 

b) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com 
poderes para representá-la em conjunto, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, e, ainda, apresentar a Carta de Credenciamento ou 
Instrumento Público ou Particular de Procuração. 

c) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com 
poderes para representá-la isoladamente, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

2.4.3 – Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
Credenciamento, é obrigatório o reconhecimento da(s) firma(s) do(s) respectivo(s) outorgante(s) por 
Cartório competente, bem como a apresentação da documentação que lhe(s) comprove(m) a 
titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante credenciado 
(Estatuto, Contrato Social etc.). 

2.4.4 – O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá estar munido 
de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, identificar-se. 

2.4.5 – No caso de Consórcio, as empresas dele integrantes serão representadas pela empresa líder 
do Consórcio, com poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento. 

2.4.5.1 – A empresa líder, por sua vez, poderá credenciar um procurador ou fazer-se representar por 
sócio que detiver representação, observado o disposto no item 2.4 e seus subitens, tudo sem prejuízo 
da responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio pelos atos praticados por seu 
representante. 

2.4.6 – Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um único 
representante de cada LICITANTE durante os trabalhos. 

2.4.7 – Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 2.4.2, a 
LICITANTE ficará sem representante perante a Comissão Permanente de Licitação, não podendo 
fazer consignar em Ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos 
de um mandatário, persistindo a situação até que esta necessidade seja atendida, sendo-lhe 
resguardado o direito de assistir à sessão pública. 

2.4.8 – Os documentos indicados no item 2.4 e seus subitens poderão ser apresentados no original, 
em fotocópias autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial ou em 
cópias não autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita 
pela CPL na sessão pública de abertura. 

CAPÍTULO 3 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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O ENVELOPE N.º 01,ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os 
prazos de validade em vigor: 

3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

3.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

3.1.2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores. 

3.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 3.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

3.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

3.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.1.5 – CONSÓRCIOS: As LICITANTES que optarem pela participação em forma de Consórcio 
deverão apresentar, além dos documentos exigidos de todas as empresas participantes, o seguinte: 

3.1.5.1 – Compromisso público ou particular de constituição de Consórcio, subscrito pelas 
consorciadas, com indicação da empresa líder responsável pelo Consórcio e da proporção da 
participação de cada uma, observadas as seguintes normas: 

a) a liderança do Consórcio caberá, obrigatoriamente, à empresa nacional; 

b) a líder do Consórcio deverá ser a empresa que, proporcionalmente, tiver maior atribuição de 
responsabilidade na prestação do serviço objeto desta contratação; 

c) é solidária a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tanto na 
fase de licitação quanto na de execução do Contrato; 

d) a empresa LICITANTE consorciada não poderá participar nesta licitação em mais de um 
Consórcio ou isoladamente, nos termos da Lei. 

3.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

3.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da LICITANTE. 

3.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

3.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

3.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

3.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 3.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 3.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

3.3 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

3.3.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU em nome da LICITANTE. 
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3.3.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da LICITANTE, expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho de Engenharia e 
Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, que comprove(m) que a 
LICITANTE tenha executado, no mínimo, os seguintes quantitativos: 

a) Execução de base estabilizada granulometricamente compactada com energia do proctor 
intermediário com placa vibratória ou similar: 312 (trezentos e doze) metros cúbicos; 

b) Fornecimento e aplicação manual de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ): 288 
(duzentos e oitenta e oito) toneladas 

c) Fornecimento e implantação de 200 (duzentos) metros quadrados ou 800 (oitocentos) 
unidades de placas em chapa de aço carbono, alumínio ou poliéster com fundo, letras, 
símbolos e tarjas em película refletiva; 

d) Execução de 600 (seiscentos) metros quadrados de demarcação viária com material 
termoplástico extrudado retrorrefletivo; 

e) Fornecimento e implantação de 4 (quatro) unidades de controladores semafóricos em vias 
públicas; 

f) Fornecimento e implantação de 2400 (dois mil e quatrocentos) metros de cabos de energia 
de alimentação; 

g) Execução de 500 (quinhentos) metros de infraestrutura para redes subterrâneas em 
pavimento asfáltico ou passeio. 

3.3.2.1 – Os atestados poderão ter seus quantitativos somados, caso os serviços neles referidos 
tenham sido executados em datas concomitantes. 

3.3.2.2 – Em se tratando de Atestado emitido em nome do Responsável Técnico, deverá ser feita a 
comprovação do vínculo do profissional Responsável Técnico com a empresa LICITANTE. Esta 
comprovação poderá ser feita através de cópia da Ficha de Registro do empregado, da CTPS, do 
Contrato de prestação de serviços ou documento equivalente.  

3.3.2.2.1 – Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei nº 8.666/93, os profissionais indicados pela 
LICITANTE para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar dos 
serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela BHTRANS. 

3.3.2.3 – O(s) Atestado(s) deverá(ão) conter informações que permitam a identificação do emitente. 

3.3.2.4 – Em caso de participação de empresas em consórcio, admite-se, para efeito de comprovação 
de capacidade e idoneidade técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciada. 

3.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.4.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE. 

3.4.2 – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por meio de índices 
oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Serão 
considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim 
apresentados: 
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a) Sociedades Anônimas: publicação do balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação 
da sede da LICITANTE; 

b) Empresas com mais de 1 (um) ano de existência: balanço patrimonial e a demonstração do 
resultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento 
registrados na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da LICITANTE; 

c) Empresas com menos de 1 (um) ano de existência: balanço de abertura, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da LICITANTE; 

d) Empresas sujeitas ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, também chamada 
de SPED-Contábil: balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício 
social, com o respectivo recibo de entrega de livro digital. 

3.4.2.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do 
responsável da empresa e do profissional de contabilidade habilitado. 

3.4.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 3.4.2, deverá ser apresentado o memorial de 
cálculo correspondente anexado ao balanço. 

3.4.2.3 – Para a qualificação econômico-financeira da LICITANTE, os índices de LC, LG e SG, 
apurados no Anexo XVIII – Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultados iguais ou 
maiores que 1 (um). 

3.4.3 – Além dos índices apurados no Anexo XVIII, a LICITANTE deverá comprovar possuir 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 1.229.333,88 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, 
trezentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor máximo desta licitação, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido 
no subitem 3.4.2. 

3.4.4 – Em caso de participação de empresas em Consórcio, admite-se, para efeito de qualificação 
econômico-financeira exigida nos subitens 3.4.2.3 e 3.4.3, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 

3.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações 
previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e 
DECLARAÇÃO de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo XV. 

3.6 – DECLARAÇÃO prevista no Anexo XVI – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando 
for o caso, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE. 

3.7 – DECLARAÇÃO de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no 
Anexo XVII, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE. 

3.8 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

3.8.1 – CADASTRO NO SUCAF 

3.8.1.1 – Os documentos relacionados nos subitens 3.2.1 a 3.2.5 e 3.4.1 poderão ser substituídos 
pelo Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 
Horizonte – SUCAF. Os demais documentos exigidos neste Capítulo deverão ser apresentados, sob 
pena de inabilitação. 

3.8.1.2 – A LICITANTE poderá estar habilitada em qualquer linha de fornecimento (material e/ou 
serviços).  
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3.8.1.2.1 – Caso a LICITANTE se torne adjudicatária do certame, esta deverá comprovar cadastro no 
SUCAF em conformidade com o(s) código(s) indicado(s) na alínea “c” do item 8.2. 

3.8.1.3 – Na data de abertura da sessão pública, a CPL fará consulta à base de dados do SUCAF 
para emissão do documento “Situação do Fornecedor”, que deverá comprovar a regularidade dos 
documentos habilitatórios junto aos órgãos pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral 
– CRC. 

3.8.1.3.1 – A LICITANTE que estiver com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF, 
deverá incluir, previamente, no ENVELOPE n.º 01, documento substituto que comprove, na data 
limite para apresentação das propostas, a regularidade do documento indicado na consulta como 
irregular, sob pena de inabilitação. 

3.8.1.4 – A CPL não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao comprovante de 
cadastro no SUCAF. 

3.8.2 – Todos os documentos previstos neste Capítulo deverão ser emitidos da seguinte forma:  

a) caso a LICITANTE seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) caso a LICITANTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles, que comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 
matriz;  

c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica, quando previsto(s) neste Edital, poderá(ão) ser 
apresentado(s) em nome da LICITANTE, com CNPJ da matriz e/ou da filial. 

c.1) As LICITANTES não poderão apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) 
em nome de empresa(s) que compõe(m) os seus respectivos grupos econômicos, salvo se 
participarem reunidas em forma de Consórcio. 

3.8.3 – As empresas que participarem na forma de Consórcio deverão apresentar toda a 
documentação relacionada neste Capítulo, ressalvadas as hipóteses previstas nos subitens 3.3.2.4 e 
3.4.4. 

3.8.4 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias autenticadas 
na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL na sessão de abertura. 

3.8.4.1 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam 
dispensados de autenticação. 

3.8.4.2 – A CPL efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para confirmar a autenticidade dos 
documentos extraídos pela Internet. 

3.8.5 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros. 

3.8.6 – As certidões e demais documentos que possuem validade deverão estar com vigência plena 
na data limite fixada para apresentação das propostas. 

3.8.6.1 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes somente 
serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data limite para apresentação das 
propostas, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade indeterminado.  

3.8.7 – A não apresentação do Anexo XVIII – Análise Contábil e Financeira não implicará na 
inabilitação da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do 
Balanço Patrimonial apresentado. 

3.8.8 – As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão se utilizar das 
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e no artigo 4º do 
Decreto Municipal n.º 13.791/2009, observando as disposições seguintes. 

3.8.8.1 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo 
que esta apresente alguma restrição fiscal e/ou trabalhista. 
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3.8.8.2 – Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a ME ou EPP for declarada proponente da melhor proposta, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa. 

3.8.8.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
apresentado tempestivamente, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente 
de Licitação. 

3.8.8.3.1 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 

3.8.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.8.8.2 ou, se for o 
caso, no subitem 3.8.8.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificação. 

CAPÍTULO 4 
PROPOSTA COMERCIAL 

4.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE N.º 02, de acordo com o 
Modelo de Proposta Comercial, Composição do BDI e Composição da Administração Local – 
Anexo XX, em 1 (uma) via, contendo a identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as 
suas páginas, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(ais), dela constando:  

a) Preços unitário e total de cada item, incluindo a Administração Local, grafado numericamente; 

b) BDI grafado percentualmente e numericamente; 

c) Preço global grafado numericamente e por extenso; 

d) Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua apresentação ao Protocolo da CPL – BHTRANS; 

e) Declaração que conhece as exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, 
incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro 
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item 8.2).  

f) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos.  

4.1.1 – As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “d” do item 4.1 serão entendidas como 
válidas pelo prazo indicado na respectiva alínea. 

4.1.2 – Não havendo manifestação em contrário por parte da LICITANTE em até 15 (quinze) dias 
antes do término do prazo de validade da proposta indicado na alínea “d” do item 4.1, este será 
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias. 

4.2 – No ENVELOPE N.º 2 da Proposta Comercial deverão ser apresentados, ainda: 

4.2.1 – Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos signatários 
(Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada na situação prevista nos 
subitens 2.4.2 ou 3.2. 

4.2.1.1 – A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os 
poderes para assinatura da proposta comercial (isoladamente ou em conjunto). 

4.2.2 – Planilha de Composição do BDI, conforme modelo apresentado no Anexo XX ou em 
modelo próprio, indicando a metodologia de cálculo utilizada, desde que de acordo com 
critérios aceitos pelo Tribunal de Contas da União. 
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4.2.2.1 – Conforme Súmula n.º 254/2010 do Tribunal de Contas da União, o IRPJ – Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica e a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se 
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas 
Indiretas – BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses 
tributos, que oneram pessoalmente o contrato.  

4.2.2.2 – A incorreta ou não apresentação da exigência disposta no subitem 4.2.2 implicará na 
desclassificação da proposta da LICITANTE.  

4.2.3 – Planilha de Composição da Administração Local, conforme modelo apresentado no 
Anexo XX ou em modelo próprio. 

4.2.3.1 – A Administração Local, prevista no subitem 05.01.01 do Anexo XX – Modelo de Proposta 
Comercial, Composição do BDI e Composição da Administração Local, limitada ao percentual 
máximo de 5% (cinco por cento) sobre o subtotal geral de todos os itens da planilha sem BDI, 
compreende os serviços de engenheiro, técnicos, serventes, rondante, veículos e despesas com 
energia elétrica, água e esgoto para trabalhar diretamente no local e/ou escritório das obras em 
andamento. 

4.3 – A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado neste Edital e Anexos. Não será 
admitida proposta incompleta. 

4.4 – Os preços propostos deverão ser expressos em Reais (R$) e neles deverão estar incluídos 
todos os impostos, taxas e demais custos/despesas diretas e indiretas, aplicáveis e constituirão a 
única remuneração pela prestação de serviços licitada. 

4.4.1 – Nos preços unitários deverão ser incluídas todas as despesas necessárias a prestação dos 
serviços, tais como: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciárias, securitários ou fiscais, e quaisquer outras despesas que oneram ou 
possam vir a onerar o objeto. 

4.4.2 – Nos itens da Proposta Comercial referentes à sinalização semafórica deverão estar incluídos 
na composição do preço, além do fornecimento do equipamento, cabo ou peça, todos os serviços, 
obras, materiais e equipamentos necessários a sua instalação. 

4.5 – A proposta comercial deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme o modelo 
apresentado no Anexo XX. 

4.5.1 – A LICITANTE, de acordo com o Modelo de Proposta Comercial apresentado no Anexo XX 
deverá preencher apenas os preços unitários destacados de amarelo. O percentual total do BDI será 
inserido automaticamente após o preenchimento completo da Planilha de Composição do BDI, de 
acordo com o modelo do Anexo XX, assim como o valor unitário da administração local, que será 
preenchido automaticamente após o preenchimento completo da Planilha de Composição da 
Administração Local, conforme modelo do Anexo XX. Os demais preços serão calculados 
automaticamente. Deverá, ainda, preencher os demais campos da proposta, como extensos e 
identificações – inclusive na parte referente às declarações. 

4.5.2 – A LICITANTE poderá apresentar a Proposta Comercial, a Composição do BDI e Composição 
da Administração Local em outro modelo, desde que observe todas as exigências deste Capítulo e 
preserve todas as informações constantes no Anexo XX – Modelo de Proposta Comercial, 
Composição do BDI e Composição da Administração Local. 

4.5.2.1 – Caso a LICITANTE não utilize o Anexo XX para apresentar a Composição do BDI, deverá 
informar a metodologia de cálculo utilizada.  

4.5.2.2 – Caso a metodologia não seja informada, a CPL poderá promover diligência para que a 
LICITANTE apresente esta informação. 

4.6 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
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4.7 – A apresentação da proposta comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral 
deste Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou 
condições para a prestação de serviços licitada. 

CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

5.1 – A licitação será processada em 2 (duas) fases: 

a) 1ª Fase, com a abertura dos Envelopes n.º 01, contendo os Documentos para Habilitação; 

b) 2ª Fase, com a abertura dos Envelopes n.º 02, contendo as Propostas Comerciais das 
proponentes habilitadas. 

5.2 – A abertura dos ENVELOPES N.º 01 – Documentos para a Habilitação será feita no dia, local e 
hora indicados no subitem 2.3.4 deste Edital, em sessão pública, dirigida pela Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. 

5.2.1 – A CPL poderá analisar a documentação e fazer o seu julgamento na mesma sessão de 
abertura ou posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras 
áreas para contribuir na análise e julgamento. 

5.2.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação será publicada no DOM – Diário Oficial do 
Município e no site da BHTRANS, ficando os envelopes de Proposta Comercial sob a guarda da CPL, 
devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das 
LICITANTES presentes. 

5.2.3 – A inabilitação da LICITANTE importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 

5.3 – Os ENVELOPES N.º 02 – Proposta Comercial serão abertos: 

a) na mesma sessão de abertura dos Envelopes n.º 01 se houver renúncia registrada em ata ou 
formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o 
resultado de habilitação; ou 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso, mediante 
convocação que será publicada no DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS; ou 

c) após publicação de decisão dos recursos interpostos, mediante convocação que será publicada no 
DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS. 

5.3.1 – A CPL poderá analisar e julgar as propostas comerciais na mesma sessão de abertura ou 
posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras áreas para 
contribuir na análise e julgamento. 

5.3.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à classificação das propostas será publicada no DOM – 
Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS. 

5.3.3 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os Envelopes de Proposta Comercial, não 
caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

5.4 – A abertura dos envelopes de Documentação e Proposta Comercial será realizada em sessão 
pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes 
legais das LICITANTES presentes. 

5.4.1 – Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos 
representantes legais das LICITANTES presentes à sessão. 

5.4.1.1 – A Comissão Permanente de Licitação, por meio de sua Presidente e mediante a 
concordância de todos os representes presentes, poderá definir outra maneira para a rubrica da 
documentação e/ou propostas, devendo constar em ata o procedimento adotado. 
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5.4.2 – Caso algum representante presente à sessão queira consignar as suas manifestações, ele 
receberá uma folha em branco para registrá-las de próprio punho, sendo que este documento será 
anexado a ata. 

5.4.3 – A eventual recusa de algum representante em assinar a ata ou a documentação / proposta 
não será motivo de sua invalidação, mantido o disposto no item 5.4.2 supra.   

5.5 – Serão devolvidos, após publicação do Ato de homologação, revogação ou anulação, mediante 
recibo próprio, inviolados, os Envelopes n.º 02 – Propostas Comerciais, às LICITANTES inabilitadas. 

5.5.1 – Os envelopes de propostas das LICITANTES inabilitadas que não forem retirados conforme 
item 5.5, estarão disponíveis para devolução às interessadas (inciso II do art. 43 da Lei 8666/93) pelo 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação da decisão final do certame no DOM 
(Ato de homologação, revogação ou anulação). 

5.5.2 – Encerrado o prazo máximo informado no subitem 5.5.1, as propostas não retiradas serão 
consideradas inservíveis e inutilizadas pela CPL. 

5.6 – A CPL poderá, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CAPÍTULO 6 
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1 – O exame da documentação e o julgamento das propostas serão feitos nos estritos limites 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores modificações, da Lei Complementar n.º 123/06, 
do Decreto Municipal n.º 13.791/2009 e das disposições deste Edital. 

6.2 – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.2.1 – Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisquer das 
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e as 
empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 
da Lei Complementar n.º 123/2006. 

6.2.2 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento dos Documentos para 
Habilitação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

6.2.3 – A CPL poderá, caso julgue necessário, submeter os Atestados de Capacidade Técnica (item 
3.4) à apreciação/análise da Gerência de Sinalização – GESIN da BHTRANS, mediante parecer 
fundamentado. 

6.2.4 – Considera-se vencida a fase de habilitação: 

a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao 
direito de interposição de recursos contra o resultado de habilitação; ou 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 

c) após publicação de deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

6.3 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.3.1 – O julgamento desta licitação será efetuado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, observado o 
disposto no § 1º do art. 44 c/c o art. 45 da Lei Complementar n.º 123/06, devendo ser considerada 
vencedora a LICITANTE que, atendendo às exigências e condições deste Edital e seus Anexos, 
oferecer a proposta mais vantajosa para a BHTRANS. 

6.3.2 – O valor global máximo estimado para esta licitação é de R$ 12.293.338,84 (doze 
milhões, duzentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro 
centavos). 
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6.3.3 – Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta 
apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará 
configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/06 e no art. 5º, § 1º, 
do Decreto Municipal n.º 13.791/2009. 

6.3.3.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

6.3.3.1.1 – Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o 
mesmo será convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 
preferência.  

6.3.3.1.2 – Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará correspondência à LICITANTE, podendo ser inclusive por 
meio eletrônico, fixando prazo para apresentação de nova proposta comercial, sob pena de preclusão 
do exercício do direito de preferência.  

6.3.3.1.3 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito 
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.  

6.3.3.1.4 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma 
dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas 
estiverem no limite estabelecido no subitem 6.3.3, na ordem de classificação, para o exercício do 
direito de preferência.  

6.3.3.1.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem 
nesse limite, a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para 
definir a que primeiro poderá apresentar nova proposta comercial.  

6.3.3.1.6 – Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, 
prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas comerciais.  

6.3.3.1.7 – Terá a proposta comercial classificada em primeiro lugar a LICITANTE que, após 
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar n.º 123/06, ofertar o menor preço 
global. 

6.3.3.1.8 – Após executar o procedimento de preferência descrito nos subitens acima, caso ocorra a 
inabilitação ou desclassificação da LICITANTE melhor classificada, será verificada a ocorrência de 
nova situação de empate ficto entre as LICITANTES remanescentes, assegurando a preferência da 
contratação para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. 

6.3.4 – Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, com os seguintes critérios: 

6.3.4.1 – Prevalecerão os preços unitários, corrigindo-se os demais valores, conforme a divergência 
apurada. 

6.3.4.2 – Serão desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal. 

6.3.4.3 – Prevalecerá, para efeito de julgamento, o valor global apurado após a correção. 

6.3.4.4 – A correção efetuada constará na ata de julgamento. 

6.3.5 – A correção poderá ser objeto de diligência. 

6.3.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

6.3.7 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, submeter as Propostas 
Comercias à apreciação/análise da Gerência de Sinalização – GESIN da BHTRANS, mediante 
parecer fundamentado. 
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6.3.8 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato 
público, para o qual as LICITANTES serão convocadas através de publicação no DOM – Diário Oficial 
do Município e no site da BHTRANS. 

6.3.9 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de validade 
das propostas, e caso persista o interesse da BHTRANS, poderá ser solicitada prorrogação da 
validade das mesmas a todas as LICITANTES classificadas. 

6.3.10 – SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 

a) não atender aos requisitos deste Instrumento Convocatório, especialmente as exigências e 
condições dispostas no Capítulo 4 deste Edital; 

b) não se referir à integralidade do objeto; 

c) apresentar preço global superior ao informado no subitem 6.3.2 deste Edital; 

d) não estiver acompanhada da Planilha de Composição do BDI; 

e) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) 
unitário(s) estimado(s) no Anexo XIX – Planilha de Preços, BDI e Administração Local 
Estimados; 

f) apresentar o BDI com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do BDI estimado no 
Anexo XIX – Planilha de Preços, BDI e Administração Local Estimados; 

g) inobservar o presente Edital, esteja incompleta ou apresente emendas, rasuras ou entrelinhas 
ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;  

h) tiver sido baseada em outra proposta; 

i) não atender às exigências estabelecidas em diligências ou neste Edital; 

j) apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração; ou superestimados (excessivos) ou manifestamente inexequíveis, 
assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, II, § 1º e 2º, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 

6.3.10.1 – Serão considerados preços excessivos: 

a) o preço global acima do preço máximo indicado no subitem 6.3.2 deste Edital; 

b) o(s) preço(s) unitário(s) que esteja(m) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) 
unitário(s) estimado(s) no Anexo XIX – Planilha de Preços, BDI e Administração Local 
Estimados; 

c) o percentual de BDI que esteja com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do BDI 
estimado no Anexo XIX – Planilha de Preços, BDI e Administração Local Estimados. 

6.3.10.2 – Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
Contrato. 

6.3.10.2.1 – Se a CPL entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que a LICITANTE 
demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de composição de custos ou outros 
documentos. 

6.3.10.3 – A não apresentação da documentação mencionada nos subitens 6.3.10.2 e 6.3.10.2.1, no 
prazo determinado pela CPL, resultará na desclassificação da proposta da LICITANTE e incorrerá em 
penalidades conforme previsto no Capítulo 12 deste Edital.  
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6.4 – Quando todas as LICITANTES forem consideradas inabilitadas ou desclassificadas, a CPL 
poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas que motivaram tal inabilitação ou desclassificação, na forma do 
disposto no § 3º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

6.5 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato 
público, para o qual as LICITANTES serão convocadas através de publicação no DOM – Diário Oficial 
do Município e no site da BHTRANS. 

6.6 – A BHTRANS se reserva o direito de solicitar ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, 
mediante despacho fundamentado, as necessárias providências para:  

a) REVOGAR a licitação, em razão de interesse público; 

b) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; 

c) HOMOLOGAR a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das quantidades a serem 
contratadas. 

CAPÍTULO 7 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará o processo à autoridade competente, Secretário Municipal de 
Obras e Infraestrutura, para homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à 
LICITANTE classificada em primeiro lugar. 

CAPÍTULO 8 
CONTRATAÇÃO E GARANTIA 

8.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE, 
doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada pela Gerência de Compras, Contratos e 
Licitações – GECOL da BHTRANS para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato 
competente. 

8.2 – Para a contratação a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à GECOL os seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e eventuais alterações, 
documentos estes que poderão ser substituídos apenas pela última alteração, caso seja 
consolidada;  

a.1) Caso a ADJUDICATÁRIA seja um Consórcio, este ficará obrigado a comprovar, antes da 
celebração do Contrato, a constituição e o registro do Consórcio, nos termos do compromisso 
assumido; 

b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado 
através do estatuto ou Contrato Social; 

c) Comprovação do CADASTRO com situação regular junto ao SUCAF em, no mínimo, 1 
(um) código de cada grupo relacionado abaixo:  

I) GRUPO I: 02.05 – Obras Civis e Serviços – Demolições, e/ou 02.11 – Obras Civis e 
Serviços – Estruturas de Concreto, e/ou 02.13 – Obras Civis e Serviços – Estruturas 
Metálicas, e/ou 02.14 – Obras Civis e Serviços – Fundações, e/ou 02.23 – Obras Civis e 
Serviços – Obras Complementares, e/ou 02.25 – Obras Civis e Serviços – Pavimentação 
Asfáltica.  

II) GRUPO II: 02.32 – Obras Civis e Serviços – Sistemas de Sinalização de Vias, e/ou 04.13 – 
Instalação e/ou Montagem de - Sistemas de Sinalização e Alarme (CREA).  
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c.1) Os códigos indicados acima são meramente indicativos, podendo sofrer variação no 
momento da contratação, em conformidade com as regras e normativos definidos pelo órgão 
regulador. 

d) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 2% (dois por cento) do preço 
global indicado na sua proposta comercial, na forma da Cláusula Décima Segunda da Minuta 
de Contrato – Anexo XXI. 

d.1) Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 
recolhida em conta a ser indicada pela BHTRANS. 

8.2.1 – Para atendimento à alínea “c” do subitem anterior, a ADJUDICATÁRIA deverá requerer seu 
cadastramento diretamente ao SUCAF, no seguinte endereço: 

a) Para todos os códigos, exceto o código 04.13: 

- SUCAF da SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital: 
Endereço: Av. do Contorno, n.º 5.454, Funcionários, BH/MG 
Telefone: 0xx 31 3277 – 8186 
Site: www.pbh.gov.br/sucaf 

b) Para o código 04.13: 

- Para atendimento presencial dirigir-se à Unidade do BH RESOLVE: 
Endereço: Av. Santos Dumont, 363 - 1º andar – Centro (com entrada, também, pela Rua dos 
Caetés, 342). Horário de Funcionamento: 8:00 às 18:00horas. 

- Para interessados SEDIADOS FORA DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação 
para: 

Gerência de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 
Administrativa – SMAGEA 

Endereço: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 
Telefone: 0xx 31 3277-4677 
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

8.3 – A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA para a assinatura do Contrato será 
configurado como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA 
infratora ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do preço global proposto, 
além de outras sanções legais cabíveis. 

8.4 – O descumprimento do disposto nas alíneas “c” e “d” do item 8.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao 
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras 
sanções legais cabíveis. 

8.5 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinar o Contrato ou deixando de fazê-
lo por qualquer motivo a ela imputado, convocar-se-á outra LICITANTE, segundo a ordem de 
classificação, caso não haja interesse da BHTRANS na realização de nova licitação, nos termos do 
art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

8.6 – O disposto no item 8.3 não se aplica às LICITANTES remanescentes convocadas para assinar 
o Contrato, nos termos e condições da ADJUDICATÁRIA, quando esta deixar de assiná-lo. 

CAPÍTULO 9 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

9.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras definidas na Minuta de Contrato – Anexo 
XXI, obriga-se a CONTRATADA a: 

http://www.pbh.gov.br/sucaf
mailto:gemec@pbh.gov.br
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9.1.1 – Assegurar a boa qualidade dos serviços prestados. 

9.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto desta licitação. 

9.2 – As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e detalhadas 
na Minuta de Contrato – Anexo XXI. 

CAPÍTULO 10 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 

10.1 – CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

As condições de apresentação do faturamento, do pagamento e do reajustamento de preço estão 
definidas na Minuta de Contrato – Anexo XXI. 

10.2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos indicados na Funcional 
Programática n.º 26.452.245.1.393, Natureza de Despesa 2837.339039 Item 63 e Natureza de 
Despesa 2837.449051 Item 04, Fontes 0380 e 0480, Unidade Orçamentária 2710 e Unidade 
Administrativa 1100 do Fundo de Transporte Urbano – FTU. 

CAPÍTULO 11 
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES 

11.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
qualquer LICITANTE poderá impugnar os termos deste Edital apontando as falhas e irregularidades 
que o viciariam. 

11.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhecida: 

a) ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação; 

b) ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail da 
empresa impugnante, rubricada em todas as folhas e assinada pelo(s) representante(s) legal(ais), 
devidamente comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 
procurador, somente procuração, se pública; 

c) ser protocolizada na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada 
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou por fax para o número (31) 3379-5590, até às 17h30 do 
dia de seu vencimento. 

11.1.3 – A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de 
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

11.1.4 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado, não a caracterizará como tal, 
recebendo tratamento como mera informação. 

11.1.5 – A decisão da CPL será enviada ao impugnante via fax ou e-mail e poderá ser divulgada no 
site da BHTRANS para conhecimento de todos os interessados. 

11.1.6 – Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, §4º, da Lei nº 
8.666/1993. 

11.1.7 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos 
do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, após o prazo citado no subitem 
11.1.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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11.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

11.2.1 – A LICITANTE poderá apresentar recursos contra as decisões da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação, nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.2.2 – Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais LICITANTES por meio de publicação no 
DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS, que poderão impugná-lo no prazo legal. 

11.2.3 – O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 
de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resultados 
no DOM – Diário Oficial do Município; 

b) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, nos casos de anulação ou 
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

c) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 
todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente comprovado(s) por 
meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente 
procuração, se pública; 

d) ser protocolizada na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada 
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou por fax para o número (31) 3379-5590, até às 17h30 do 
dia de seu vencimento; 

e) Na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que 
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados (original, em fotocópias 
autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL) na sala 
da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, 
Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, em até 2 (dois) dias úteis a contar da 
interposição dos mesmos. 

11.2.4 – A CPL não se responsabilizará por recursos ou contrarrazões endereçadas por outras 
formas ou outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão 
Permanente de Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

11.2.5 – Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância absoluta das 
LICITANTES, devendo o fato ser registrado em Ata.  

11.2.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.2.7 – O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

11.2.8 – A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no DOM – 
Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS. 

CAPÍTULO 12 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 – Constitui ilícito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra prevista neste 
Edital e nos seus Anexos, que notadamente:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 
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c) tumultuar a sessão pública de licitação;  

d) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
o ensejo de devassá-lo;  

e) afastar ou procurar afastar LICITANTE, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

f) abster-se ou desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida; 

g) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

h) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Administração;  

i) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;  

j) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação 
direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração; 

k) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator 
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 

12.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal n.º 15.113/2013, 
destacando-se o disposto no inciso III, artigo 7º no que se refere ao procedimento licitatório e demais 
sanções previstas na Lei n.º 8.666/93. 

12.3 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas.  

12.4 – As penalidades e os percentuais das multas decorrentes do descumprimento contratual estão 
indicados na Minuta de Contrato – Anexo XXI. 

12.5 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

CAPÍTULO 13 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
legislação pertinente, facultando-se às LICITANTES formular consultas à Comissão, por escrito 
(através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax: (0xx31) 3379-5590), até o 2º (segundo) dia útil 
anterior à data limite prevista para a entrega das propostas. 

13.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no DOM – Diário Oficial do 
Município e/ou disponibilizadas no site da BHTRANS. 

13.1.2 – As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas 
por fax ou e-mail diretamente à empresa que apresentou as dúvidas e poderão ser disponibilizadas 
no site da BHTRANS. 

13.2 – A LICITANTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação da LICITANTE ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis. 

13.3 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas LICITANTES se completa entre 
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis divergências futuras. 
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13.4 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, 
e relevar omissões ou erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligência junto às LICITANTES, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.4.1 – No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 
no original, em cópias legíveis autenticadas por cartório competente, em cópias legíveis não 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL ou 
em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

13.4.2 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da LICITANTE ou a desclassificação 
da proposta comercial. 

13.5 – A participação da LICITANTE implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

13.6 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a BHTRANS 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e fundamentado. 

13.7 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 

13.8 – Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos 
demais Anexos se completam entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou 
omissões. 

13.9 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão ser 
comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco) dias do evento, 
para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando a Contratada alegar a 
sua ocorrência, para que sejam relevadas as penalidades aplicadas. 

13.10 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 
65, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.11 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos,  
subordinam-se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste Edital. 

13.12 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas desta licitação. 

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Josué Costa Valadão 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH 

Fundo de Transporte Urbano – FTU 

 
 

CPL - BHTRANS 
Endereço: Av. Eng.º Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis 

30.455-902 – Belo Horizonte/MG 
Telefone: 0xx 31 3379-5591 

Fax: 0xx 31 3379-5590 
Site: www.pbh.gov.br/bhtrans 

e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

1 – OBJETO  

1.1 – Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de projetos de trânsito na 
área central de Belo Horizonte - MOBICENTRO, constando de obras civis, sinalização estatigráfica 
horizontal e vertical e sinalização semafórica, com fornecimento de materiais.  

1.2 – O serviço será prestado sob o regime de empreitada por preço unitário e pagamento por 
medição mensal, conforme especificações e detalhamentos constantes nos Anexos II a XIII e 
demais condições deste Projeto Básico. 

2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 – A contratação será para execução de intervenções no âmbito do PROJETO MOBICENTRO, 
OPERAÇÃO TRÂNSITO MELHOR, que visa adequar a circulação e organizar o fluxo de pedestre, de 
modo a aumentar a segurança nas travessias e no tráfego de modo geral da Área Central de Belo 
Horizonte, delimitada pela Avenida do Contorno, em função das alterações de ocupação da cidade e 
da nova configuração do transporte coletivo – BRT/MOVE.  

2.2 – O prazo máximo de mobilização da CONTRATADA para o início das atividades não poderá ser 
superior a 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir da assinatura do Contrato. Neste prazo, a 
BHTRANS poderá fazer uma vistoria nas instalações da Contratada para verificação da 
disponibilidade e estado dos equipamentos exigidos neste Instrumento.  

2.3 – Os serviços serão executados mediante o recebimento de Ordem de Serviço – OS, expedida 
pela Gerência de Sinalização da BHTRANS – GESIN, em cujo teor constarão as descrições e os 
prazos determinados para sua execução. 

2.4 – Os serviços serão executados em locais com trânsito intenso e dificuldades operacionais, com 
diversas obras concomitantes em locais diferentes.  

2.5 – Os serviços serão executados no período diurno, no período noturno e nos finais de semana, 
dependendo de sua natureza ou de limitações operacionais. 

2.6 – Os serviços serão executados com rigorosa observância das Especificações Técnicas da 
BHTRANS em relação à Sinalização Estatigráfica, Semafórica e gradis, conforme Anexos II a XI, 
obedecendo aos Padrões/Elementos para Obras Civis de Infraestrutura Urbana da SUDECAP, às 
normas executivas da ABNT e outras fornecidas pela BHTRANS, inclusive as indicadas nas Normas 
Básicas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo 
XII. 

2.7 – A execução de rampas de pedestres, padrão NBR 9050 prevista no subitem 01.21.43.01 do 
Anexo XX – Modelo de Proposta Comercial, Composição do BDI e Composição da Administração 
Local, compreende os serviços de sinalização da obra com tela tapume, corte mecânico de passeio 
com serra circular, demolição de concreto, remoção e assentamento de meio-fio, assentamento de 
ladrilho hidráulico, escavação e regularização do terreno, passeio, carga e transporte do material. 

2.8 – A execução de ilhas de refúgios para pedestres, prevista no subitem 01.21.43.02, Anexo XX - 
Modelo de Proposta Comercial, Composição do BDI e Composição da Administração Local, 
compreende os serviços de sinalização da obra com tela tapume, demolição de pavimento para 
implantação de meio-fio, assentamento de ladrilho hidráulico podo tátil, escavação e regularização da 
vala de meio fio, passeio, carga e transporte do material, conforme detalhe no Anexo II – Desenhos – 
Obras Civis. 
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2.9 – O escritório da fiscalização deverá possuir estrutura adequada inerente aos trabalhos que serão 
desenvolvidos no local, com mobiliário compatível. Exemplificativamente, considera-se o atendimento 
a esta exigência com mesa com gaveta, cadeiras, microcomputador, materiais de escritório, dentre 
outros.  

2.10 – A equipe de monitoramento da sinalização de obra prevista no subitem 01.01.11.11 do Anexo 
XX – Modelo de Proposta Comercial, Composição do BDI e Composição da Administração Local 
compreende 1 (um) motorista, 1 (um) ajudante e 1 (um) veículo tipo picape e tem como objetivo 
apoiar na operação de desvio de trânsito e monitorar, alterar, transportar, remanejar e distribuir a 
sinalização de obra e seus dispositivos de segurança durante a execução dos serviços, sob a 
supervisão da BHTRANS.  

2.11 – Nos serviços de carga e transporte de materiais oriundos de demolições, remoções e 
escavações referentes aos itens e seus respectivos subitens 01.02.26, 01.02.27, 01.02.28, 01.03.12 e 
01.03.13 do Anexo XX – Modelo de Proposta Comercial, Composição do BDI e Composição da 
Administração Local, já estão considerados nos seus valores de preços unitários o fator de 
empolamento, conforme descrito no caderno de encargos da Sudecap. Sendo assim, os volumes de 
demolições e escavação deverão coincidir com os mesmos volumes de carga e transporte. 

3 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 – O período de medição a ser considerado corresponderá aos serviços executados entre o 
primeiro e o último dia de cada mês. 

3.2 – Os trabalhos de fechamento e conferência serão realizados entre o 1º e o 5º (primeiro e quinto) 
dia útil do mês subsequente ao período de medição.  

3.3 – O item Administração Local será medido proporcionalmente aos serviços prestados, sendo 
incluído em toda medição efetuada. 

3.4 – A elaboração das medições não implica na aceitação total ou parcial dos serviços. 

3.5 – Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos ou valores), após 
a emissão do boletim de medição deverá a Contratada impugná-lo, por escrito, dentro do prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da emissão do documento.  

3.5.1 – Apurado o pleito formulado no subitem anterior, o ajuste que eventualmente se faça 
necessário será feito no boletim de medição subsequente. 

4 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

4.1 – Ao concluir a execução de todos os serviços previstos em cada Ordem de Serviço - OS, a 
BHTRANS fará uma primeira vistoria das obras emitindo, se for o caso, a lista de pendências, defeitos 
ou omissões, a fim de que sejam realizados os acertos necessários no prazo de 15 (quinze) dias.  

4.2 – Será realizada uma segunda vistoria que, dados como corretos os acertos, será considerado 
aceito o objeto do Contrato. 

4.3 – Durante a execução dos serviços, a BHTRANS poderá emitir laudos parciais sobre a ocorrência 
de pendências para serem corrigidas de imediato, antes da conclusão da OS. 
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1 – ESPECIFICAÇÕES PARA MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS PARA 
DEMARCAÇÃO VIÁRIA. 

1.1 – OBJETIVO  

Esta especificação fixa as condições exigíveis para as microesferas de vidro retrorrefletivas, utilizadas 
em produtos destinados à demarcação viária. 

1.2 – NORMAS COMPLEMENTARES 

Para aplicação desta especificação será necessário consultar: 

NBR 5734 - Peneiras para ensaio com telas de tecido metálico - Especificação. 
NBR 6823 - Verificação da resistência ao cloreto de cálcio. 
NBR 6824 - Verificação da resistência do ácido clorídrico. 
NBR 6825 - Verificação da resistência à água. 
NBR 6826 - Verificação da resistência ao sulfeto de sódio. 
NBR 6827 - Análise granulométrica. 
NBR 6828 - Determinação do teor de sílica. 
NBR 6829 - Amostragem 
NBR 6830 - Determinação de defeitos - Método de Ensaio. 
NBR 6831 - Requisitos. 
NBR 6832 - Verificação do índice da refração. 
NBR 6833 - Determinação da densidade de massa. 

1.3 – CLASSIFICAÇÃO  

As microesferas de vidro retrorrefletivas, classificam-se em: 

1.3.1 – Tipo I 

A – São aquelas aplicadas incorporadamente às massas termoplásticas, durante sua fabricação, de 
modo a permanecerem internas à película aplicada, permitindo a retrorrefletorização apenas após o 
desgaste da superfície da película aplicada, quando as microesferas de vidro tornam-se expostas. 

B – São aquelas incorporadas à tinta antes de sua aplicação, de modo a permanecerem internas à 
película, sendo que após o desgaste da superfície tornam-se expostas, permitindo 
retrorrefletorização. 

1.3.2 – Tipo II 

A/B – São aquelas aplicadas por aspersão, concomitantemente com a tinta ou termoplástico, de 
modo a permanecerem na superfície da película aplicada, permitindo imediata retrorrefletorização 
desta.  

1.4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

1.4.1 – Resistência ao Cloreto de Sódio 

As microesferas quando ensaiadas de acordo com a NBR 6823 não devem apresentar superfície 
embaçada. 

1.4.2 – Resistência ao Ácido Clorídrico 

As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6824 não devem apresentar superfície 
embaçada. 

1.4.3 – Resistência à Água 

As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6825 não devem apresentar superfície 
embaçada e não devem gastar mais de 4,5 (quatro e meio) ml de HCI 0,10 N para neutralização da 
solução. 

1.4.4 – Resistência á Solução de Sulfeto de Sódio 

As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6826 não devem apresentar superfície 
embaçada. 
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1.4.5 – Teor da Sílica 

As microesferas de vidros retrorrefletivas, devem ser fabricadas com vidro de alta qualidade do tipo 
soda - cal e não devem ter teor de sílica menor do que 65% (sessenta e cinco por cento) quando 
verificadas conforme NBR 6828. As microesferas não devem conter chumbo, exceto como impureza 
e, neste caso, no máximo 0,01% (zero vírgula zero um por cento) da massa total. 

1.4.6 – Aparência e Defeitos 

1.4.6.1 – As microesferas devem ser limpas, claras, redondas, incolores, e isentas de matérias 
estranhas. No máximo 3% (três por cento) podem ser quebradas ou conter partículas de vidro não 
fundido e elementos estranhos, e no máximo 30% (trinta porcento) podem ser fragmentos ovoides, 
deformados, germinados ou com bolhas gasosas. 

1.4.6.2 – A verificação dos defeitos deve ser segundo a NBR 6829. 

1.4.7 – Índice de Refração 

As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6832, não devem ter índice de refração inferior a 
1,50 (um e meio). 

1.4.8 – Massa Específica 

As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6833, devem ter massa específica entre 2,4 
(dois vírgula quatro) g/cm3 e 2,6 (dois vírgula seis) g/cm3. 

1.4.9 – Granulometria 

As microesferas, conforme sua classificação devem apresentar as faixas granulométricas da Tabela 
abaixo, quando ensaiadas conforme NBR 6827. 

 

Tabela Granulométrica 
Microesferas de Vidro Retrorrefletivas 

 
Peneiras % Passando 

N.º Abertura (M) 
Tipo I Tipo II 

A B A B 

20 850 100 --- 100 --- 

30 600 90 - 100 --- 80 - 100 100 

40 425 --- --- --- 90 - 100 

50 300 18 - 35 100 20 - 50 --- 

70 212 --- 85 - 100 --- 0 - 10 

80 180 --- ---  --- 

100 150 0 - 10 15 - 55 0 - 10 0 - 5 

Peneiras % Passando 

N.º Abertura (M) 
Tipo I Tipo II 

A B A B 

140 106 --- --- --- --- 

200 75 0 - 2 --- 0 - 2 --- 

230 63 --- 0 - 10 --- --- 

1.5 – CONTROLES DE QUALIDADE DO MATERIAL 

1.5.1 – Caberá ao fornecedor ensaiar o lote de material a ser utilizado, às suas expensas. 

1.5.2 – A amostragem das microesferas de vidro deve ser realizada de acordo com a NBR 6830. 
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1.6 – MARCAÇÃO E EMBALAGEM 

1.6.1 – Embalagem 

A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25 kg (vinte e cinco 
quilogramas). Os sacos de papel ou juta devem ter internamente um saco de polietileno. 

1.6.2 – Identificação 

Os lotes de fabricação das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos 
identificados externamente, com as informações a seguir: 

a) Microesferas de vidro tipo (classificação); 

b) Número e ano desta norma; 

c) Nome e endereço do fabricante; 

d) Identificação da partida de fabricação; 

e) Data da fabricação; 

f) Massa das microesferas contidas, em quilogramas; 

g) No caso de revestimento químico, caracterizá-lo. 

2 – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PRISMAS DE CONCRETO 

2.1 – OBJETIVO  

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento e implantação de prismas 
pré-moldados em concreto. 

2.2 – CONDIÇÕES GERAIS 

2.2.1 – As formas para execução dos prismas devem ser metálicas e devem receber aplicação de 
desmoldante adequado, antes da colocação do conjunto de armaduras. 

2.2.2 – Os prismas serão executados em concreto no traço 1:2:4 (um, dois, quatro) 
(Cimento:Areia:Brita) com armaduras. 

2.2.3 – Durante a operação de concretagem a peça deverá estar protegida da ação do sol e ventos. 

2.2.4 – O adensamento do concreto será feito utilizando-se mesa vibratória ou vibrador de superfície, 
obtidos pela adaptação de vibradores de agulha ou de massa oscilante. 

2.2.5 – A cura deverá ser feita por molhagem das peças com água vaporizada a intervalos frequentes 
ou recobrimento com sacos de aniagem ou manta de material esponjoso, mantidos úmidos por um 
período mínimo de 3 (três) dias. 

2.2.6 – Após a cura, o prisma de concreto deverá ser pintado, com tinta à base de resina acrílica, na 
cor definida pela BHTRANS, podendo ser branco ou amarelo, seguindo o Padrão Munsell: 

a) Branco N 9,5 - obedecida tolerância N 9,0; 

b) Amarela 10 YR 7,5/14 - obedecida tolerância 10 YR 8/16. 

2.2.7 – O transporte e estocagem das peças devem ser feitos de maneira a se evitar choques ou 
batidas. 

2.2.8 – As peças serão implantadas em pavimentos totalmente limpos e isento de óleos ou graxa. 

2.2.9 – Os furos no pavimento para encaixe dos prismas deverão ter a profundidade suficiente para 
abrigar o pino com folga. 

2.2.10 – A limpeza dos furos deverá ser feita com jato de ar comprimido, para que não fiquem 
resíduos que prejudiquem a aderência dos pinos de pavimento. 
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2.2.11 – O assentamento das peças (face inferior e pinos) será realizado com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3 (um, três), retirando-se os excessos com colher de pedreiro. 

2.3 – CONTROLE DE QUALIDADE 

A fiscalização da BHTRANS poderá acompanhar a fabricação das peças, embalagens e transporte 
das mesmas. Tal acompanhamento não exime o fabricante de suas responsabilidades. 

3 – ESPECIFICAÇÕES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TINTA À BASE DE RESINA 
METACRÍLICA, MONOCOMPONENTE RETRORREFLETORIZADA 

3.1 – OBJETIVO  

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução de serviços de demarcação 
de pavimentos em vias urbanas com tinta à base de resina metacrílica retrorrefletorizada. 

3.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Na aplicação desta especificação é necessário consultar: 

CET ET-SH-14 (15/03/2007) – Tinta à base de metil metacrilato monocomponente para sinalização 
horizontal 

NBR 5829 – Tintas, vernizes e derivados – Determinação da massa específica – Método de ensaio 

NBR 5830 – Determinação da estabilidade acelerada de resinas e vernizes – Método de ensaio 

NBR 5844 – Determinação qualitativa de breu em vernizes – Método de ensaio 

NBR 6831 – Sinalização horizontal viária – Microesferas de vidro – Requisitos 

NBR 7396 – Material para sinalização horizontal – Terminologia 

NBR 15438 – Sinalização horizontal viária – Tintas – Método de ensaio 

NBR 15870 – Sinalização Horizontal viária – Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas – 
fornecimento e aplicação 

3.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

3.3.1 – Materiais 

3.3.1.1 – A tinta a ser aplicada na demarcação viária deve ser específica para uso em superfície 
betuminosa ou de concreto de cimento Portland 

3.3.1.2 – A tinta logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e ou 
grumos, que não possam ser facilmente dispersos por ação manual. 

3.3.1.3 – A tinta deve ser suscetível de rejuvenecimento mediante aplicação de nova camada. 

3.3.1.4 – A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 

a) temperatura do ar entre 5º (cinco graus) e 40º (quarenta graus) C / temperatura do pavimento 
entre 10º (dez graus) e 45º (quarenta e cinco graus) C; 

b) umidade relativa do ar até 80% (oitenta por cento). 

3.3.1.5 – A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas de pintura por aspersão e ter a 
consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer. No caso de adição 
de microesferas de vidro, respeitar a qualidade e quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. 
Pode ser adicionado no máximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta, 
compatível com a mesma para acerto de viscosidade. 

3.3.1.6 – A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o 
pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período mínimo de tempo de 30 (trinta) minutos. 

3.3.1.7 – A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. 
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3.3.1.8 – A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica de 
adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, 
sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil. 

3.3.1.9 – A tinta, quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deve apresentar sangria nem 
exercer qualquer ação que danifique o pavimento. 

3.3.1.10 – As microesferas de vidro deverão ser aplicadas na proporção de: 

a) Tipo I – B: de 200g (duzentos gramas) a 250g (duzentos e cinquenta gramas) para cada litro de 
tinta; 

b) Tipo II A/B: 250g (duzentos e cinquenta gramas) para cada m² de tinta aplicada. 

3.3.1.11 – A tinta não deve modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, 
coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação 
manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, 
por um período mínimo de 6 (seis) meses após a data de fabricação do material, quando estocada 
em local protegido de luz solar direta e à temperatura máxima de 30º (trinta graus) C, livre de 
umidade e nunca diretamente no solo. 

3.3.2 – Embalagem. 

3.3.2.1 – A unidade de compra é o balde com capacidade volumétrica de 18 (dezoito) litros. 

3.3.2.2 – A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, possuindo 
tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem, com sistema de fechamento tipo borboleta. 
Estes recipientes devem trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes informações: 

a) nome do produto; 

b) cor da tinta (Padrão Munsell); 

c) referência quanto à natureza química da resina; 

d) data de fabricação  

e) prazo de validade; 

f) número do lote de fabricação; 

g) nome e endereço do fabricante; 

h) quantidade contida no recipiente, em litro. 

3.3.3 – CONDIÇÕES TÉCNICAS 

3.3.3.1 – A tinta deverá ser fornecida nas cores indicadas na Tabela 2 abaixo, respeitando os padrões 
e tolerâncias do código de cores “MUNSELL”.  

a) Requisistos Quantitativos: 

Tabela 1 – Requisitos Quantitativos 

Requisitos Mínimo Máximo 

Consistência (UK) 85 100 
Estabilidade na armazenagem: - alteração de 
consistência (UK) 

- 10 

Matéria não-volátil, porcentagem em massa 70 - 
Tempo de secagem, No-Pick-Up Time, minutos - 15 
Resistência à abrasão cor branca, Litros 130 - 
Resistência à abrasão demais cores, Litros 100  
Massa específica, g/cm3 1,45 - 
Peso molecular do veículo – g/mol 55 65 
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b) Requisitos Qualitativos 

Tabela 2 – Requisitos Qualitativos 

Cor Munsell – Munsell book of color (consulta de 
escala) 

- tinta metacrílica  na cor branca 
- tinta metacrílica  na cor amarela  
- tinta metacrílica na cor preta 
- tinta metacrílica na cor azul  
- tinta metacrílica na cor azul segurança 
- tinta metacrílica na cor verde segurança 
- tinta metacrílica na cor laranja segurança 
- tinta metacrílica na cor vermelho 
- tinta metacrílica na cor vermelho 
- tinta metacrílica na cor vermelho segurança 

 

N9,5 tolerância N9,0  
10YR7,5/14 e suas tolerâncias  
N0,5 
5PB 2/8 
2,5 PB 4/10 
10 GY 6/6 
2,5 YR 6/14 
2,5 R 4/14 
7,5 R 4/14 
5 R 4/14 

Breu e derivados Ausente 

Sangramento Ausente 

Resistência à água Inalterado 

Resistência ao intemperismo Integridade: Inalterada – Cor: Leve alteração 

Identificação do veículo não volátil O espectrograma de absorção de radiações 
infravermelhas deve apresentar bandas 
características de metil e butil metacrilato e 
ausência de estireno 

3.3.4 – Limpeza do Pavimento 

A Contratada deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a 
superfície a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes 
processos não forem suficientes para remover todo o material estranho, as superfícies deverão ser 
escovadas com a solução de fosfato tri sódico ou similar e então lavadas 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início efetivo dos serviços de demarcação, ou então quando a BHTRANS determinar. 

3.3.5 – Espessura 

A espessura da tinta após aplicação, quando úmida, deverá ser de no mínimo 0,6 (zero vírgula seis) 
mm e a sua espessura após secagem deverá ser no mínimo de 0,4 (zero vírgula quatro) mm, quando 
medida sem adição de microesferas Tipo II a/b. 

3.3.6 – Pré-marcação 

Quando da superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias; 
deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação da tinta na via, na mesma cor da pintura definitiva, 
rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões fornecidas em projeto. 

3.3.7 – Aplicação 

3.3.7.1 – O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, 
não se admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas. 

3.3.7.2 – A distribuição de microesferas de vidro deverá ser uniforme, não sendo admissível o seu 
acúmulo em determinadas áreas pintadas. Na pintura mecânica será usada a distribuição por 
aspersão, e na manual um carrinho próprio aprovado pela fiscalização. 

3.3.7.3 – A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa serão de até 5% (cinco por 
cento). Esse excesso não será levado em consideração no pagamento, não se admitindo largura ou 
extensões inferiores aos indicados no projeto. 

3.3.7.4 – Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01(zero vírgula 
zero um) mm em 10 (dez) m deverá ser corrigido. 
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3.3.7.5 – Depois de aplicada a tinta deverá ser protegida de todo tráfego de veículos bem como de 
pedestres, durante o tempo de secagem, cerca de 30 (trinta) minutos. 

3.3.8 – Retrorrefletorização. 

A retrorrefletorização inicial mínima deverá ser de 150 (cento e cinquenta) mcd/Lux m2. 

3.3.9 – Remoção. 

A remoção da tinta no pavimento poderá ser feita através de métodos de livre escolha, sujeitos 
aprovação da BHTRANS. 

3.4 – CONTROLE DE QUALIDADE. 

3.4.1 – Materiais 

Para garantia da qualidade dos serviços, serão exigidos da Contratada os Certificados de Análise 
com respectiva aprovação dos materiais, tinta e microesferas de vidro a serem utilizadas na obra, 
emitidos por laboratório credenciado para tal. Somente após apresentação dos laudos a Contratada 
poderá iniciar os serviços e, independente dos laudos, a BHTRANS poderá, a qualquer momento, 
coletar material para análise de suas características. 

3.4.2 – Serviços 

Quanto à execução dos serviços, deverão ser observados os seguintes itens: 

3.4.2.1 – Espessura 

a) Material será colhido pela fiscalização da BHTRANS durante a aplicação em chapa de folha de 
flandres, a intervalos determinados junto à saída do equipamento aplicador. As medidas serão 
realizadas sem adição de microesferas de vidro do Tipo II A/B; 

b) Deverão ser retiradas, amostras para verificação da espessura da película aplicada, 
desconsiderando-se os 5% (cinco por cento) iniciais e finais de carga; 

c) A fiscalização da BHTRANS, munida de um medidor de espessura úmida poderá parar a obra ou 
exigir que refaça a pintura, caso não esteja na espessura desejada; 

d) Deverão ser realizadas no mínimo 5 (cinco) medidas em cada amostra e o resultado deverá ser 
expresso pela média das medidas. 

3.4.2.2 – Refletorização. 

a) Material colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres, com as microesferas 
incorporadas, deverá ser medido com aparelhos apropriados. 

b) Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada chapa e o resultado deverá ser 
expresso pela média das medidas. 

3.5 – DURABILIDADE 

Independentemente dos ensaios e inspeções, e considerando o volume de tráfego de até 10.000 (dez 
mil) veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada deverá ser de: 

a) 12 (doze) meses para 100% (cem por cento) da metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço; 

b) 24 (vinte e quatro) meses para 80% (oitenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço; 

c) 36 (trinta e seis) meses para 60% (sessenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço. 
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4 – ESPECIFICAÇÕES PARA PLÁSTICO À FRIO PLANO POR EXTRUSÃO, À BASE DE 
RESINAS METACRÍLICAS BI COMPONENTE. 

4.1 – OBJETIVO  

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução de serviços de demarcação 
viária de pavimentos em vias urbanas utilizando-se o material plástico a frio a base de resinas 
metacrílicas reativas retrorrefletorizadas. 

4.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Para aplicação desta especificação será necessário consultar: 

NBR 6831 -  Sinalização Horizontal viária – Microesferas de vidro – Requisitos. 
NBR 7396 -  Material para sinalização horizontal – Terminologia. 
NBR 15870 -  Sinalização Horizontal viária – Plástico a frio à base de resinas metacrílicas.     

           Reativas – Fornecimento e aplicação. 
NBR 14281 -  Sinalização Horizontal viária – Esferas de vidro – requisitos. 
NBR 15438 -  Sinalização Horizontal viária – Tintas – Métodos de ensaios. 
NBR 15482 -  Sinalização Horizontal viária – Termoplásticos - Método de Ensaio. 
NBR 15870 -  Sinalização Horizontal viária – Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas –      
                       Fornecimento e aplicação. 

4.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

4.3.1 – Materiais 

4.3.1.1 – Os materiais plásticos a frio devem ser fornecidos em dois componentes A (resina 
metacrílica reativa pura, cargas minerais, pigmentos, aditivos e microesferas de vidro) e B (agente 
endurecedor, em pó ou líquido), que, misturados em proporções corretas, após a cura, devem formar 
um produto sólido, mantendo a espessura úmida igual à espessura seca. Somente para o plástico a 
frio por aspersão, deve ser fornecido em três componentes A, B e C. 

4.3.1.2 – A resina metacrílica utilizada no plástico a frio deve ser 100% (cem por cento) metacrílica 
reativa livre de solventes. Misturas com outras resinas, líquidos ou solventes não são permitidas. 

4.3.1.3 – O agente endurecedor (componente B) deve ser o peróxido de benzoila em pó ou líquido. 
Para aplicação manual, o peróxido utilizado deve ser em pó. Para aplicação mecanizada, o peróxido 
pode ser em pó ou líquido, conforme o tipo de equipamento utilizado para o sistema. 

4.3.1.4 – O plástico a frio deve ser aplicado sobre superfície de revestimento asfáltico ou de concreto 
de cimento Portland. Em revestimentos novos, deve ser respeitado seu período de cura para 
aplicação da sinalização. 

4.3.1.5 – A superfície a ser demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou 
quaisquer outros materiais que possam prejudicar a aderência do plástico a frio. 

4.3.1.6 – Para aplicação do plástico a frio sobre substratos de concreto novo, deve-se remover a 
película de cura (curing) e quaisquer contaminantes e/ou materiais estranhos que possam prejudicar 
a aderência do sistema e aplicar primer à base de resinas metacrílicas 100% (cem por cento) reativas 
de dois componentes A e B, ou primer monocomponente à base de resina metacrílicas puras. 

4.3.1.7 – Os componentes do plástico a frio devem se apresentar homogêneos, isentos de 
endurecimento ou grumos. No caso de leve sedimentação do material no recipiente, o material deve 
permitir uma perfeita homogeneização. 

4.3.1.8 – Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e do plástico a 
frio, as faixas demarcatórias devem receber previamente pintura de contraste, proporcionando melhor 
visibilidade diurna. A pintura de contraste deve apresentar compatibilidade com o plástico a frio e ser 
de mesma natureza química, tais como tintas à base de resinas acrílicas e/ou metacrílicas. 

4.3.1.9 – O plástico a frio deve ser apto a ser aplicado nas seguintes condições: 

a) Temperatura do ambiente entre 5º (cinco graus) C e 45º (quarenta e cinco graus) C; 
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b) Umidade relativa do ar até 80 % (oitenta por cento). 

4.3.1.10 – O plástico a frio deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes.  

4.3.1.11 – O plástico a frio de deve ter boa característica de adesividade às microesferas de vidro e 
ao pavimento, produzir película seca fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou 
descascamento durante o período de vida útil. 

4.3.1.12 – O plástico a frio quando aplicado sobre a superfície betuminosa não deve apresentar 
sangria, nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento. 

4.3.1.13 – Para aplicação manual, o agente endurecedor (componente B – pó) deve ser adicionado 
ao plástico a frio (componente A - líquido) sob agitação e homogeneizado mecanicamente com o 
auxílio de haste homogeneizadora acoplada em furadeira. 

4.3.1.14 – As microesferas de vidro Tipo II B, deverão ser aplicadas na proporção de 350g (trezentos 
e cinquenta gramas) para cada m² de material aplicado. A distribuição de microesferas de vidro 
deverá ser uniforme, não sendo admissível o seu acúmulo em determinadas áreas aplicadas, 
devendo ser utilizado um carrinho próprio aprovado pela fiscalização. 

4.3.2 – Embalagem 

4.3.2.1 – O plástico a frio deverá ser embalado em recipiente metálico, cilíndrico e lacrado. O lacre 
deve apresentar o número do laudo laboratorial e deverá ser conferido e retirado pela fiscalização da 
BHTRANS. 

4.3.2.2 – As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes 
informações: 

a) nome do produto; 

b) cor da tinta (Padrão Munsell); 

c) referência quanto a natureza química da resina; 

d) data de fabricação; 

e) prazo de validade; 

f) número do lote de fabricação; 

g) nome do fabricante; 

h) quantidade contida no recipiente, em kg. 

4.3.3 – Limpeza do Pavimento 

A Contratada deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a 
superfície a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido Quando estes 
processos não forem suficientes para remover todo o material estranho, as superfícies deverão ser 
escovadas com a solução de fosfato trisódico ou similar e então lavadas 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início efetivo dos serviços de demarcação, ou então quando a BHTRANS determinar. 

4.3.4 – Espessura 

A espessura do plástico a frio após a aplicação deverá ser de no mínimo 2,0 (dois) mm, quando 
medida sem adição de microesferas Tipo II C. 

4.3.5 – Pré-Marcação 

Quando da superfície à ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias 
deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação da tinta na via, na mesma cor da pintura definitiva, 
rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões fornecidas em projeto. 

4.3.6 – Aplicação 

4.3.6.1 – O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, 
não se admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas. 
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4.3.6.2 – Depois de aplicada deverá ser protegida de todo tráfego de veículos bem como de 
pedestres, durante o tempo de secagem, cerca de 30 (trinta) minutos. 

4.3.7 – Equipamentos 

Os equipamentos mínimos necessários por equipe para aplicação de material plástico a frio por 
extrusão são:  

a) Para aplicação manual deverá ser utilizado sapatas manuais de empurrar, desempenadeiras, 
espátulas; 

b) Haste homogeneizadora acoplada em furadeira; 

c) Gerador de energia, higrômetro, termômetro de infravermelho, trena, machadinha e vassoura. 

4.3.8 – Retrorrefletorização 

A retrorrefletorização inicial mínima deverá ser de 150 (cento e cinquenta) mcd/Lux m2. 

4.3.9 – Remoção 

A remoção das marcas viárias no pavimento poderá ser feita por processos de decapagem por 
abrasão ou por queima, através de: 

4.3.9.1 – Equipamento composto por compressor, reservatório de gás propano. 

4.3.9.2 – Maçarico a gás butano e raspa.  

4.4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

4.4.1 – Requisitos Quantitativos 
 

 Componente A Componente B 
Métodos de ensaio 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Determinação da massa específica (g/cm³) 1,9 2,4 X X ABNT NBR 15438 
Teor de microesferas de vidro, % massa 20 40 X X ABNT NBR 15482 

Cor X X 

Conforme 
coordenadas 
cromáticas da 

tabela 

EN 1436 

Viscosidade Daniel Flow (1 min) 11 13 X X Anexo A 

Estabilidade, variação DF e aparência Isento de grumos, 
sedimentos X X ABNT NBR 15438 

Dureza shore D – Após 24 h, espessura 2 mm X X 40,0 X EN 53505 

Quantidade de resina, EN 12802 19,5 X X X EN 12802 

4.4.2 – Requisitos Qualitativos 
 

Identificação da resina, EN12802 Resina metil e butil metacrilato, 
pura, isenta de blendas EN12802 

Resistência à luz – 100 h Manter-se dentro das coordenadas 
cromáticas (cor) da tabela En 1436 ABNT NBR 15482 

4.5 – CONTROLES DE QUALIDADE 

4.5.1 – Materiais 

Para garantia da qualidade dos serviços, serão exigidos da Contratada os Certificados de Análise 
com respectiva aprovação dos materiais, tinta e microesferas de vidro a serem utilizadas na obra, 
emitidos por laboratório credenciado para tal. Somente após apresentação dos laudos a Contratada 
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poderá iniciar os serviços e, independente dos laudos, a BHTRANS poderá, a qualquer momento, 
coletar material para análise de suas características. 

4.5.2 – Durabilidade 

Independentemente dos ensaios e inspeções, e considerando o volume de tráfego de até 20.000 
veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada, deverá ser de: 

a) 18 (dezoito) meses para 100% (cem por cento) de metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço; 

b) 24 (vinte e quatro) meses para 80% (oitenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço; 

c) 36 (trinta e seis) meses para 60% (sessenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço. 

5 – ESPECIFICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE TACHAS, 
TACHÕES, SEGREGADORES E CALOTAS ESFÉRICAS 

5.1 – OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento, implantação e remoção 
de tachões, tachas e calotas esféricas‚ com pinos utilizados na sinalização viária horizontal de 
pavimentos.  

5.2 – CONDIÇÕES GERAIS 

5.2.1 – Materiais 

De acordo com o número de elementos refletivos, os tachões, tachas e calotas esféricas‚ podem ser 
classificados em: 

a) Monodirecionais: com 1 (um) elemento refletivo; 

b) Bidirecionais: com 2 (dois) elementos refletivos. 

5.2.1.1 – Formatos e Dimensões 

5.2.1.1.1 – Tachões 

Os tachões de formato retangular serão abaulados, sem quinas retas, devendo ter basicamente as 
seguintes dimensões: 

a) Dimensões externas: 240 (duzentos e quarenta) (+ou-10 (dez)) x 155 (cento e cinquenta e cinco) 
(+ou-5 (cinco)) x 50 (cinquenta) (+ou-2,5 (dois e meio)) mm; 

b) N.º de pinos de fixação: 2 (dois); 

c) Diâmetro do pino de fixação: diâmetro 1/2" (uma e meia); 

d) Comprimento externo do pino de fixação: 70 (setenta) (+ou-5 (cinco)) mm; 

e) Comprimento total do pino de fixação: 95 (noventa e cinco) (+ou-5 (cinco)) mm; 

f) Espaçamento entre pinos: 140 (cento e quarenta) (+ou-10 (dez)) mm; 

g) Largura mínima do elemento refletivo: 14 (quatorze) mm; 

h) Comprimento mínimo do elemento refletivo:150 (cento e cinquenta) mm. 

5.2.1.1.2 – Tachas 

As tachas de formato quadrado serão abauladas, sem quinas retas, devendo obedecer as seguintes 
dimensões: 
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a) Dimensões externas: 97 (noventa e sete) (+ou-3 (três)) x 90 (noventa) (+ou-5 (cinco)) x 19 (+ou-2 
(dois)) mm; 

b) N.º de pinos de fixação: 1 (um); 

c) Diâmetro do pino de fixação:1/2" (meia) = 12,7 (doze vírgula sete) mm; 

d) Comprimento externo do pino de fixação: 43 (quarenta e três) (+ou-2 (dois)) mm; 

e) Comprimento total do pino de fixação: 57 (cinquenta e sete) (+ou -2 (dois)) mm; 

f) Largura mínima do elemento refletivo: 9 (nove) mm; 

g) Comprimento mínimo do elemento refletivo: 65 (sessenta e cinco) mm. 

5.2.1.1.3 – Calotas esféricas 

As calotas de formato semicircular, tipo “tartaruga”, deverão ter as seguintes dimensões: 

a) Diâmetro externo: 150 (cento e cinquenta) (+ ou -5 (cinco)) mm; 

b) Altura da pela: 35 (trinta e cinco) (+ ou -2 (dois)) mm; 

c) Diâmetro do pino de fixação: 1/2" (meia) =12,7 (doze vírgula sete) mm; 

d) Comprimento externo do pino de fixação: 43 (quarenta e três) (+ou-2(dois)) mm; 

e) Comprimento total do pino de fixação: 57 (cinquenta e sete) (+ou-2 (dois)) mm; 

f) Largura mínima do elemento refletivo: 9 (nove) mm; 

g) Comprimento mínimo do elemento refletivo: 65 (sessenta e cinco) mm. 

5.2.1.1.4 – Segregadores 

Os segregadores de formato retangular serão abaulados, sem quinas retas, devendo ter basicamente 
as seguintes dimensões: 

a) Dimensões externas: 470 (quatrocentos e setenta) (+ou-10 (dez)) x 160 (cento e sessenta) 
(+ou-5 (cinco)) x 80 (oitenta) (+ou-2,5 (dois e meio)) mm; 

b) N.º de pinos de fixação: 2 (dois); 

c) Diâmetro do pino de fixação: diâmetro 1/2" (meia); 

d) Comprimento externo do pino de fixação: 100 (cem) (+ou-5 (cinco)) mm; 

e) Comprimento total do pino de fixação: 125 (cento e vinte e cinco) (+ou-5 (cinco)) mm; 

f) Espaçamento entre pinos: 300 (trezentos) (+ou-10 (dez)) mm; 

5.2.1.2 – Composição do Corpo 

O corpo das peças deverá ser de resina sintética‚ à base de poliéster, ou plástico acrílico tipo metil 
metacrilato preenchido por composto de alta aderência ou qualquer outro material plástico, desde que 
apresente alta resistência à compressão. 

5.2.1.3 – Cor 

As cores deverão ser indeléveis, obedecendo ao Padrão Munsell, conforme descrito abaixo: 
 
Branco - N 9,5, obedecida a tolerância N 9,0. 
Amarelo - 10 YR 7,5/14, obedecida a tolerância 10 YR 8/16. 

5.2.1.4 – Elementos de fixação 
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Os tachões e segregadores apresentarão 2 (dois) pinos de fixação e as tachas e calotas 
apresentarão apenas um pino de fixação. Este(s) pino(s) deve(m) estar embutido(s) no corpo da peça 
e deve(m) apresentar superfície rosqueada, de forma a permitir melhor aderência do pino no material 
de fixação e no pavimento. 

5.2.1.5 – Estrutura Interna 

O dimensionamento e tipo de material necessário à estrutura interna das peças ficarão a critério do 
fabricante. 

5.2.1.6 – Elementos Refletivos 

a) O elemento refletivo, composto por uma ou mais unidades óticas, deverá ser da mesma cor da 
peça, estando perfeitamente embutido na mesma; 

b) O elemento refletivo deverá manter a reflexão durante o período de garantia da peça e deverá 
estar perfeitamente embutido no corpo do tachão, tacha ou calota; 

c) O elemento retrorrefletor deverá resistir aos impactos pneumáticos e às condições ambientais 
(intempéries‚ poluição, etc.). 

5.2.1.7 – Cola 

A cola a ser utilizada no assentamento e fixação das peças deverá ser sintética com 2 (dois) 
componentes, pré-acelerada, à base de resina de poliéster, com as seguintes propriedades:     

a) Não sofra retração após a cura.  

b) Vazios entre as peças e o pavimento; 

c) Movimentos do pino de fixação; 

d) Tempo máximo de cura de 60 (sessenta) minutos; 

e) Alta aderência em pavimentos asfálticos. 

5.2.2 – Limpeza do Pavimento 

Contratada deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície 
a ser instalada a peça, como escovas, vassouras e retirar todo resíduo ou manchas de óleo, antes da 
furação. 

5.2.3 – Pré-marcação 

Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, 
deve ser feita a pré-marcação antes da furação do pavimento, seguindo rigorosamente o projeto. 

5.3 – IMPLANTAÇÃO 

5.3.1 – Furação  

A marcação dos locais a perfurar deverá ser efetuada com auxilio de gabaritos. A furação 
propriamente dita deverá ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido 
ou corrente elétrica, ou outro equipamento a critério da BHTRANS. O furo deverá ter a profundidade 
suficiente para abrigar o pino de fixação com folga. 

5.3.2 – Limpeza dos Furos  

Deverá ser feita a limpeza dos furos bem como do local de assentamento utilizando-se o ar 
comprimido para que não fiquem resíduos que prejudiquem a aderência do material de fixação ao 
pavimento. 

5.3.3 – Fixação 
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5.3.3.1 – O assentamento e a fixação da peça deverão ser executados com quantidades de material 
suficientes para que as peças não se desprendam do pavimento posteriormente. 

5.3.3.2 – As peças instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de 
fixação, para uma perfeita aderência sobre o pavimento. 

5.3.3.3 – Após a instalação da peça, a Contratada deverá recolher todo entulho ou sobra de materiais 
resultantes da execução dos mesmos. Não serão aceitas as peças cujos elementos refletivos 
estiverem cobertos de cola após a implantação. 

5.4 – REMOÇÃO 

5.4.1 – Quanto à retirada das peças, os pinos de fixação deverão ser totalmente removidos para tanto 
deverão ser utilizados alavancas cujas extremidades serão inseridas na parte inferior das peças, nas 
duas extremidades sucessivamente até seu destacamento do pavimento. 

5.4.2 – Em seguida dever-se-á executar o preenchimento dos furos com piche ou argamassa de 
areia-cimento, na proporção 3:1 (três, um), recompondo-se assim o pavimento. 

5.5 – CONTROLES DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade dos serviços serão exigidos os Certificados de Análise com respectiva 
aprovação das peças a serem utilizadas, emitidos por laboratório credenciado para tal. 

5.6 – MÉTODOS DE ENSAIO 

As peças deverão ser submetidas a ensaios de resistência, à compressão e retrorrefletância, 
atendendo aos seguintes valores: 

5.6.1 – Resistência à Compressão 

5.6.1.1 – Aparelhagem: a máquina para ensaio poderá ser de qualquer tipo, de capacidade suficiente 
e que possibilite a aplicação de carga contínua e sem choques. 

5.6.1.2 – As peças deverão suportar uma carga mínima de 5000 (cinco mil) kgf (para tachas e 
calotas) e 15.000 (quinze mil) kgf para tachões. 

5.6.2 – Retrorrefletância 

Valores mínimos CIL (Coeficiente de Intensidade Luminosa). 
 

TABELA I 

Ângulo de entrada 

V = 0º V = 0º V = 0º V = 0º 

H = 15º H = 10º H = 10º H = 10º 

E e D E e D E e D E e D 

Ângulo de observação 2º 1º 0,5º 0,3º 

R (mcd/lx) 5 20 60 100 

 
          * Os fatores de correção de reflexão em função da cor do retrorrefletor, são dados na Tabela II. 

 
 TABELA II 

 

COR Branco Amarelo 

Fator de multiplicação 1,0 0,5 
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5.6.3 – Cor 

As tachas, tachões, segregadores e calotas deverão seguir o Padrão Munsell e deverão ser 
comparadas visualmente com a tonalidade de correspondente. 
  
5.7 – DURABILIDADE 

Independentemente dos ensaios e inspeções, a durabilidade das peças fornecidas e/ou implantadas, 
deverá ser de 3 (três) anos, no que diz respeito a deslocamento, quebra, soltura do pavimento, bem 
como do retrorrefletor, excetuando casos que comprovadamente não forem responsabilidade da 
Contratada. 

6 – ESPECIFICAÇÕES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
EXTRUDADO RETRORREFLETORIZADO. 

6.1 – OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução de serviços de demarcação 
viária de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplásticos extrudado 
retrorrefletorizados. 

6.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

NBR 6831       Micro esferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária - Especificação. 
NBR 7396  Material para Sinalização Horizontal - Terminologia. 
NBR 13132 Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de extrusão – 

Especificação 
NBR 15402      Termoplásticos - Procedimentos para execução de demarcação e avaliação 
NBR 13076  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação do teor 

de ligante - Método de Ensaio. 
NBR 13077  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de 

cromato de chumbo - Método de Ensaio. 
NBR 13078  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de sulfeto 

de cádmio - Método de Ensaio. 
NBR 13079  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 

densidade de massa (massa específica) - Método de Ensaio. 
NBR 13080  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação do 

deslizamento - Método de Ensaio. 
NBR 13081  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 

resistência à abrasão – Método de Ensaio. 
NBR 13082  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 

resistência à luz - Método de Ensaio. 
NBR 13090  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação do 

dióxido de titânio pelo método de redução do alumínio - Método de Ensaio. 
NBR 13091  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de 

microesferas de vidro – Método de Ensaio. 
NBR 13092  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 

temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento) - Método de Ensaio. 
NBR 13093  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 

estabilidade ao calor - Método de Ensaio. 
NBR 13094  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da cor – 

Método de Ensaio. 
 

6.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

6.3.1 – Materiais 

6.3.1.1 – O material termoplástico se constituirá de uma mistura em proporções convenientes de 
ligantes, partículas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, 
microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material qualidades que venham 
atender a finalidade a que se destina. 



     

BHTRANS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – HORIZONTAL – Outubro 2017 – Página 18 de 29 

6.3.1.2 – O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo como agente 
plastificante. 

6.3.1.3 – As partículas granulares serão constituídas por talco, dolomita, calcita, quartzo, outros 
materiais similares e microesferas de vidro Tipo I A conforme a NBR 6831. 

6.3.1.4 – No termoplástico de cor branca, o pigmento dever ser o dióxido de titânio rutilo e no de cor 
amarela deve ser cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos empregados devem 
assegurar uma qualidade e resistência à luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permaneça 
inalterada. 

6.3.1.5 – O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 
80°C sem sofrer deformações. 

6.3.1.6 – O termoplástico deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes. 

6.3.1.7 – O termoplástico deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, não se 
destacando do mesmo em consequência de esforços provenientes do tráfego. 

6.3.1.8 – O termoplástico deve ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos 
sensíveis ao pavimento. 

6.3.1.9 – O termoplástico não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 

6.3.1.10 – Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma 
aplicação de uma camada de ligação antes da demarcação, de forma a criar um meio ligante entre o 
pavimento e o termoplástico. 

6.3.1.11 – O termoplástico deve manter integralmente a sua coesão e cor após a sua aplicação no 
pavimento. 

6.3.1.12 – O termoplástico quando aquecido à temperatura exigida para sua aplicação não deve 
desprender fumos ou gases tóxicos que possam causar danos às pessoas ou a propriedades. 

6.3.1.13 – As microesferas do Tipo I A deverão ser aplicadas incorporadamente às massas 
termoplásticas durante a sua fabricação, de modo a permanecerem internas à película aplicada na 
proporção de 20 (vinte) a 40% (quarenta por cento) em massa da mistura. 

6.3.1.14 – A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de pistolas 
acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, deverá ser de 350 (trezentos e 
cinquenta) g/m². 

6.3.2 – Embalagem. 

6.3.2.1 – O termoplástico deverá ser acondicionado em sacos plásticos devidamente fechados e 
lacrados. O lacre deverá apresentar o número do laudo laboratorial e deverá ser conferido e retirado 
pela fiscalização da BHTRANS. 

6.3.2.2 – As embalagens deverão trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes informações: 

a) Nome do Produto; 

b) Cor do material (Padrão Munsell); 

c) Número do lote de fabricação; 

d) Data de fabricação; 

e) Nome do fabricante; 

f) Prazo de validade; 

g) Quantidade contida, em quilos. 

6.3.3 – Limpeza do Pavimento. 

A Contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a 
superfície a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes 
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processos não forem suficientes para remover todo o material estranho, as superfícies deverão ser 
escovadas com solução de fosfato trisódico ou similar e então lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes 
do início dos serviços de demarcação ou quando a BHTRANS determinar. 

6.3.4 – Espessura 

A espessura do termoplástico extrudado após aplicação deverá ser de no mínimo de 3,0 (três) mm, 
quando medida sem adição de microesferas Tipo II A/B. 

6.3.5 – Pré-Marcação 

Quando da superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, 
deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação do termoplástico na via, na mesma cor da pintura 
definitiva, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões fornecidas em projeto. 

6.3.6 – Aplicação 

6.3.6.1 – O material será aplicado pelo processo de extrusão, sendo que a temperatura máxima de 
aplicação deverá ser de 180° (cento e oitenta graus) C para o termoplástico de cor amarela e de 
200°C para o termoplástico de cor branca, a fim de manter a coesão e cores naturais do 
termoplástico. 

6.3.6.2 – O material deverá ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condições 
ambientais: 

a) Temperatura entre 10 (dez) e 40° (quarenta graus) C; 

b) Umidade relativa do ar até 80% (oitenta por cento). 

6.3.6.3 – O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, 
não se admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas. 

6.3.6.4 – As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados 
em projeto. 

6.3.6.5 – A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa serão de até 5% (cinco por 
cento). Este excesso não será levado em consideração no pagamento, não se admitindo largura ou 
extensões inferiores aos indicados em projeto. 

6.3.6.6 – Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01 (zero vírgula 
zero um) m em 10 (dez) m deverá ser corrigido. 

6.3.6.7 – O termoplástico depois de aplicado deverá permitir a liberação do tráfego em 5 (cinco) 
minutos. 

6.3.7 – Retrorrefletorização 

A retrorrefletorização inicial mínima da sinalização deverá ser de 150 (cento e cinquenta) mcd/lux.m². 

6.3.8 – Remoção 

A remoção das marcas viárias poderá ser feita por processos de decapagem por abrasão ou por 
queima, através de: 

a) Equipamento composto por uma máquina básica (Chassis, motor, guia direcional, sistema de 
levantamento e direção), contrapesos e fresas cortadoras.  

b) Equipamento composto por compressor, reservatório de gás propano.   

c) Maçarico a gás butano e espátula.  

6.4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 

6.4.1 – Requisitos Quantitativos 
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Min. Máx. Métodos de Ensaio

4.1.1 Ligante, % em massa na mistura 18 24 ABNT NBR 13076

4.1.2 Para o tremoplástico branco TiO2,

% em massa na mistura 8 --- ABNT NBR 13090

4.1.3 Para o termoplástico amarelo,

% em massa na mistura

PbCrO4 2 --- ABNT NBR 13077

CdS 1 --- ABNT NBR 13078

4.1.4 Microesferas, % em massa na

mistura 20 40 ABNT NBR 13091

4.1.5 Massa específica, g/cm3 1,85 2,25 ABNT NBR 13079

4.1.6 Ponto de amolecimento, oC 90 --- ABNT NBR 13092

4.1.7 Deslizamento, % --- 3 ABNT NBR 13080

4.1.8 Resistência à abrsão, g --- 0,4 ABNT NBR 13081  
 

 
6.4.2 – Requisitos Qualitativos 

 

 

4.2.1 Cor Munsell

-   termoplástico branco N 9,5 com tolerância N 9,0

-   termoplástico amarelo 10 YR 7,5/14 com tolerância 10 YR

6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14

4.2.2 Estabilidade ao calor ....... satisfatória ABNT NBR 13093

4.2.3 Resistência à luz .......... inalterada ABNT NBR 13094  
 

6.5 – CONTROLES DE QUALIDADE 

6.5.1 – Materiais 

Para garantia de qualidade dos materiais serão exigidos da Contratada os Certificados de Análise 
com a respectiva aprovação dos termoplásticos e microesferas de vidro a serem utilizados, emitidos 
por laboratório credenciado para tal. Somente após apresentação dos laudos a Contratada poderá 
iniciar os serviços e, independente dos laudos, a BHTRANS poderá a qualquer momento coletar 
material para análise de suas características. 

6.5.2 – Serviços 

Quanto à execução dos serviços deverão ser observados os seguintes itens: 

6.5.2.1 – Espessura 

a) O material será colhido pela fiscalização da BHTRANS durante a aplicação em chapa de folha de 
flandres, a intervalos determinados junto à saída do equipamento aplicador. As medidas serão 
realizadas sem a adição de microesferas de vidro do tipo II A/B; 

b) Deverão ser retiradas como amostras para verificação da espessura da película aplicada, 
desconsiderando-se os 5% (cinco por cento) iniciais e finais de carga; 

c) Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o resultado deverá ser 
expresso pela média das medidas; 

d) O controle da espessura da película também será realizado diariamente através da aferição da 
sapata utilizada para aplicação manual. Tal aferição consistirá na medida da largura e da abertura 
da sapata, sendo realizada na presença do representante da Contratada com utilização de 
paquímetro ou outro instrumento adequado. 
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6.5.2.2 – Retrorrefletorização 

a) O material colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres, com as microesferas 
incorporadas, deverá ser medido com aparelhos apropriados; 

b) Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o resultado deverá ser 
expresso pela média das medidas. 

6.6 – DURABILIDADE 

Independentemente dos ensaios e inspeções, e considerando o volume de tráfego de até 30.000 
(trinta mil) veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada, deverá ser de: 

a) 18 (dezoito) meses para 100% (cem por cento) de metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço; 

b) 24 (vinte e quatro) meses para 80% (oitenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço; 

c) 36 (trinta e seis) meses para 60% (sessenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço. 

7. ESPECIFICAÇÕES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
ASPERGIDO RETRORREFLETORIZADO 

7.1 – OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução e fiscalização de serviços de 
demarcação viária de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplásticos 
aspergidos retrorrefletorizados. 

7.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

NBR 6831  Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária – Especificações. 
NBR 7396  Material para Sinalização Horizontal - Terminologia. 
NBR 13159      Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de aspersão.  
NBR 15402      Termoplásticos - Procedimentos para execução de demarcação e avaliação. 
NBR 13076  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação do teor 

de ligante - Método de Ensaio. 
NBR 13077  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de 

cromato de chumbo - Método de Ensaio. 
NBR 13078  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de sulfeto 

de cádmio - Método de Ensaio. 
NBR 13079  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 

densidade de massa (massa específica) - Método de Ensaio. 
NBR 13080  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação do 

deslizamento - Método de Ensaio. 
NBR 13081  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 

resistência à abrasão - Método de Ensaio. 
NBR 13082  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 

resistência à luz - Método de Ensaio. 
NBR 13090  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação do 

dióxido de titânio pelo método de redução do alumínio - Método de Ensaio. 
NBR 13091  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de 

microesferas de vidro - Método de Ensaio. 
NBR 13092  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 

temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento) - Método de Ensaio. 
NBR 13093  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de 

estabilidade ao calor - Método de Ensaio. 
NBR 13094  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da cor - 

Método de Ensaio. 
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7.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

7.3.1 – Requisitos Básicos 

7.3.1.1 – Material termoplástico se constituirá de uma mistura em proporções convenientes de 
ligantes, partículas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, 
microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material, qualidades que venham 
atender à finalidade a que se destina. 

7.3.1.2 – O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo como agente 
plastificante. 

7.3.1.3 – As partículas granulares serão constituídas por talco, dolomita, calcita, quartzo, outros 
materiais similares e microesferas de vidro Tipo I A. 

7.3.1.4 – No termoplástico de cor branca, o pigmento dever ser o dióxido de titânio rutilo e no de cor 
amarela deve ser cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos empregados devem 
assegurar uma qualidade e resistência à luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permaneça 
inalterada. 

7.3.1.5 – O termoplástico deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 
80°C sem sofrer deformações. 

7.3.1.6 – O termoplástico deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes. 

7.3.1.7 – O termoplástico deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, não se 
destacando do mesmo em consequência de esforços provenientes do tráfego. 

7.3.1.8 – O termoplástico deve ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos 
sensíveis ao pavimento. 

7.3.1.9 – O termoplástico não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 

7.3.1.10 – Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma 
aplicação de uma camada de ligação antes da demarcação, de forma a criar um meio ligante entre o 
pavimento e o termoplástico. 

7.3.1.11 – O termoplástico deve manter integralmente a sua coesão e cor após a sua aplicação no 
pavimento. 

7.3.1.12 – O termoplástico quando aquecido à temperatura exigida para sua aplicação não deve 
desprender fumos ou gases tóxicos que possam causar danos às pessoas ou a propriedades. 

7.3.1.13 – As microesferas do Tipo I A deverão ser aplicadas incorporadamente às massas 
termoplásticas durante a sua fabricação, de modo a permanecerem internas à película aplicada na 
proporção de 20 (vinte) a 40% (quarenta por cento) em massa da mistura. 

7.3.1.14 – A camada final de microesferas de vidro do Tipo II A/B aplicada por meio de pistolas 
acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, deverá ser de 350 (trezentos e 
cinquenta) g/m2. 

7.3.2 – Embalagem 

7.3.2.1 – O termoplástico deverá ser acondicionado em sacos plásticos devidamente fechados e 
lacrados. O lacre deverá apresentar o número do laudo laboratorial e deverá ser conferido e retirado 
pela fiscalização da BHTRANS. 

7.3.2.2 – As embalagens deverão trazer no seu corpo, bem legível as seguintes informações: 

a) Nome do Produto; 

b) Cor do material (Padrão Munsell); 
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c) Número do lote de fabricação; 

d) Data de fabricação; 

e) Nome do fabricante; 

f) Prazo de validade; 

g) Quantidade contida, em quilos. 

7.3.3 – Limpeza do Pavimento 

A Contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a 
superfície a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes 
processos não forem suficientes para remover todo o material estranho, as superfícies deverão ser 
escovadas com solução de fosfato trisódico ou similar e então lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes 
do início do serviço de demarcação ou quando a BHTRANS determinar. 

7.3.4 – Espessura 

 A espessura do termoplástico aspergido após aplicação deverá ser de no mínimo de 1,5 (um e meio) 
mm, quando medida sem adição de microesferas Tipo II A/B. 

7.3.5 – Pré-Marcação 

 Quando da superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, 
deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação do termoplástico na via, rigorosamente de acordo 
com as do projeto. 

7.3.6 – Aplicação 

 7.3.6.1 – O material será aplicado pelo processo de aspersão, sendo que a temperatura máxima de 
aplicação deverá ser de 180° (cento e oitenta graus) C para o termoplástico de cor amarela e de 200° 
(duzentos graus) C para o termoplástico de cor branca, a fim de manter a coesão e cores naturais do 
termoplástico. 

 7.3.6.2 – O material deverá ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condições 
ambientais: 

a) Temperatura entre 10 (dez) e 40° (quarenta graus) C; 

b) Umidade relativa do ar até 80% (oitenta por cento). 

7.3.6.3 – O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, 
não se admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas. 

7.3.6.4 – As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados 
em projeto. 

7.3.6.5 – A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa, será de até 5% (cinco por 
cento). Este excesso não será levado em consideração no pagamento, não se admitindo larguras ou 
extensões inferiores aos indicados no projeto. 

7.3.6.6 – Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01 (zero vírgula 
zero um) m em 10 (dez) m deverá ser corrigido. 

7.3.6.7 – O termoplástico após ser aplicado deverá permitir a liberação do tráfego em 5 (cinco) 
minutos. 

7.3.7 – Retrorrefletorização 

A retrorrefletorização inicial mínima da sinalização deverá ser de 150 (cento e cinquenta) mcd/lux.m². 
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7.3.8 – Remoção 

A remoção das marcas viárias poderá ser feita por processos de decapagem por abrasão ou por 
queima, através de: 

a) Equipamento composto por uma máquina básica (Chassis, motor, guia direcional, sistema de 
levantamento e direção), contrapeso e fresa cortadoras. 

b) Equipamento composto por compressor, reservatório de gás propano.  

c) Maçarico a gás butano e espátula.  

7.4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

7.4.1 – Requisitos Quantitativos 

 
Min. Máx. Métodos de Ensaio

4.1.1 Ligante, % em massa na mistura 18 28 ABNT NBR 13076

4.1.2 Para o tremoplástico branco TiO2,

% em massa na mistura 8 --- ABNT NBR 13090

4.1.3 Para o termoplástico amarelo,

% em massa na mistura

PbCrO4 2 --- ABNT NBR 13077

CdS 1 --- ABNT NBR 13078

4.1.4 Microesferas, % em massa na

mistura 20 40 ABNT NBR 13091

4.1.5 Massa específica, g/cm3 1,85 2,25 ABNT NBR 13079

4.1.6 Ponto de amolecimento, oC 90 --- ABNT NBR 13092

4.1.7 Deslizamento, % --- 5 ABNT NBR 13080

4.1.8 Resistência à abrasão, g --- 0,4 ABNT NBR 13081
  

7.4.2 – Requisitos Qualitativos 
 

 

4.2.1 Cor Munsell

-   termoplástico branco N 9,5 com tolerância N 9,0

-   termoplástico amarelo 10 YR 7,5/14 com tolerância

10 TR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14

4.2.2 Estabilidade ao calor...........  satisfatória ABNT NBR 13093

4.2.3 Resistência à luz ................  inalterada ABNT NBR 13094  
 

7.5 – CONTROLES DE QUALIDADE 

7.5.1 – Materiais 

7.5.1.1 – Para garantia de qualidade dos materiais serão exigidos da Contratada os Certificados de 
Análise com a respectiva aprovação dos termoplásticos e microesferas de vidro a serem utilizados, 
emitidos por laboratório credenciado para tal. 

7.5.1.2 – Somente após apresentação dos laudos a Contratada poderá iniciar os serviços e, 
independente dos laudos, a BHTRANS poderá a qualquer momento coletar material para análise de 
suas características. 

7.5.2 – Serviços 

Quanto à execução dos serviços deverão ser observados os seguintes itens: 
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7.5.2.1 – Espessura 

a) O material será colhido pela fiscalização da BHTRANS durante a aplicação em chapa de folha de 
flandres, a intervalos determinados junto à saída do equipamento aplicador. As medidas devem 
ser realizadas sem a adição de microesferas de vidro do tipo II A/B; 

b) Deverão ser retiradas amostras para verificação da espessura da película aplicada, 
desconsiderando-se os 5% (cinco por cento) iniciais e finais de carga; 

c) Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o resultado deverá ser 
expresso pela média das medidas. 

7.5.2.2 – Retrorrefletorização 

a) O material colhido durante a aplicação em chapa de folha de flandres, com as microesferas 
incorporadas, deverá ser medido com aparelhos apropriados; 

b) Deverão ser realizadas no mínimo 10 (dez) medidas em cada amostra e o resultado deverá ser 
expresso pela média das medidas. 

7.6 – DURABILIDADE 

Independentemente dos ensaios e inspeções, e considerando o volume de tráfego de até 20.000 
veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada, deverá ser de: 

a) 18 (dezoito) meses para 100% (cem por cento) de metragem total aplicada de cada Ordem de 
Serviço; 

b) 24 (vinte e quatro) meses para 80% (oitenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço; 

c) 36 (trinta e seis) meses para 60% (sessenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço. 

8 – ESPECIFICAÇÕES PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA DEMARCAÇÃO DE 
PAVIMENTOS 

8.1 – OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições técnicas exigíveis para o fornecimento e implantação de 
laminado elastoplástico para demarcação de pavimentos. 

8.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

8.2.1 – TB -125 - Materiais para sinalização horizontal – ABNT. 

8.2.2 – ASTM E 303 Measuring surface frictional properties using the british pendulum tester. 

8.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

8.3.1 – Material 

O laminado elastoplástico deve ser pré-fabricado, constituído de mistura de materiais selecionados, 
como polímeros, acrescidos de pigmentos e microesferas de vidro incorporadas, distribuídos 
uniformemente através de toda a área de sua secção transversal. 

8.3.2 – Características 

a) O laminado elastoplástico deve ter a característica de um filme flexível, elástico e plástico; 

b) Deve ainda apresentar um sistema de aderência que permita uma perfeita adaptação em 
qualquer solo, asfalto, cimento e também pedra; 

c) A película não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 
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8.3.3 – Acabamento 

O material deverá ter bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura 
constante e bordas limpas e retas. 

8.3.4 – Padrão de Cor 

O laminado elastoplástico deverá ser fornecido nas cores branca e amarela, atendendo o seguinte 
padrão Munsell: 

a) Branco – N 9,5 com tolerância N 9,0; 

b) Amarelo – 10 YR 7,5/14 com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14. 

8.3.5 – Dimensões 

O material deverá ser apresentado em faixas de até 40 (quarenta) cm de largura, em embalagens 
contendo 25 (vinte e cinco) m lineares cada uma ou conforme medidas solicitadas. Também poderá 
ser fornecido em forma de símbolos, letras ou números, já cortados na forma especificada pela 
BHTRANS e embalados em caixas. 

8.3.6 – Aplicação 

O material deverá ser aplicado de acordo com a orientação do manual de sinalização da BHTRANS e 
conforme indicado no projeto. 

8.3.7 – Condições de Aplicação 

8.3.7.1 – O piso que receberá o laminado deverá estar limpo e isento de impurezas como areia, terra, 
graxa, óleo e, além disso, não deve estar úmido ou molhado e contanto que a temperatura ambiente 
seja superior a 15°(quinze graus) C. 

8.3.7.2 – A pré-marcação deverá ser feita com pedra de giz e corda de algodão impregnada de pó de 
giz, conforme indicado no projeto. 

8.3.8 – Fixação do Material 

8.3.8.1 – Após limpeza da superfície de contato e pré-marcação da sinalização conforme projeto, 
aplicar o material, distribuindo uniformemente a cola sobre o pavimento e a parte inferior do laminado, 
pressionando o laminado com auxílio das mãos e rolo metálico de diâmetro mínimo de 80 (oitenta) 
mm. Não será aceita a implantação na qual os empregados da empreiteira pisem na cola espalhada 
sobre o pavimento e, após, pisem no laminado. Neste caso, todo o serviço será refeito. 

8.3.8.2 – Após a fixação do material, o tráfego poderá ser liberado decorridos 5 (cinco) minutos, 
permitindo que o material acomode-se perfeitamente, acompanhando todas as irregularidades que o 
solo possa apresentar, garantindo uma perfeita soldadura das duas superfícies. 

8.3.9 – Remoção 

O material deverá ter a capacidade de remoção com prévio calentamento, com chama de gás, sem 
danificar o pavimento. 

8.4 – ESTABILIDADE 

8.4.1 – O material não deverá sofrer alterações de refletividade, com adesão de microesferas de vidro 
suficiente para que não sejam removidas pelo tráfego sobre sua superfície ou danificadas por algum 
dispositivo. 

8.4.2 – Nenhuma modificação negativa deverá ser apresentada pelo material por efeito de agentes 
atmosféricos ou perdas de lubrificante e gasolina. 

8.4.3 – O material deve apresentar boa visibilidade, não absorção de sujeira, se auto limpar com 
chuva e possuir capacidade de adesão permanente até seu desgaste.  
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8.5 – SEGURANÇA  

A superfície do material deve ser antiderrapante tanto no pavimento seco ou molhado, 
proporcionando um mínimo de derrapagem de 45 (quarenta e cinco) BPN quando testado de acordo 
com Norma TB 125. 

8.6 – DURABILIDADE  

A durabilidade do filme elastoplástico deve ser superior a 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 
sua efetiva aplicação, não podendo ter partes descoladas. 

8.7 – RESISTÊNCIA  

8.7.1 – O material deve ser resistente ao ponto de não poder ser destacado pela tração ou efeitos 
atmosféricos, suportando as solicitações do trânsito sobre sua superfície. 

8.7.2 – O laminado deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes, e suportar 
temperaturas de até 80° (oitenta graus) C sem sofrer deformações. 

8.7.3 – Resistência à abrasão 0,6 (zero vírgula seis) (g) no máximo. 

8.8 – RETRORREFLETIVIDADE 

O filme elastoplástico pré-formado deverá apresentar retrorrefletização por microesferas de vidro do 
tipo “pré-mix” ou “drop-on”, proporcionando reflexão imediata e contínua. O tamanho, qualidade e 
índice de reflexão da microesferas devem obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Retrorrefletância (mcd/m²);  

b) Cor Branca – 220 (duzentos e vinte) mcd/m²; 

c) Cor Amarela – 150 (cento e cinquenta) mcd/m². 

8.9 – FORNECIMENTO 

8.9.1 – O laminado deverá ser acondicionado em embalagem adequada, lacrada, protegida ao sol e 
umidade, contendo na face externa, em local bem visível as seguintes informações: 

a) Nome do fabricante; 

b) Nome do produto; 

c) Número do lote de fabricação; 

d) Cor e código Munsell; 

e) Quantidade contida em metros ou quantidades de letras ou símbolos; 

f) Largura da película; 

g) Espessura da película; 

h) Data de fabricação; 

i) Prazo de validade. 

8.9.2 – O material deverá possuir selo de segurança não reutilizável fixado na superfície da película. 
O lacre deverá apresentar os números do lote de fabricação e do laudo laboratorial, devendo ser 
colocado no início do filme pré-fabricado, isto é, na parte central do rolo de modo a permanecer 
intacta até o consumo de toda a peça. O rolo deve apresentar um vão suficiente em sua região 
central que permita a colagem do selo neste espaço e posteriormente a sua identificação. 

8.10 – REMOÇÃO  
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A remoção das marcas viárias poderá ser feita por processos de decapagem por abrasão ou queima, 
através de: 

8.10.1 – Equipamento composto por uma máquina básica (chassis, motor, guia direcional, sistema de 
levantamento e direção), contrapesos e fresa cortadoras. 

8.10.2 – Maçarico a gás butano e espátula.  

8.11 – CONTROLES DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade dos serviços serão exigidos da Contratada os Certificados de Análise com 
respectiva aprovação, emitida por laboratório credenciado para tal. 

9 – CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A apuração dos quantitativos executados em cada serviço, seja de aplicação ou remoção, será 
calculada da seguinte forma: 

9.1 – Prismas de Concreto 

Serão medidas e pagas as unidades pintadas efetivamente fornecidas, removidas e/ou implantadas. 

9.2 – Tachas, Tachões, Calotas Esféricas e Segregadores. 

Serão medidas e pagas as unidades efetivamente fornecidas, removidas e/ou implantadas. 

9.3 – Tinta à Base de Metil Metacrilato Monocomponente; Plástico à Frio Plano por Extrusão; 
Termoplástico Extrudado; Termoplástico Aspergido; Laminado Elastoplástico. 

9.3.1 – Faixas e Linhas Contínuas 

9.3.1.1 – O pagamento será feito por m² calculado pelas fórmulas a seguir: 

9.3.1.2 – Mede-se o comprimento (C) da faixa contínua e confere-se a largura (L=0,10 (zero vírgula 
dez) m, por exemplo). Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas contínuas. 

Área para pagamento: S = C x L 

9.3.2 – Linhas Seccionadas. 

Conta-se o número de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos (C) e as larguras (L) 
unitários, admitindo-se erro de 5% (cinco por cento) nas dimensões. 

Área para pagamento: S = N x C x L. 

9.3.3 – Canalização em Pintura (Cone, Nariz);  

Mede-se o comprimento (C) da faixa e confere-se a largura (L=0,20 (zero vírgula vinte) m, por 
exemplo). Serão consideradas as áreas efetivamente pintadas. 

Área para pagamento: S = C x L 

9.3.4 – Faixas de Pedestres 

Conferem-se as larguras das faixas (L=0,40 (zero vírgula quarenta) m ou indicado em projeto) e os 
comprimentos (C=4,00 (quatro) ou indicado em projeto); contam-se as faixas com tais dimensões (N). 
A diferença aceitável para tais medidas é de até 5% (cinco por cento).  

Área para pagamento: S = N x C x L. 

9.3.5 – Dizeres e Símbolos:  

Computa-se para pagamento a área efetivamente aplicada conforme padrões da BHTRANS, 
conforme tabela abaixo: 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

1. PLACAS EM AÇO CARBONO COM FUNDO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA  
 

1.1. OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento 
de placas fabricadas em aço carbono e impressas em processo serigráfico. 

1.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

ABNT – NBR 15993: 2011 – Sinalização Vertical Viária – Placa de aço 
carbono. 

1.3. CONDIÇÕES GERAIS 

1.3.1. Materiais 

Serão considerados dois tipos de materiais para confecção de 
placas: 

Chapas finas laminadas a frio de aço de baixa liga e alta resistência 
mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, conforme norma NBR 
5920: 2009, na espessura de 1,25mm (MSG 18); 

Chapas fornecidas pela BHTRANS, placas para reaproveitamento, 
que deverão ser previamente lixadas e imersas em líquido 
removedor para completa eliminação da tinta ou película 
anteriormente utilizada, em seguida a chapa receberá o tratamento 
descrito. 

1.3.2. Furação 

As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 
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1.3.3. Tratamento 

Após cortadas em suas dimensões finais, furadas, as chapas 
deverão ter as bordas lixadas e deverão receber tratamento que 
compreenda desengraxamento, decapagem e fosfatização, com 
espessura de camada mínima igual a cinco micra. 

1.3.4. Acabamento 

1.3.4.1. Placas com fundo em pintura eletrostática; símbolos, letras, 
números e tarjas silkadas.  

O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática 
a pó poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, na 
cor branca ou amarela na frente e preta no verso, com 
secagem a estufa à temperatura de 200ºC; 

Os símbolos, letras, números e tarjas deverão ser 
executados por processo silkscreen utilizando-se tinta epóxi 
dois componentes, (KTP ou Saturno) brilhante, com 
secagem a estufa, e nas placas especiais de parada de 
ônibus deverá ser utilizado vinil opaco de espessura 75 
micras para uso externo com garantia de 07 (sete) anos. 

1.3.4.2. Placas com fundo em pintura eletrostática; fundo, símbolos, 
letras, números e tarjas em película tipo A. 

O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática 
a pó poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, na 
cor preta na frente e no verso, com secagem em estufa à 
temperatura de 200°C; 

O fundo, símbolos, letras, números e tarjas deverão ser 
executados em película refletiva tipo A, exceto a cor preta 
que deverá ser impressa em película não refletiva. 

1.3.4.3. Placas com fundo em pintura eletrostática; símbolos, letras, 
números e tarjas em película tipo A. 

O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática 
a pó poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, nas 
cores branca, amarela e vermelha na frente e preta no 
verso, com secagem em estufa à temperatura de 200°C; 

Os símbolos, letras, números e tarjas deverão ser 
executados em película refletiva tipo A, exceto a cor preta 
que deverá ser impressa em película não refletiva. 
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1.3.5. Garantia 

As placas em aço-carbono laminadas a frio deverão manter-se 
aceitáveis de acordo com os padrões de qualidade fixados na 
presente especificação, durante um período de 05 (cinco) anos 
para placas confeccionadas com chapa do fabricante; e por um 
período de 04 (quatro) anos para placas confeccionadas com 
chapas reaproveitadas. Será exigida a garantia quanto à: 

• Corrosão da chapa; 
• Tonalidade da tinta; 
• Aderência da tinta 
• Trincas e fissuras na tinta, ou película; 
• Outras características. 

1.3.6. Padrão de cor 

As cores das tintas têm as seguintes especificações no padrão 
Munsell: 

• Branco: ........... N 9,5 (tolerância N 9,0) 
• Amarelo:.........  10 YR 7,0/14 
• Verde: ............. 10 G 3/8 
• Azul: ............... 5 PB 2/8 
• Laranja: .......... 2,5 YR 6/14 
• Vermelho: ....... 7,5 R 4/14 
• Preto: .............  (Verso da placa): N 1,0 (tolerância N 0,5 a 

1,5) 

1.3.7. Identificação 

Deverão constar no verso das placas, impressos pelo processo 
silkscreen, na cor branca os seguintes dizeres: BHTRANS, mês e 
ano de fabricação, além do nome do fabricante. Nas placas 
indicativas deverá constar o número da placa. 

  

1.4. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser 
submetida previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela BHTRANS, 
cabendo a esta o direito de recusar todo material que estiver com mau 
acabamento ou apresente algum defeito (irregularidades na pintura da placa, 
material amassado ou arranhado) ou, com dimensões, formatos e 
mensagens em desacordo com o especificado. 
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A critério da BHTRANS, as placas em aço carbono poderão ser ensaiadas 
em laboratório de acordo com as seguintes normas: 

• ABNT- NBR-6673: 1981 
Produto plano aço - Determinação das propriedades mecânicas à tração. 

• ABNT-NBR-6153: 1988 
Produto metálico - ensaio de dobramento semi guiado. 

• ABNT-NM 87: 2000 
Classificação por composição química de aços para construção 
mecânica. 

• ABNT-NBR-11003: 2009 
Tintas - Determinação da aderência (deverá ser obtido valor mínimo de 
GR-18). 

• Verificação da Cor: 
Padrão Munsell; 

• ASTM-G-153: 
Resistência ao intemperismo artificial - 300 horas. 

1.5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Todas as placas serão medidas e pagas por m², devendo estar incluídos no 
valor do metro quadrado todos os dispositivos de fixação, tais como: 
longarina/abraçadeiras, parafusos, porcas, arruelas, braquetes, selo e fita de 
aço inoxidável; 

No caso de placas circulares e octogonais a área a ser paga é a do 
quadrado envolvente, nos demais casos será medida a área efetiva das 
mesmas. 

Quando for necessária a alteração de mensagens em placas existentes, 
será medida a área do retângulo e pago em m2 de película (a parte será 
pago a retirada da placa e a nova implantação da mesma). 

O filme protetor anti-grafitismo será pago por m2 de placa revestida. 

As placas com chapa fornecida pela BHTRANS serão medidas e pagas por 
m² da área recuperada e revestida, devendo estar incluídos todos os 
dispositivos de fixação (longarinas e braçadeiras). 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

2. PLACAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
 

2.1. OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento 
de placas fabricadas em chapas de alumínio. 

2.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

ASTM-B-209 m - Specification Aluminium and aluminium Alloy Sheet and 
Plate 

ASTM-E-24 - Chemical Analysis of Aluminium and Aluminium - Base Alloys 

ASTM-E-810 - Coefficient of Retro reflection of retro reflective sheeting 

NBR-6892: 2002 - Material metálico - determinação das propriedades 
mecânicas à tração 

NBR-11003 - Tintas - Determinação da aderência. 

2.3. CONDIÇÕES GERAIS 

2.3.1. Material 

As placas serão confeccionadas em chapas de alumínio, segundo a 
norma ASTM liga 5052 - tempera H 38 de espessura nominal igual a 
1,50mm perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas ou bordas 
cortantes. 

2.3.2. Furação 

A BHTRANS poderá solicitar as placas simples Tipo I furadas, e os 
furos deverão ser feitos antes das chapas receberem o tratamento. 
As demais placas não serão furadas; a fixação das mesmas nas 
longarinas será através de fita adesiva dupla face. 
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2.3.3. Tratamento 

As chapas deverão passar por processo de limpeza e 
desengraxamento, de modo a garantir perfeita aderência das tintas e 
películas refletivas. Poderão ser empregados quaisquer métodos 
adequados. 

2.3.4. Padrão de cor 

As cores deverão seguir o padrão Munsell: 

• Branco: ....................................... N 9,5 (tolerância N 9,0) 
• Amarelo: ..................................... 10 YR 7,0/14 
• Verde: ......................................... 10 G 3/8 
• Azul: ........................................... 5 PB 2/8 
• Laranja: ...................................... 2,5 YR 6/14 
• Vermelho: ................................... 7,5 R 4/14 
• Preto: (Verso da placa): ............. N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5). 

2.3.5. Película 

2.3.5.1. Película Plástica Preta 

Esta película será constituída por um filme vinílico brilhante, 
adesivo seco para placas com fundo em película Tipo A, e 
adesivo sensível para placas com fundo em película Tipo B, 
destinado à produção de tarjas e legendas não refletivas em 
placas. 

2.3.5.2. Película Refletiva - Tipo A 

Película retrorrefletiva que apresenta os valores mínimos de 
coeficiente de retrorreflexão constantes na Tabela 1, 
utilizando equipamento que possua ângulo de observação 
de 0,2º a 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, expressos 
em candelas por lux por metro quadrado. 

Esta película corresponde à película Tipo I-A da Norma 
ABNT NBR 14644: 2007 – Sinalização Vertical Viária – 
Películas – Requisitos Mínimos e serão utilizados para 
confecção de símbolos, números, letras, tarjas e/ou fundo. 

Tabela I 
Ângulo de 

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom

0,2 -4 70,0 50,0 25,0 9,0 14,0 4,0 1 
0,2 +30 30,0 22,0 7,0 3,5 6,0 1,7 0,3 
0,5 -4 30,0 25,0 13,0 4,5 7,5 2,0 0,3 
0,5 +30 15,0 13,0 4,0 2,2 3,0 0,8 0,2 
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2.3.5.3. Película Refletiva - Tipo B 

Película retrorrefletiva que apresenta os valores mínimos de 
coeficiente de retrorreflexão constantes na Tabela II, 
utilizando equipamento que possua ângulo de observação 
de 0,2º e 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, expressos 
em candelas por lux por metro quadrado. 

Esta película corresponde à película Tipo II da Norma ABNT 
NBR 14644: 2007 – Sinalização Vertical Viária – Películas – 
Requisitos Mínimos e serão utilizados para confecção de 
símbolos, números, letras, tarjas e/ou fundo. 

 

Tabela II 
Ângulo de 

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

0,2 -4 250,0 170,0 100,0 45,0 45,0 20,0 12 

0,2 +30 150,0 100,0 60,0 25,0 25,0 11,0 8,5 

0,5 -4 95,0 62,0 30,0 15,0 15,0 7,5 5 

0,5 +30 65,0 45,0 25,0 10,0 10,0 5,0 3,5 

 

2.3.5.4. Película Refletiva - Tipo C 

Película retrorrefletiva que apresenta os valores mínimos de 
coeficiente de retrorreflexão constantes na Tabela III, 
utilizando equipamento que possua ângulo de observação 
de 0,2º e 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, expressos 
em candelas por lux por metro quadrado. 

Esta película corresponde à película Tipo VIII da Norma 
ABNT NBR 14644: 2007 – Sinalização Vertical Viária – 
Películas – Requisitos Mínimos e serão utilizados para 
confecção de símbolos, números, letras, tarjas e/ou fundo. 

 
Tabela III 

Ângulo de 
divergência 

Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul 

0,2 -4 700,0 470,0 280,0 120,0 120,0 56,0 

0,2 +30 400,0 270,0 160,0 72,0 72,0 32,0 

0,5 -4 160,0 110,0 64,0 28,0 28,0 13,0 

0,5 +30 75,0 51,0 30,0 13,0 13,0 6,0 
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2.3.6. Acabamento 

2.3.6.1. Placas com fundo pintado com tinta não refletorizada, 
símbolos, letras, números e tarjas em película refletiva - Tipo 
A - Placas parcialmente refletiva. 

Na face principal o acabamento deverá ser feito com duas 
demãos de wash-primer à base de cromato de zinco e após 
secagem aplicar duas demãos de tinta tipo esmalte sintético 
na cor indicada no projeto, e secar em estufa a temperatura 
de 140°C. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo A. 

2.3.6.2. Placas com fundo, letras, números, símbolos e tarjas em 
película refletiva - Tipo A, exceto a cor preta que deverá ser 
impressa em película não refletiva. 

Na face principal o acabamento deverá ser feito em película 
refletiva nas cores indicadas no projeto. 

As placas de regulamentação (circulares, triangulares, 
octogonais) e advertência (quadradas) poderão ser 
confeccionadas com sinais impressos, definidos pela 
BHTRANS. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo A, exceto a cor preta. 

2.3.6.3. Placas com fundo em película refletiva - Tipo A e símbolos, 
letras, números e tarjas em película refletiva Tipo B. 

Na face principal o acabamento deverá ser feito em película 
refletiva nas cores indicadas no projeto. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo B, exceto a cor preta. 

2.3.6.4. Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película 
refletiva Tipo B, exceto a cor preta que deverá ser impressa 
em película não refletiva. 

Na face principal, as placas deverão ter fundo e símbolo em 
película refletiva nas cores indicadas no projeto. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo B.  
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2.3.6.5. Placas com fundo em película refletiva Tipo B, e letras, 
símbolos, e tarjas em película refletiva Tipo C. 

Na face principal o acabamento deverá ser em película 
refletiva, nas cores indicadas no projeto. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo C. 

2.3.6.6. Placas com chapa fornecidas pela BHTRANS, com fundo, 
letras, números, símbolos e tarjas em película refletiva Tipo 
A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película 
não refletiva. 

Na face principal o acabamento deverá ser feito removendo 
primeiramente as letras, números, símbolos e tarjas da placa 
fornecida. Após essa etapa, faz-se o acabamento final em 
película refletiva nas cores indicadas em projeto. O verso 
deverá ser repintado conforme descrito no item 3.6.8 desta 
especificação. 

2.3.6.7. Filme protetor anti-grafitismo 

As placas poderão ser revestidas por filme protetor anti-
grafitismo, transparente, durável, resistente a solventes e 
coberto por um adesivo sensível a pressão, com espessura 
de 50 a 60 micrômetros. 

O filme protetor sobreposto à película refletiva reduzirá a 
retrorrefletividade da mesma sendo aceitável tal redução de 
no máximo 10% (dez por cento). 

O uso do filme será definido pela BHTRANS. 

2.3.6.8. Verso da placa 

No verso da placa, o acabamento deverá ser feito com duas 
demãos de wash-primer à base de cromato de zinco, após 
secagem aplicar duas demãos de tinta tipo esmalte sintético 
de cor preta brilhante. 

2.3.6.9. Garantia 

As placas em chapa de alumínio deverão manter-se 
aceitáveis de acordo com os padrões de qualidade fixados 
nas presentes especificações, durante um período mínimo 
de 07 (sete) anos, quanto a: 

• Tonalidade de tinta ou película; 
• Aderência de tinta ou película; 
• Retrorrefletância da película; 
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• Garantia da chapa 
• Trincas e fissuras na tinta, ou película; 
• Outras características. 

2.3.6.10. Identificação 

Deverão constar no verso das placas, impressos pelo 
processo silkscreen, na cor branca os seguintes dizeres: 
BHTRANS, mês e ano de fabricação, nome do fabricante, e 
para as placas de sinalização indicativa além do descrito 
acima deverá ser silkado o número de identificação da 
mesma. 

2.4. CLASSIFICAÇÃO 

As placas podem ser classificadas em simples e moduladas. 

2.4.1. Placas Simples 

2.4.1.1. Placas simples - Tipo I  

Neste grupo estão incluídas as placas de regulamentação 
(circulares, octogonais, triangulares), advertência 
(quadradas) e placas com largura menor a 0,75cm e/ou 
altura menor que a 1,00m. 

2.4.1.2. Placas Simples - Tipo II 

Neste grupo estão incluídas as placas com largura entre 
0,75m e 2,00m (inclusive) e/ou altura até 1,00m (inclusive). 
As placas deverão ser contornadas por um perfil de alumínio 
e fixadas nos suportes ou braço projetado através de 
longarinas ou transversinas. 

As placas simples - Tipo II não deverão ser furadas, e a 
fixação do perfil de reforço e das longarinas ou transversinas 
deverá ser por meio de fita adesiva dupla face, conforme 
desenhos em anexo. 

2.4.2. Placas Moduladas 

Neste grupo estão incluídas as placas com largura superior a 2,00m 
e/ou altura superior a 1,00m. As placas deverão ser contornadas por 
um perfil de alumínio e confeccionadas em módulos simétricos. As 
placas moduladas não deverão ser furadas. 
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2.5. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser 
submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela BHTRANS, 
cabendo a esta o direito de recusar todo material que apresente algum 
defeito (irregularidades na pintura da placa, material amassado ou 
arranhado) ou com dimensões, formatos e mensagens em desacordo com o 
especificado. 

A critério da BHTRANS, as placas em chapas de alumínio poderão ser 
ensaiadas em laboratório, visando à determinação das propriedades 
mecânicas à tração e da composição química das chapas, bem como ensaio 
de aderência e cor para as superfícies pintadas, e retrorrefletividade para 
películas de acordo com as seguintes normas: 

2.5.1. Propriedades mecânicas à tração: 

ABNT-NBR-6892: 2002 

Os resultados deverão apresentar os valores mínimos: 

• limite de resistência à tração .................... 269 Mpa 
• limite de 0,2% de escoamento.................. 221 Mpa 
• alongamento em 50 mm ........................... Mínimo 4% 

2.5.2. Composição Química: 

ASTM-E-34 / ASTN-B-209 M 

• A composição química das chapas deverá ser verificada através 
do método ASTM-E-34. 

• Os resultados obtidos deverão estar de acordo com os valores 
para a liga 5052 da ASTM-B-209 M 

2.5.3. Aderência (tintas): 

ABNT NBR 11003 : 2009 

No ensaio da aderência, deverá ser obtido valor mínimo de GR - 1B. 

2.5.4. Cor 

Padrão Munsell 

2.5.5. Coeficiente da retrorreflexão 

ASTM-E-810 

Os resultados obtidos para películas Tipos A, B, C deverão atender 
às tabelas I, II, III, respectivamente. 
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2.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Todas as placas serão medidas e pagas por m2, simples ou moduladas, 
devendo estar incluídos no valor do metro quadrado todos os dispositivos de 
fixação (longarina/abraçadeiras, etc.), reforços dos módulos (perfis, 
cantoneiras, chapa de fixação, etc.), fita adesiva. 

No caso de placas circulares e octogonais a área a ser paga é a do 
quadrado envolvente, nos demais casos será medida a área efetiva das 
mesmas. 

Quando uma mesma placa apresentar acabamentos diferenciados será 
paga a área proporcional ao tipo em que se enquadre. 

Quando for necessária a alteração de mensagens em placas existentes, 
será medida a área do retângulo e pago em m2 de película (a parte será 
pago a retirada da placa e a nova implantação da mesma). 

O filme protetor anti-grafitismo será pago por m2 de placa revestida. 

As placas com chapa fornecida pela BHTRANS serão medidas e pagas por 
m² da área recuperada e revestida, devendo estar incluídos todos os 
dispositivos de fixação (longarinas e braçadeiras). 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

 

3. PLACAS EM CHAPA DE POLIÉSTER 

3.1. OBJETIVO 

Esta Norma especifica os requisitos mínimos e estabelece os métodos de 
ensaio para o recebimento de chapas de poliéster reforçado com fibra de 
vidro, planas e opacas, fabricadas por processo de laminação contínua ou 
por sistema de prensagem a quente, destinadas à confecção de placas de 
sinalização viária. 

3.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

ASTM-D 570-98:2005 – Standard test method for water absorption of 
plastics. 

ASTM-D 638:2003 – Standard test method for tensile properties of plastics 

ASTM-D 790:2003 – Standard test methods for flexural properties of 
unreinforced and reinforced plastics and electrical insulating materials 

ASTM D 792:2000 – Standard practice for operating enclosed carbon arc 
light apparatus for exposure of nonmetallic materials 

ASTM G 155:2005 – Standard practice for operating xenon arc light 
apparatus for exposure of noon-metallic materials 

3.3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.3.1. Material 

As placas serão confeccionadas em chapas planas de poliéster 
reforçado com fibras de vidro, segundo as normas ABNT NBR 
13275, perfeitamente planas, isentas de manchas, bolhas de ar, 
trincas, furos, delaminações, fibras secas, fibras expostas, 
rachaduras e rasgos, e apresentar boa distribuição das fibras de 
vidro, bem como homogeneidade em sua espessura, planicidade 
nas suas faces e isentas de rebarbas ou bordas cortantes. 
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3.3.2. Furação 

A BHTRANS poderá solicitar as placas simples Tipo I furadas, e os 
furos deverão ser feitos antes das chapas receberem o tratamento. 
As demais placas não serão furadas; a fixação das mesmas nas 
longarinas serão através de fita adesiva dupla face. 

3.3.3. Tratamento 

As chapas deverão passar por processo de limpeza e 
desengraxamento, de modo a garantir perfeita aderência das tintas e 
películas refletivas. Poderão ser empregados quaisquer métodos 
adequados. 

3.3.4. Padrão de cor 

As cores deverão seguir o padrão Munsell: 

• Branco: .................................. N 9,5 (tolerância N 9,0) 
• Amarelo: ................................ 10 YR 7,0/14 
• Verde: .................................... 10 G 3/8 
• Azul: ...................................... 5 PB 2/8 
• Laranja: ................................. 2,5 YR 6/14 
• Vermelho : ............................. 7,5 R 4/14 
• Preto: (Verso da placa): ........ N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5) 

3.3.5. Película 

3.3.5.1. Película Plástica Preta 

Esta película será constituída por um filme vinílico brilhante, 
adesivo seco para placas com fundo em película Tipo A, e 
adesivo sensível para placas com fundo em película Tipo B, 
destinado à produção de tarjas e legendas não refletivas em 
placas. 

3.3.5.2. Película Refletiva - Tipo A 

Película retrorrefletiva que apresenta os valores mínimos de 
coeficiente de retrorreflexão constantes na Tabela 1, 
utilizando equipamento que possua ângulo de observação 
de 0,2º a 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, expressos 
em candelas por lux por metro quadrado. 

Esta película corresponde à película Tipo I-A da Norma 
ABNT NBR 14644: 2007 – Sinalização Vertical Viária – 
Películas – Requisitos Mínimos e serão utilizados para 
confecção de símbolos, números, letras, tarjas e/ou fundo. 
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Tabela I 
Ângulo de 

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom

0,2 -4 70,0 50,0 25,0 9,0 14,0 4,0 1 

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

0,5 -4 30,0 25,0 13,0 4,5 7,5 2,0 0,3 

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

 

3.3.5.3. Película Refletiva - Tipo B 

Película retrorrefletiva que apresenta os valores mínimos de 
coeficiente de retrorreflexão constantes na Tabela II, 
utilizando equipamento que possua ângulo de observação 
de 0,2º e 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, expressos 
em candelas por lux por metro quadrado. 

Esta película corresponde à película Tipo II da Norma ABNT 
NBR 14644: 2007 – Sinalização Vertical Viária – Películas – 
Requisitos Mínimos e serão utilizados para confecção de 
símbolos, números, letras, tarjas e/ou fundo. 

 

Tabela II 
Ângulo de 

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

0,2 -4 250,0 170,0 100,0 45,0 45,0 20,0 12 

0,2 +30 150,0 100,0 60,0 25,0 25,0 11,0 8,5 

0,5 -4 95,0 62,0 30,0 15,0 15,0 7,5 5 

0,5 +30 65,0 45,0 25,0 10,0 10,0 5,0 3,5 

 

3.3.5.4. Película Refletiva - Tipo C 

Película retrorrefletiva que apresenta os valores mínimos de 
coeficiente de retrorreflexão constantes na Tabela III, 
utilizando equipamento que possua ângulo de observação 
de 0,2º e 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, expressos 
em candelas por lux por metro quadrado. 

Esta película corresponde à película Tipo VIII da Norma 
ABNT NBR 14644: 2007 – Sinalização Vertical Viária – 
Películas – Requisitos Mínimos e serão utilizados para 
confecção de símbolos, números, letras, tarjas e/ou fundo. 
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Tabela III 
Ângulo de 

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul 

0,2 -4 700,0 470,0 280,0 120,0 120,0 56,0 

0,2 +30 400,0 270,0 160,0 72,0 72,0 32,0 

0,5 -4 160,0 110,0 64,0 28,0 28,0 13,0 

0,5 +30 75,0 51,0 30,0 13,0 13,0 6,0 

3.3.6. Acabamento 

3.3.6.1. Placas com fundo pintado com tinta não refletorizada, 
símbolos, letras, números e tarjas em película refletiva - Tipo 
A - Placas parcialmente refletiva. 

Na face principal o acabamento deverá ser feito com duas 
demãos de wash-primer à base de cromato de zinco e após 
secagem aplicar duas demãos de tinta tipo esmalte sintético 
na cor indicada no projeto, e secar em estufa a temperatura 
de 140°C. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo A. 

3.3.6.2. Placas com fundo, letras, números, símbolos e tarjas em 
película refletiva - Tipo A, exceto a cor preta que deverá ser 
impressa em película não refletiva. 

Na face principal o acabamento deverá ser feito em película 
refletiva nas cores indicadas no projeto. 

As placas de regulamentação (circulares, triangulares, 
octogonais) e advertência (quadradas) poderão ser 
confeccionadas com sinais impressos, definidos pela 
BHTRANS. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo A, exceto a cor preta. 

3.3.6.3. Placas com fundo em película refletiva - Tipo A e símbolos, 
letras, números e tarjas em película refletiva Tipo B. 

Na face principal o acabamento deverá ser feito em película 
refletiva nas cores indicadas no projeto. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo B, exceto a cor preta. 
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3.3.6.4. Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película 
refletiva Tipo B, exceto a cor preta que deverá ser impressa 
em película não refletiva. 

Na face principal, as placas deverão ter fundo e símbolo em 
película refletiva nas cores indicadas no projeto. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo B.  

3.3.6.5. Placas com fundo em película refletiva Tipo B, e letras, 
símbolos, e tarjas em película refletiva Tipo C. 

Na face principal o acabamento deverá ser em película 
refletiva, nas cores indicadas no projeto. 

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo C. 

3.3.6.6. Placas com chapa fornecidas pela BHTRANS, com fundo, 
letras, números, símbolos e tarjas em película refletiva Tipo 
A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película 
não refletiva. 

Na face principal o acabamento deverá ser feito removendo 
primeiramente as letras, números, símbolos e tarjas da placa 
fornecida. Após essa etapa, faz-se o acabamento final em 
película refletiva nas cores indicadas em projeto. 

3.3.6.7. Filme protetor anti-grafitismo 

As placas poderão ser revestidas por filme protetor anti-
grafitismo, transparente, durável, resistente a solventes e 
coberto por um adesivo sensível a pressão, com espessura 
de 2 mm. 

O filme protetor sobreposto à película refletiva reduzirá a 
retrorrefletividade da mesma sendo aceitável tal redução de 
no máximo 10% (dez por cento). 
O uso do filme será definido pela BHTRANS. 

3.3.6.8. Garantia 

As placas em chapa de poliéster deverão manter-se 
aceitáveis de acordo com os padrões de qualidade fixados 
nas presentes especificações, durante um período mínimo 
de 07 (sete) anos, quanto a: 

• Tonalidade de tinta ou película; 
• Aderência de tinta ou película; 
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• Retrorrefletância da película; 
• Garantia da chapa 
• Trincas e fissuras na tinta, ou película; 
• Outras características. 

3.3.6.9. Identificação 

Deverão constar no verso das placas, impressos pelo 
processo silkscreen, na cor branca os seguintes dizeres: 
BHTRANS, mês e ano de fabricação, nome do fabricante, e 
para as placas de sinalização indicativa além do descrito 
acima deverá ser silkado o número de identificação da 
mesma. 

3.4. CLASSIFICAÇÃO 

As placas podem ser classificadas em simples e moduladas. 

3.4.1. Placas Simples 

3.4.1.1. Placas simples - Tipo I  

Neste grupo estão incluídas as placas de regulamentação 
(circulares, octogonais, triangulares), advertência 
(quadradas) e placas com largura menor a 0,75cm e/ou 
altura menor que a 1,00m. 

3.4.1.2. Placas Simples - Tipo II 

Neste grupo estão incluídas as placas com largura entre 
0,75m e 2,00m (inclusive) e/ou altura até 1,00m (inclusive). 
As placas deverão ser contornadas por um perfil de alumínio 
e fixadas nos suportes ou braço projetado através de 
longarinas ou transversinas. 

As placas simples - Tipo II não deverão ser furadas, e a 
fixação do perfil de reforço e das longarinas ou transversinas 
deverá ser por meio de fita adesiva dupla face, conforme 
desenhos em anexo. 

3.4.2. Placas Moduladas 

Neste grupo estão incluídas as placas com largura superior a 
2,00m e/ou altura superior a 1,00m. As placas deverão ser 
contornadas por um perfil de alumínio e confeccionadas em 
módulos simétricos. As placas moduladas não deverão ser 
furadas. 
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3.5. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser 
submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela BHTRANS, 
cabendo a esta o direito de recusar todo material que apresente algum 
defeito (irregularidades na pintura da placa ou arranhado) ou com 
dimensões, formatos e mensagens em desacordo com o especificado. 

A critério da BHTRANS, as placas em chapas de poliéster poderão ser 
ensaiadas em laboratório, visando à determinação das propriedades 
mecânicas à tração e da composição química das chapas, bem como ensaio 
de aderência e cor para as superfícies pintadas, e retrorrefletividade para 
películas de acordo com as seguintes normas: 

3.5.1. Propriedades mecânicas à tração: 

ASTM D 638 e intemperismo artificial 

Os resultados deverão apresentar os valores mínimos conforme 
especificado. 

3.5.2. Características das Chapas: 

As chapas planas devem satisfazer os valores indicados na tabela 
abaixo. 
 

Característica Unidade 
Processo de fabricação 

da chapa  
Laminação Contínua 

Teor de fibra de vidro (mínimo) % massa 25 

Espessura da chapa (mínimo) mm 2 

Alongamento na ruptura (mínimo) % mm 1,2 

Resistência à tração 
– No estado de entrega (inicial) 
– Após intemperismo 300 h 

MPa 85 
± 10% valor inicial 

Módulo de elasticidade na tração 
– No estado de entrega (inicial) 
– Após intemperismo 300 h 

MPa 5 000 
± 10 % valor inicial 

Resistência à flexão  
– estado de entrega (mínimo) MPa 130 

Módulo de elasticidade na flexão  
– estado de entrega (mínimo) MPa 5 000 

Absorção de água (máximo) % massa 1 

Massa específica g/cm³ Mínimo 1,35 
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3.5.3. Espessura 

As chapas com espessura superior a 2,3 mm a tolerância deve ser 
de ± 10%. 

3.5.4. Aderência (tintas): 

ABNT NBR 11003 : 2009 

No ensaio da aderência, deverá ser obtido valor mínimo de GR - 1B. 

3.5.5. Cor 

Padrão Munsell 

 

3.5.6. Coeficiente da retrorreflexão 

ASTM-E-810 

Os resultados obtidos para películas Tipos A, B, C deverão atender 
às tabelas I, II, III, respectivamente. 

3.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Todas as placas serão medidas e pagas por m2, simples ou moduladas, 
devendo estar incluídos no valor do metro quadrado todos os dispositivos de 
fixação (longarina / abraçadeiras, etc.), reforços dos módulos (perfis, 
cantoneiras, chapa de fixação, etc.), fita adesiva. 

No caso de placas circulares e octogonais a área a ser paga é a do 
quadrado envolvente, nos demais casos será medida a área efetiva das 
mesmas. 

Quando uma mesma placa apresentar acabamentos diferenciados será 
paga a área proporcional ao tipo em que se enquadre. 

Quando for necessária a alteração de mensagens em placas existentes, 
será medida a área do retângulo e pago em m2 de película (a parte será 
pago a retirada da placa e a nova implantação da mesma). 

O filme protetor anti-grafitismo será pago por m2 de placa revestida. 

As placas com chapa fornecida pela BHTRANS serão medidas e pagas por 
m² da área recuperada e revestida, devendo estar incluídos todos os 
dispositivos de fixação (longarinas e braçadeiras). 
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4. PLACAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL RECICLADO  
 

4.1. OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento 
de placas fabricadas com material reciclado, totalmente refletivas, e 
impressas em processo serigráfico. 

4.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Dimensionamento: Medidas e tamanhos conforme normas do CTB – 
Código de Trânsito Brasileiro. 

4.3. CONDIÇÕES GERAIS 

4.3.1. Materiais 

Composição: Placa produzida com composto de polímeros e 
copolímeros reciclados, (sacolas e embalagens plásticas, borrachas 
de pneus e outros resíduos acrescentados com cargas vegetais). 

4.3.2. Furação 

As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 

4.3.3. Tratamento 

As chapas deverão passar por processo de limpeza e 
desengraxamento, de modo a garantir perfeita aderência das tintas e 
películas refletivas. Poderão ser empregados quaisquer métodos 
adequados. 
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4.3.4. Acabamento 

Placas com símbolos, letras, números e tarjas silkadas.  

O fundo, símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados 
em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser 
impressa em película não refletiva. 

4.3.5. Propriedades Físicas 

Alta resistência mecânica para suportar situações adversas 
decorrentes de sua aplicação. 

Alta resistência ao impacto. 

Rigidez adequada para não sofrer distorções com a exposição ao 
intemperismo. 

Fácil fixação, seja através de parafusos, cor fixa e furação padrão. 

4.3.6. Propriedades Químicas 

Resistência ao intemperismo: sol; radiação UV; ozônio; calor; frio; 
água; ventos; e tempestades. 

Resistência à chama. 

4.3.7. Propriedades Ecológicas 

Composição: 97% do composto é constituído por materiais 
descartados como lixo que podem contaminar o meio ambiente. 

Apenas 3% do composto é constituído por materiais de primeiro uso 
para tornar a placa adequada para o uso preconizado de maneira 
ecologicamente correta. 

A placa descartada por qualquer motivo poderá ser reciclada e 
reutilizada para a mesma aplicação. 

A utilização de produtos descartados, como lixo, além de retirar 
poluentes do ambiente descarta o uso de materiais mais nobres que 
podem ter uma utilização mais racional.  

4.3.8. Garantia 

As placas deverão manter-se aceitáveis de acordo com os padrões 
de qualidade fixados na presente especificação, durante um período 
de 02 (dois) anos para a chapa. 
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4.3.9. Padrão de cor 

As cores das tintas têm as seguintes especificações no padrão 
Munsell: 

• Branco: ................ N 9,5 (tolerância N 9,0) 
• Amarelo: .............. 10 YR 7,0/14 
• Verde: .................. 10 G 3/8 
• Azul:..................... 5 PB 2/8 
• Laranja:................ 2,5 YR 6/14 
• Vermelho:............. 7,5 R 4/14 
• Preto:.................... (Verso da placa): N 1,0 (tolerância N 0,5 a 

1,5) 

4.3.10. Identificação 

Deverão constar no verso das placas, impressos pelo processo 
silkscreen, na cor branca os seguintes dizeres: BHTRANS, mês e 
ano de fabricação, além do nome do fabricante. Nas placas 
indicativas deverá constar o número da placa. 

4.4. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser 
submetida previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela BHTRANS, 
cabendo a esta o direito de recusar todo material que estiver com mau 
acabamento ou apresente algum defeito (irregularidades na pintura da placa, 
material amassado ou arranhado) ou, com dimensões, formatos e 
mensagens em desacordo com o especificado. 

4.5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Todas as placas serão medidas e pagas por m², devendo estar incluídos no 
valor do metro quadrado todos os dispositivos de fixação, tais como: 
longarina/abraçadeiras, parafusos, porcas, arruelas, braquetes, selo e fita de 
aço inoxidável; 

No caso de placas circulares e octogonais a área a ser paga é a do 
quadrado envolvente, nos demais casos será medida a área efetiva das 
mesmas. 

O filme protetor anti-grafitismo será pago por m2 de placa revestida. 
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5. PÓRTICOS / BANDEIRAS / SUPORTES / CONJUNTO DE 
SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO CILÍNDRICO OU 
OCTOGONAL E DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO 

5.1. OBJETIVO 

5.1.1. Esta especificação fixa condições básicas exigíveis para o 
fornecimento e implantação de suportes, suportes com braço projetado 
e dispositivos de fixação. 

5.2. CONDIÇÕES GERAIS 

5.2.1. Suportes / suportes com braço projetado cilíndrico e cônico 

5.2.1.1.  Material 

Deverão ser utilizados tubos de aço carbono SAE 
1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de seção circular 
ou seção cônica octogonal, com costuras e pontas lisas, 
conforme norma ABNT-NBR-8261 : 2010 

Seção circular 
Diam. Interno (pol.): 2” 3” 4” 5” 6” 
Espessura da Parede: 3,00 4,25 4,75 5,00 5,60 
Diam. Externo (mm): 60,30 88,90 114,30 141,30 168,30 

Podendo ser aceita também norma DIN 2440: 
Espessura da Parede: 3,00 4,00 4,50 4,85 5,00 
Diam. Externo (mm): 60,30 88,90 114,30 141,30 168,30 

 
Seção cônica 

Coluna (mm) Braço (mm) Espessura da 
parede (mm) 

Base Topo Base Topo  
301,20 235,00 235,00 150,00 3,75 
324,70 240,00 240,00 160,00 3,75 
364,70 280,00 280,00 200,00 3,75 
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Os pórticos, bandeiras simples e duplas terão suportes de 
sustentação de aço conforme ASTM A36 e a parte horizontal 
em treliça. 

Dados dos pórticos, bandeiras, suportes, suportes para 
braço projetado, braço projetado e conjunto de suporte com 
braço projetado como comprimento, comprimento do braço, 
altura livre e fundação serão fornecidos no projeto. 

Os suportes deverão ser furados, sendo que os furos 
deverão ser executados antes do processo de galvanização. 

5.2.1.2. Tratamento superficial 

Para a proteção contra a corrosão as peças deverão ser 
submetidas à galvanização a quente, após as operações de 
furação e solda. 

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e 
externas das peças, devendo as superfícies apresentar uma 
deposição mínima de zinco igual a 350 g/m2 (trezentos e 
cinquenta gramas por metro quadrado), quando ensaiado 
conforme a ABNT-NBR-7397 (MB-25 I): 2007; 

A galvanização não deverá separar-se do material de base 
quando submetido ao ensaio de aderência pelo método do 
dobramento, conforme a ABNT-NBR-7398 (MB-25 II): 2009; 

A espessura da galvanização (revestimento de zinco) deverá 
ser no mínimo de 50 micra, quando ensaiados conforme a 
ABNT-NBR-7399 (MB-25 III): 2009; 

A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir 
falhas de zincagem. As peças quando ensaiadas conforme a 
ABNT-NBR-7400 (MB-25 IV): 2009, deverão suportar no 
mínimo 6 (seis) imersões (ensaio de Preece) sem apresentar 
sinais de depósito de cobre. 

5.2.1.3.  Acabamento 

A parte superior do suporte deverá ser vedada com tampão 
de plástico com encaixado ao suporte externamente com 4 
cm de altura. A substituição de qualquer outro material 
deverá ser submetida à aprovação da BHTRANS. 

Na parte inferior do suporte deverão ser soldadas 2 peças 
de 15 cm de ferro chato 1/8 x 3/4, no sentido transversal 
distando de 100 a 300 mm da base. O suporte do braço 
projetado deverá ser aparafusado à fundação conforme 
detalhe. 
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O suporte deverá ser uma única peça, não admitindo 
emendas. 

5.2.1.4. Fixação ao solo 

A fixação do suporte ao solo deverá ser feita utilizando-se 
concreto traço em volume 1:2:2 (cimento, areia, brita) e 
acabamento com argamassa de cimento e areia no traço em 
volume 1:3 ou compatível com o piso da calçada. 

5.2.1.5.  Garantia 

Os suportes e suportes com braço projetado, braços 
projetados, pórtico e bandeiras deverão manter-se 
aceitáveis, de acordo com os padrões de qualidade fixados 
nas presentes especificações, durante um período mínimo 
de 12 (doze) anos. 

5.2.1.6. Identificação 

Deverá ser gravado de forma legível e indelével nos 
suportes e suportes com braço projetado os seguintes 
dizeres: BHTRANS, mês e ano de fabricação, além do nome 
do fabricante. 

5.2.2. Dispositivos de fixação 

5.2.2.1.  Material  

5.2.2.1.1. Longarinas/abraçadeiras 

Deverão ser confeccionados em aço carbono SAE 
1010/1020 galvanizado a quente. Estas peças não poderão 
apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes e 
deverão estar limpas, isenta de terra, óleo, graxa, sais ou 
ferrugem. 

Toda escória de solda, bem como respingos deverão ser 
removidos e seguidos de escoamento. 

As placas simples Tipo I com largura inferior a 0,75m serão 
fixadas aos suportes, com longarina/abraçadeiras-Tipo A. 

As placas simples Tipo II com largura maior ou igual a 
0,75m, serão fixadas aos suportes, com 
longarinas/abraçadeiras-Tipo B, e a quantidade de 
longarinas e transversinas será de acordo com altura e 
comprimento da placa. 
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5.2.2.1.2. Quantidade de longarinas por placa em suporte 

 
Altura da placa Quant. longarinas 

30 a 50 01 
80 a 120 02 
130 a 190 03 

200 ou mais 04 

5.2.2.1.3. Quantidade de transversinas por placas em braço 
projetado 
 

Comprimento da placa n° longarinas 
Até 200 03 

200 a 300 04 
Acima de 300 05 

5.2.2.1.4. Porcas, parafusos, arruelas 

As porcas, parafusos, arruelas deverão ser de aço 
galvanizado a fogo e centrifugado, e a CONTRATADA 
deverá apresentar certificado com ensaio de Preece 
conforme ASTM – A 239 / A 123 e certificado de ensaio de 
peso de camada conforme ASTM – A 123, a utilização de 
qualquer outro material está sujeito à aprovação da 
BHTRANS. 

5.2.2.1.5. Fitas de fixação 

“A fita deverá ser: de aço inoxidável tipo 304; de 0,6 mm de 
espessura; e 1/2” de largura. 

5.2.2.1.6. Fita adesiva dupla face de espuma acrílica 

A fita adesiva dupla face deverá ser usada para as placas 
simples e moduladas, de maneira que a chapa de alumínio 
não deverá ser furada. Somente as placas simples Tipo I 
poderão ser solicitadas a cargo da BHTRANS furadas. 

Para as placas simples Tipo II o perfil de alumínio e as 
longarinas para suportes ou transversinas para 
suportes/braço projetado deverão ser aderidas a placa 
através da fita adesiva. 

Para as placas moduladas o perfil de alumínio, que contorna 
os módulos simétricos, será colado às placas através de fita 
adesiva. 

As longarinas ou transversinas são fixadas aos suportes ou 
braço-projetado através de abraçadeiras e parafusos 
galvanizados a fogo e centrifugados. 
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A fita deverá apresentar espessura de 1,00 a 1,20 mm e a 
largura de 33 mm, devendo ser aplicada em toda extensão 
do perfil ou das longarinas/transversinas. 

A aplicação da fita adesiva dupla face será executada sobre 
pressão evitando o toque no adesivo. 

As superfícies de contato com a fita adesiva deverão ser 
limpas com álcool isopropílico antes de iniciar a aplicação. 

5.2.2.1.7. Perfis, cantoneiras, chapas de reforço para placas 

Os perfis, cantoneiras e chapas deverão ser em alumínio. 

5.2.2.2.  Tratamento superficial 

5.2.2.2.1. Longarinas/abraçadeiras 

Para a proteção contra corrosão as chapas deverão ser 
submetidas à galvanização a quente, após as operações de 
solda. 

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e 
externas das peças, devendo as superfícies apresentar uma 
deposição mínima de zinco igual a 350g/m2 (trezentos e 
cinquenta gramas por metro quadrado) quando ensaiado 
conforme a ABNT-NBR-7397(MB-25-I) : 2007. 

A galvanização não deverá separar-se do material de base 
quando submetido ao ensaio de aderência pelo método do 
dobramento, conforme a ABNT-NBR-7398 (MB-25-II). 

A espessura da galvanização (revestimento de zinco) deverá 
ser no mínimo de 50 micra, quando ensaiadas conforme 
ABNT-NBR-7399 (MB-25-III). 

A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir 
falhas na zincagem. As peças quando ensaiadas conforme a 
ABNT-NBR-7400 (MB-25-IV), deverão suportar no mínimo 
06 (seis) imersões (ensaio de Preece) sem apresentar sinais 
de depósito de cobre. 

5.2.2.2.2. Utilização 

As placas simples Tipo I e II deverão ser fixadas em suporte, 
poste de semáforo, braço de semáforo e braço projetado por 
meio de longarinas/abraçadeiras e as placas moduladas 
serão fixadas em poste duplo ou triplo através de chapas e 
cantoneiras. 
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A fixação das placas em poste de concreto será feita por 
meio de fita de aço inoxidável, selo, braquetes, conforme 
detalhe em anexo, devendo usar duas ou mais fitas por 
placa de acordo com a furação da mesma. 

5.2.2.2.3. Garantia 

Os dispositivos de fixação deverão manter-se aceitáveis, de 
acordo com os padrões de qualidade fixadas nas presentes 
especificações, durante um período de 10 (dez) anos. 

5.3. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido e implantado 
deverá ser submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela 
fiscalização da BHTRANS, cabendo a esta o direito de recusar todo material 
que apresente algum defeito. 

A critério da BHTRANS poderão ser realizados os seguintes ensaios de 
laboratório, visando à caracterização dos materiais: 

5.3.1. Bandeiras / Pórticos / Suportes / Suportes – Braço Projetado / 
Braço Projetado 

5.3.1.1. Composição Química: 

• Carbono  ABNT NBR – 5604 :1982 
• Fósforo  ABNT NBR  - 6340 :1982 
• Manganês  ABNT NBR -  6341 :1994 
• Silício  ABNT NBRNM - COPANT 27 

5.3.1.2. Propriedade mecânica à tração: 

Escoamento, resistência e alongamento conforme norma 
ABNT NBR 6152. 

5.3.1.3. Revestimento (Zinco): 

• Massa de revestimento ABNT NBR - 7397 
• Aderência   ABNT NBR - 7398 
• Espessura  ABNT NBR - 7399 
• Uniformidade  ABNT NBR - 7400 

5.3.2. Dispositivos de fixação 

5.3.2.1. Revestimento (Zinco): 

• Massa de revestimento ABNT NBR - 7397 
• Aderência   ABNT NBR - 7398 
• Espessura  ABNT NBR - 7399 
• Uniformidade  ABNT NBR - 7400 
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5.3.3. Fita de aço inoxidável 

5.3.3.1. Composição Química: 

• Carbono -  0,8% 
• Cromo -  entre 18,0 e 20,0% 
• Níquel -  entre 8,0 e 11,0 % 
• Manganês -  máximo 2,0% 

5.3.3.2. Características Físicas: 

• Limite de resistência à tração:  59 Kg/mm2 
• Dureza:  140/160 Brinell 

5.4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Suporte simples em aço galvanizado a quente de seção circular com costura 
e pontas lisas; serão medidos e pagos por metro linear, as unidades 
efetivamente fornecidas. 

Conjunto de suporte com braço projetado simples ou duplo, em aço carbono 
galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas, serão medidos e 
pagos as unidades efetivamente fornecidas. 

Suportes para braço projetado e braços projetados em aço carbono, 
galvanizado, de seção circular ou cônica, com costura e pontas lisas, serão 
medidos e pagos as unidades efetivamente fornecidas. 

Quadro de ferro “T” 3/4” x 1/8” galvanizado a quente, serão medidos e pagos 
as unidades efetivamente fornecidas. 

Os pórticos, bandeiras simples e dupla em aço galvanizado a quente serão 
medidos e pagos as unidades efetivamente fornecidas. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

6. SUPORTE CONFECCIONADO EM MATERIAL RECICLADO COM 
CARACTERÍSTICAS COLAPSÍVEL ANTI CHAMA E RESISTENTE A 
RADIAÇÃO SOLAR 

 

6.1. OBJETIVO: 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento 
de suporte para placa, confeccionado em material reciclado. 

6.2. CONDIÇÕES GERAIS 

6.2.1. Material: 

Os suportes deve ser confeccionados com material ecológico, 
provenientes de reciclagem, com características colapsíveis, anti 
chama e resistentes a radicação solar. 

6.2.2. Composição: 

• Plástico Reciclado – PEAD – Polietileno de alta densidade; 
• Borracha moída; 
• Fibras Naturais; 
• Anti chama; 
• Anti UV; 
• Ferragem estrutural composta de barras de aço. 

6.2.3. Requisitos mínimos: 
 

ENSAIO DE FLEXÃO: RESISTÊNCIA MECÂNICA 
Carga de Escoamento (N) 9220 
Tensão de Escoamento (MPa) 96,70 
Módulo de Elasticidade (MPa) 10970 

Resistência ao intemperismo artificial 2000 horas: 25% 
Resistência à propagação de chamas 
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6.2.4. Acabamento 

Cores: Por processo de pigmentação do composto. 

6.2.5. Fixação ao solo 

A fixação do suporte ao solo deverá ser feita utilizando-se 
concreto traço em volume 1:2:2 (cimento, areia, brita) e 
acabamento com argamassa de cimento e areia no traço em 
volume 1:3 ou compatível com o piso da calçada. 

6.2.6. Garantia Mínima 

Os suportes deverão manter-se aceitáveis de acordo com os 
padrões de qualidade fixados na presente especificação, durante 
um período mínimo de 03 (três) anos 

6.2.7. Controle de Qualidade 

Para garantia de qualidade, todo material a ser fornecido deverá 
ser submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela 
BHTrans. Cabendo a esta o direito de recusar todo material que 
estiver com mau acabamento ou apresente algum defeito. 

A critério da BHTRANS poderão ser realizados de laboratório, 
visando à caracterização dos materiais: 

6.2.8. Identificação 

Deverá ser gravado de forma legível e indelével nos suportes os 
seguintes dizeres: BHTRANS, mês e ano de fabricação, além do 
nome do fabricante. 

6.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Suportes simples serão medidos e pagos por metro linear, as unidades 
efetivamente fornecidas. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

7. BALIZADOR CILÍNDRICO FLEXÍVEL 
 

7.1. OBJETIVO: 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento 
de balizadores cilíndricos flexíveis. 

7.2. CONDIÇÕES GERAIS 

7.2.1. Material: 

Os balizadores devem ser confeccionados em E.V.A. ou Poliuretano 
rotomoldado com proteção a raios UVs, resistente a intempéries, na 
cor preta. 

7.2.2. Dimensões: 

• Altura: aproximadamente 80 mm. 

• Diâmetro Superior: 190 mm, (± 10). 

• Diâmetro Inferior: 200 mm, (± 10). 

• Alça: moldada na própria peça com dimensões 80 x 50 mm, que 
facilita transporte, instalação de sinalizadores e passagem de fitas 
e correntes plásticas. 

7.2.3. Requisitos mínimos: 

7.2.3.1. Dureza Schore D (NBR 7456) com mínimo de 40; 

7.2.3.2. Ensaio de tração (método ASTM D 638) com limite mínimo 
de resistência de 10 (MPa) e alongamento mínimo em 50 
mm de 500 %; 
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7.2.3.3. Estabilidade ao calor: o material não deve apresentar 
deformação permanente quando exposto em estufa a 70º 
por um período de 4 horas; 

7.2.3.4. Exposição ao intemperismo artificial: mínimo de 300 horas 
(método ASTM G153); 

7.2.4. Impacto: (300 J).  

7.2.5. Acabamento 

Cores: Preto, com aplicação de 2 faixas retrorrefletivas com 100 mm 
de largura (± 5) cada, distantes 100 mm, em película autoadesiva de 
910 candelas/luz/m² (ângulos de 0,2º / -4º) com resistência a 
destacamento inferior a 50 mm e resistente a 500 horas de 
intemperismo (mantendo até 80% de suas características de cor e 
refletividade) de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/07, 
posicionados nos locais rebaixados do balizador em altura não 
inferior a 322,5 mm 

7.2.6. Fixação ao solo 

A fixação do balizador deverá ser feita utilizando-se um dispositivo 
metálico estampado com cantos arredondados com diâmetro de 160 
mm e pino com rosca M-12, introduzido durante o processo de 
fabricação, que deverá fazer a ancoragem ao solo através do 
chumbador com rosca fêmea de 12 mm (incluso). 

7.2.7. Garantia Mínima 

Os balizadores deverão manter-se aceitáveis de acordo com os 
padrões de qualidade fixados na presente especificação, durante um 
período mínimo de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação e 
descoloração intensa. 

7.2.8. Controle de Qualidade 

Para garantia de qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser 
submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela 
BHTrans. Cabendo a esta o direito de recusar todo material que 
estiver com mau acabamento ou apresente algum defeito. 

7.2.9. Identificação 

Deverá ser gravado de forma legível e indelével nos suportes os 
seguintes dizeres: BHTRANS, mês e ano de fabricação, além do 
nome do fabricante. 

7.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os balizadores serão medidos e pagos por unidades, devendo estar incluso 
no valor todo material necessário a sua instalação.  
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DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA CIRCULAR ø 0,50 m 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 
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DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA 0,50 x 0,50 m 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 
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NOTTAS: 
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DETALHE 7 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE LONGARINA 
 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM POSTE DE 
CONCRETO 

 

 

NOTAS: 

 
 

 

TÍTULO

DETALHE 10 

 FIXAÇÃO DE PLACA EM 
POSTE DE CONCRETO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE PLACA FIXADA COM CONJUNTO DE 
BRAQUETE E FITA ATÉ 1m² 

 

 

NOTAS: 
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AÇÃO 

M SUP

T

DE PL

PORTE 

TÍTULO

DET

FIXAÇÃO DE P
DE AÇO EM S

LACA E

SIMPL

TALHE 12 

PLACA EM CH
SUPORTE SIMP

EM CHA

LES 

HAPA 
PLES 

DATA:

 

 

APA 

 

 

:  Jan / 2013

 

13 



 

 

 
 

 

 

NOT

DETA

D

TAS: 

 

 

ALHE D

DE ALU

 

DE FIXA

UMÍNIO

AÇÃO 

O EM S

T

DE PL

SUPOR

TÍTULO

DET

FIXAÇÃO DE P
DE ALUMÍN

SI

LACA E

RTE SIM

TALHE 13 

PLACA EM CH
IO EM SUPOR
MPLES 

EM CHA

MPLES 

HAPA 
RTE 

DATA:

 

 

APA 

 

:  Jan / 2013

 

14 

 



 

 

 
 

 

 

NOT

DETA

TAS: 

 

ALHE D

DE 

 

DE FIXA

AÇO E

AÇÃO 

EM SUP

T

DE PL

PORTE

TÍTULO

DET

FIXAÇÃO DE P
DE AÇO EM S

LACA E

E DUPL

TALHE 14 

PLACA EM CH
SUPORTE SIMP

EM CHA

LO 

HAPA 
PLES 

DATA:

 

 

APA 

 

:  Jan / 2013

 

15 

 



 

16 
 

 

 
   

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DUPLO 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 14 A 

FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO EM SUPORTE DUPLO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

17 
 

 

 
   

 

DETALHE DE REFORÇO PARA PLACAS SIMPLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 15 

PLACA SIMPLES ‐ 
REFORÇO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

18 
 

 

 
   

 

DETALHE DA CANTONEIRA DE REFORÇO 

 
 

Planta

A A

φ11/32”

 

NOTAS: 

 
 

 

TÍTULO

DETALHE Nº 16 

 CANTONEIRA DE 
REFORÇO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

19 
 

 

 
   

 
DETALHE DE CANTONEIRAS DE REFORÇO 

 

 
NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROs. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 17 e 18 

CANTONEIRAS DE 
REFORÇO ‐ PERFIL 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

20 
 

 

 
   

 

DETALHE DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DE PLACA 
MODULADA 

 

 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 19 

PLACA MODULADA 
Montagem e Fixação 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

21 
 

 

 
   

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS  
REFORÇO LATERAL 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 20  

PLACAS MODULADAS 
Reforço Lateral 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

22 
 

 

 
   

 

DETALHE DAS BARRAS SIMPLES DE REFORÇO 
LATERAL 

121,8

20,2

Barra A
φ11/32”

6,4

38,4

6,4

70,0 69,6 70,0 20,2

Barra B

250,0

38,4

6,4

φ11/32”

6,4

70,0 20,231,6

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 21 

PLACAS MODULADAS 
Reforço Lateral 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

23 
 

 

 
   

 

DETALHE DA CRUZETA DE UNIÃO DOS MÓDULOS 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 22 

PLACAS MODULADAS 
Cruzetas de União dos 

Módulos 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

24 
 

 

 
   

 

DETALHE DOS ELEMENTOS DA CRUZETA DE 
UNIÃO DOS MÓDULOS 

Barra C

Barra D

20,2 70,0 70,0 20,2

250,0

34,8 34,8

20,2 70,0 70,0 20,2

250,0

34,8 34,8

6,4

19,2

18,4
38,4

6,4
6,4

6,4

19,2

18,4
38,4

6,4
6,4

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 23 

PLACAS MODULADAS 
Elementos da Cruzeta 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

25 
 

 

 
   

 

DETALHE Nº 24 

DETALHE DE CANTONEIRA DE FIXAÇÃO DE PLACA NO SUPORTE 

 
DETALHE Nº 25 

CHAPA DE FIXAÇÃO DE PLACA NO SUPORTE – PARAFUSO 
 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 24 e 25 

PLACAS MODULADAS  
Fixação das placas no 

suporte 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

26 
 

 

 
   

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM BRAÇO PROJETADO 

Perfil de alumínio

Chapa de alumínio

Cantoneira de alumínio

Arruelas 3/8”

Parafusos 3/8”

Arruelas 3/8”

Porcas 3/8”

Cantoneira de alumínio 3/8”

Arruelas 3/8”
Parafusos 3/8”

Braço projetado
de aço

Flange de travamento

Coluna de aço

Tampão

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 26 

FIXAÇÃO DE PLACA DE 
CHAPA DE ALUMÍNIO EM 

BRAÇO PROJETADO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

27 
 

 

 

DETALHE DE CONJUNTO  
COLUNA / BRAÇO PROJETADO REDUZIDO 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, METROS  E 
POLEGADAS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 27 

Suporte Especial – Braço 
Projetado Simples com 

diâmetro reduzido 3” x 2”½  

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

28 
 

 
   

 

DETALHE DE CONJUNTO  

COLUNA / BRAÇO PROJETADO 

 
 

 

 

 

   

TABELA 6 – Cálculo do Comprimento 
da Coluna de Braço Projetado 

A = Altura da 
Placa (m) 

H = Comprimento da 
coluna (m) 

Vias Urbanas Rodovias 

1,90 / 2,00   

 

4,70 

 

 

5,30 
1,70 / 1,80 

1,50 / 1,60 

1,30 / 1,40 

1,10 / 1,20 

0,90 / 1,00   

4,20 

 

4,80 0,70 / 0,80 

0,50 / 0,60 

 

 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 28 

Locação de conjunto 
coluna / braço projetado 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

29 
 

 
   

 

DETALHE DE MEDIDAS DO BRAÇO PROJETADO 

E ALTURA LIVRE DAS PLACAS 

 

 
 

Altura Livre das Placas em Braço Projetado 

Al = Altura Livre 
Mínima (m)  Utilização 

5,50 m  Vias urbanas 

6,00 m  Rodovias 
 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 29 

Medidas do braço 
projetado e altura livre 

das placas 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

30 
 

 
   

 

DETALHE DO FLANGE  

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 30 

Flange do braço 
projetado 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

31 
 

 
   

 

DETALHE DE CONJUNTO COLUNA / BRAÇO 
PROJETADO DUPLO 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 31 

Conjunto coluna / braço 
projetado duplo 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

32 
 

 
   

 

DETALHE DO FLANGE DO BRAÇO PROJETADO 
DUPLO 

Detalhe do Flange 

  

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 32 

Flange do braço 
projetado duplo 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

33 
 

 

 
   

 

DETALHE DE CONJUNTO DE SUPORTE COM 
BRAÇO PROJETADO CÔNICO 

Detalhe “A”

3500
3500

20002000

150

6362,7

φ 235

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B”

50

284

60
00

φ 235

Furo 22 (6x)φ 

Furo φ 80

Flange Inferior
Detalhe “C”

42
0

30
0

390

300

Furo  36 (8x)φ

Espessura 3/4

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

48
0

38
0

301,20

60
30

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO

DETALHE 33 

Coluna Cônica de 301,20 mm 
Área de 7 m² 
Vo = 35m/s 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

34 
 

 
   

 

DETALHE DE CONJUNTO DE SUPORTE COM 
BRAÇO PROJETADO CÔNICO 

Detalhe “A”

4500

20002000

160

φ 240

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B”

50

284

60
00

φ 240

Furo 22 (6x)φ 

Furo φ 80

Flange Inferior
Detalhe “C”

42
0

30
0

390

300

Furo  36 (8x)φ

Espessura 3/4”

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

51
0

41
0

324,70

60
30

6362,7

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO

DETALHE 34 

Coluna Cônica de 324,70 mm 
Área de 9 m² 
Vo = 35m/s 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

35 
 

 
   

 

DETALHE DE CONJUNTO DE SUPORTE COM 
BRAÇO PROJETADO CÔNICO 

Detalhe “A”

4500

2500

200

φ 280

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B” 50

284

60
00

φ 280

Furo 22 (6x)φ 

Furo φ 80

Flange Inferior
Detalhe “C”

48
0

36
0

430

340

Furo  36 (8x)φ

Espessura 7/8”

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

58
0

46
0

364,70

60
30

6362,7

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO

DETALHE 35 

Coluna Cônica de 364,70 mm 
Área de 11,25 m² 
Vo = 35m/s 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

36 
 

 

 
   

 

DETALHES CONSTRUTIVOS  

DE BANDEIRA SIMPLES 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE 

CANTONEIRAS. 
3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA CASO, DE 

ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TERRENO. 
4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E SERÁ EM 

CONCRETO ARMADO. 
5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 2” x 3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 36 

BANDEIRA SIMPLES 
Detalhe Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS DE BANDEIRA DUPLA
 

Variável Variável

Haletas de apoio de chapa 1/4”
(2 e 6) parafusos de 1/2”x1”
(Ver detalhe “C”)

Treliça em cantoneira
de 2”x3/16”

Haletas de apoio
de chapa de 1/4”

Vista Isométrica

Ver detalhe “C”

Ver detalhe “A”

8 chumbadores em ferro
“L” CDM 800x200mm 

Ver detalhe “B”

Tubo de aço ASIM A36 Norma DIM2440
320mm, espessura da parede 9,5mm

Detalhe “A”

Detalhe “B”
Acoplamento do tubo à base 
(chapa 3/4” de aço ASTM 36)
Haletas em chapa 1/4” aço ASTM A36

18 parafusos
de 1/2”x1

16 parafusos
de 1/2”x1

Elevação

Detalhe “D”

Detalhe “C”
Vista superior

480

200

40

200

40

480

200

40

200

40

480

480

7550

510

510510

510

323

423

610

510

510

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE 

CANTONEIRAS. 
3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA CASO, DE 

ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TERRENO. 
4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E SERÁ 

EM CONCRETO ARMADO.  
5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 2” x 

3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 37 

BANDEIRA DUPLA 
Detalhe Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS DE PÓRTICO 

Haletas de apoio de 2”x1/4”
6 parafusos de 1/2”x1
Ver detalhe “C”

Variável

510

18 parafusos
de ½”x1” 

423

510

Detalhe “D”

de ½”x1” 
14 parafusos 510

323

Detalhe “C”
Vista superior

Ver detalhe “B”

Ver detalhe “A”
8 chumbadores em ferro
“L” CDM 800x200mm Ver detalhe “C”

Treliça em cantoneira
de 2”x3/16”

Vista Isométrica

Haletas de apoio
de chapa de 1/4”

Base de concreto
ver notas 3 e 4

Elevação 480 480

480

Detalhe “A” Detalhe “B”
Acoplamento do tubo à base 
(chapa 3/4” ASTM 36)
8 haletas em chapa 1/4” aço ASTM A36

200

40

200

40

480

200

40

200

40

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE CANTONEIRAS.
3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA CASO, DE 

ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TERRENO. 
4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E SERÁ EM 

CONCRETO ARMADO.  
5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 2” x 3/16”. 

 

TÍTULO

DETALHE 38 

PÓRTICO Detalhe 
Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE BASE E CHUMBADOR 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 39 

BASE E CHUMBADOR 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE POSTE CORDOALHA 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 
 

 

TÍTULO

DETALHE 40 

POSTE CORDOALHA PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE POSTE CORDOLHA 

V
is

ta
 s

u
pe

ri
or

 - 
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ad

or
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ev
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ão
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C

or
te
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”
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 d
a 
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ge

m
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fix
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an
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/
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ão
 d

a 
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B
ra
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 ½

”

E
st
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G
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 C
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l d

e 
4 

pa
ra

 fi
xa

çã
o)

C
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 d
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du
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 p
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C
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P
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M
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S
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NOTAS: 

 
 

 

TÍTULO

DETALHE 41 

 POSTE CORDOALHA PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE BRAÇADEIRA E ESTICADOR PARA 
CORDOALHA 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 42 

CORDOALHA – Braçadeira 
e Esticador 

DATA:  Jan / 2013 

 

 

B

El
ev

aç
ão

 - 
C

or
te

 “
B

B
”

Vi
st

a 
su

pe
ri

or
 - 

B
ra

ça
de

ir
a

V
is

ta
 s

up
er

io
r -

 E
st

ic
ad

or
2

22

1

V
is

ta
 s

up
er

io
r

B

P
ar

af
us

o 
U

B

44
22

20

R
=3

A



 

43 
 

 

 

DETALHE DE SUPORTE POLÍMERO DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E SEÇÃO CIRCULAR 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS   

TÍTULO

DETALHE 43 

Suporte de materiais 
recicláveis, colapsável, de 

seção circular 

DATA:  Jan / 2013 

 

 

φ da Coluna A  B  C 

2”  64  104 
3500 

4000 

3”  94  134 
4000 

4500 
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ANEXO V 

DETALHES CONSTRUTIVOS DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 
(Este Anexo contém 43 páginas incluindo esta capa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA CIRCULAR ø 0,50 m 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 1 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



2 
 

 

 

  

 

DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA OCTOGONAL L 0,25 m 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 2 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



3 
 

 

 

  

 

DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA 0,50 x 0,50 m 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 3 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



4 
 

 

 

  

 

DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA 0,50 x 0,60 m 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 4 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



5 
 

 

 

  

 

DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA 0,50 x 0,75 m 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 5 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



6 
 

 

 

  

 

DETALHE DE FURAÇÃO 

PLACA DE PARADA DE  

ÔNIBUS SELETIVA 0,50 x 0,75 m 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS. 

2. FUROS 1/4". 

3. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 6 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FURAÇÃO 

PLACA DE PARADA DE  

ÔNIBUS SELETIVA 0,50 x 1,00 m 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS. 

2. FUROS 1/4". 

3. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 7 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE LONGARINA 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 8      

FIXAÇÃO DE LONGARINA 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE LONGARINA 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 9 

FIXAÇÃO DE LONGARINA 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM POSTE DE 

CONCRETO 

 

 

NOTAS: 

 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 10 

 FIXAÇÃO DE PLACA EM 
POSTE DE CONCRETO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



11 
 

 

  

 

DETALHE DE PLACA FIXADA COM CONJUNTO DE 

BRAQUETE E FITA ATÉ 1m² 

 

 

NOTAS: 

 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 11  

FIXAÇÃO DE PLACA EM 
POSTE DE CONCRETO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



12 
 

 

 
  

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE AÇO EM SUPORTE SIMPLES 

 

 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 12 

FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 
DE AÇO EM SUPORTE SIMPLES 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



13 
 

 

 
  

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM SUPORTE SIMPLES 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 13 

FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 
DE ALUMÍNIO EM SUPORTE 

SIMPLES 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



14 
 

 

 

  

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE AÇO EM SUPORTE DUPLO 

 

 

 
 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 14 

FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 
DE AÇO EM SUPORTE SIMPLES 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



15 
 

 

 

  

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DUPLO 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 14 A 

FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO EM SUPORTE DUPLO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



16 
 

 

 
  

 

DETALHE DE REFORÇO PARA PLACAS SIMPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 15 

PLACA SIMPLES - 
REFORÇO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DA CANTONEIRA DE REFORÇO 

 

 

Planta

A A

11/32”

 

NOTAS: 

 

 

 

TÍTULO 

DETALHE Nº 16 

 CANTONEIRA DE 
REFORÇO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CANTONEIRAS DE REFORÇO 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROs. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 17 e 18 

CANTONEIRAS DE 
REFORÇO - PERFIL 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DE PLACA 

MODULADA 

 

 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 19 

PLACA MODULADA 
Montagem e Fixação 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS  

REFORÇO LATERAL 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 20  

PLACAS MODULADAS 
Reforço Lateral 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DAS BARRAS SIMPLES DE REFORÇO 

LATERAL 

121,8

20,2

Barra A
11/32”

6,4

38,4

6,4

70,0 69,6 70,0 20,2

Barra B

250,0

38,4

6,4

11/32”

6,4

70,0 20,231,6

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 21 

PLACAS MODULADAS 
Reforço Lateral 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DA CRUZETA DE UNIÃO DOS MÓDULOS 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 22 

PLACAS MODULADAS 
Cruzetas de União dos 

Módulos 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DOS ELEMENTOS DA CRUZETA DE 

UNIÃO DOS MÓDULOS 

Barra C

Barra D

20,2 70,0 70,0 20,2

250,0

34,8 34,8

20,2 70,0 70,0 20,2

250,0

34,8 34,8

6,4

19,2

18,4

38,4

6,4
6,4

6,4

19,2

18,4

38,4

6,4

6,4

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 23 

PLACAS MODULADAS 
Elementos da Cruzeta 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE Nº 24 

DETALHE DE CANTONEIRA DE FIXAÇÃO DE PLACA NO SUPORTE 

 
DETALHE Nº 25 

CHAPA DE FIXAÇÃO DE PLACA NO SUPORTE – PARAFUSO 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 24 e 25 

PLACAS MODULADAS  
Fixação das placas no 

suporte 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM BRAÇO PROJETADO 

Perfil de alumínio

Chapa de alumínio

Cantoneira de alumínio

Arruelas 3/8”

Parafusos 3/8”

Arruelas 3/8”

Porcas 3/8”

Cantoneira de alumínio 3/8”

Arruelas 3/8”
Parafusos 3/8”

Braço projetado
de aço

Flange de travamento

Coluna de aço

Tampão

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 26 

FIXAÇÃO DE PLACA DE 
CHAPA DE ALUMÍNIO EM 

BRAÇO PROJETADO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO  

COLUNA / BRAÇO PROJETADO REDUZIDO 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, METROS  E 

POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 27 

Suporte Especial – Braço 
Projetado Simples com 

diâmetro reduzido 3” x 2”½  

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO  

COLUNA / BRAÇO PROJETADO 

 

 

 

 

 

  

TABELA 6 – Cálculo do Comprimento 

da Coluna de Braço Projetado 

A = Altura da 

Placa (m) 

H = Comprimento da 

coluna (m) 

Vias Urbanas Rodovias 

1,90 / 2,00  

 

4,70 

 

 

5,30 

1,70 / 1,80 

1,50 / 1,60 

1,30 / 1,40 

1,10 / 1,20 

0,90 / 1,00  

4,20 

 

4,80 0,70 / 0,80 

0,50 / 0,60 

 

 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 28 

Locação de conjunto 
coluna / braço projetado 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE MEDIDAS DO BRAÇO PROJETADO 

E ALTURA LIVRE DAS PLACAS 

 

 
 

Altura Livre das Placas em Braço Projetado 

Al = Altura Livre 

Mínima (m) Utilização 

5,50 m Vias urbanas 

6,00 m Rodovias 
 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 29 

Medidas do braço 
projetado e altura livre 

das placas 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DO FLANGE  

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 30 

Flange do braço 
projetado 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



30 
 

 
  

 

DETALHE DE CONJUNTO COLUNA / BRAÇO 

PROJETADO DUPLO 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 31 

Conjunto coluna / braço 
projetado duplo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DO FLANGE DO BRAÇO PROJETADO 

DUPLO 

Detalhe do Flange 

   

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 32 

Flange do braço 
projetado duplo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO DE SUPORTE COM 

BRAÇO PROJETADO CÔNICO 

Detalhe “A”

3500

3500

20002000

150

6362,7

235

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B”

50

284

6
0

0
0

235

Furo 22 (6x)

Furo 

Flange Inferior
Detalhe “C”

4
2
0

3
0

0

390

300

Furo  36 (8x)

Espessura 3/4

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

4
8
0

3
8

0

301,20

6
0

3
0

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 33 

Coluna Cônica de 301,20 mm 
Área de 7 m² 
Vo = 35m/s 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO DE SUPORTE COM 

BRAÇO PROJETADO CÔNICO 

Detalhe “A”

4500

20002000

160

240

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B”

50

284

6
0
0

0

240

Furo 22 (6x)

Furo 

Flange Inferior
Detalhe “C”

4
2

0

3
0
0

390

300

Furo  36 (8x)

Espessura 3/4”

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

5
1
0

4
1

0

324,70

6
0
3

0

6362,7

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 34 

Coluna Cônica de 324,70 mm 
Área de 9 m² 
Vo = 35m/s 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO DE SUPORTE COM 

BRAÇO PROJETADO CÔNICO 

Detalhe “A”

4500

2500

200

280

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B” 50

284

6
0
0

0

280

Furo 22 (6x)

Furo 

Flange Inferior
Detalhe “C”

4
8
0

3
6
0

430

340

Furo  36 (8x)

Espessura 7/8”

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

5
8

0

4
6
0

364,70

6
0

3
0

6362,7

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 35 

Coluna Cônica de 364,70 mm 
Área de 11,25 m² 
Vo = 35m/s 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS  

DE BANDEIRA SIMPLES 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE 

CANTONEIRAS. 

3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA CASO, DE 

ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TERRENO. 

4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E SERÁ EM 

CONCRETO ARMADO. 

5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 2” x 3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 36 

BANDEIRA SIMPLES 
Detalhe Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS DE BANDEIRA DUPLA 

 

Variável Variável

Haletas de apoio de chapa 1/4”
(2 e 6) parafusos de 1/2”x1”

(Ver detalhe “C”)

Treliça em cantoneira

de 2”x3/16”

Haletas de apoio
de chapa de 1/4”

Vista Isométrica

Ver detalhe “C”

Ver detalhe “A”

8 chumbadores em ferro
“L” CDM 800x200mm 

Ver detalhe “B”

Tubo de aço ASIM A36 Norma DIM2440
320mm, espessura da parede 9,5mm

Detalhe “A”

Detalhe “B”
Acoplamento do tubo à base 
(chapa 3/4” de aço ASTM 36)

Haletas em chapa 1/4” aço ASTM A36

18 parafusos
de 1/2”x1

16 parafusos
de 1/2”x1

Elevação

Detalhe “D”

Detalhe “C”
Vista superior

480

200

40

200

40

480

200

40

200

40

480

480

7550

510

510510

510

323

423

610

510

510

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE 

CANTONEIRAS. 

3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA CASO, DE 

ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TERRENO. 

4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E SERÁ 

EM CONCRETO ARMADO.  

5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 2” x 

3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 37 

BANDEIRA DUPLA 
Detalhe Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS DE PÓRTICO 

Haletas de apoio de 2”x1/4”
6 parafusos de 1/2”x1

Ver detalhe “C”

Variável

510

18 parafusos

de ½”x1” 

423

510

Detalhe “D”

de ½”x1” 

14 parafusos 510

323

Detalhe “C”
Vista superior

Ver detalhe “B”

Ver detalhe “A”
8 chumbadores em ferro
“L” CDM 800x200mm Ver detalhe “C”

Treliça em cantoneira

de 2”x3/16”

Vista Isométrica

Haletas de apoio
de chapa de 1/4”

Base de concreto

ver notas 3 e 4

Elevação
480 480

480

Detalhe “A”
Detalhe “B”
Acoplamento do tubo à base 
(chapa 3/4” ASTM 36)

8 haletas em chapa 1/4” aço ASTM A36

200

40

200

40

480

200

40

200

40

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE CANTONEIRAS. 

3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA CASO, DE 

ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TERRENO. 

4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E SERÁ EM 

CONCRETO ARMADO.  

5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 2” x 3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 38 

PÓRTICO Detalhe 
Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE BASE E CHUMBADOR 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 39 

BASE E CHUMBADOR 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE POSTE CORDOALHA 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 40 

POSTE CORDOALHA PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE POSTE CORDOLHA 
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NOTAS: 

 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 41 

 POSTE CORDOALHA PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE BRAÇADEIRA E ESTICADOR PARA 

CORDOALHA 
 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 42 

CORDOALHA – Braçadeira 
e Esticador 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE SUPORTE POLÍMERO DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS E SEÇÃO CIRCULAR 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS  

TÍTULO 

DETALHE 43 

Suporte de materiais 
recicláveis, colapsável, de 

seção circular 

DATA:  Jan / 2013 

 

 

 da Coluna A B C 

2” 64 104 
3500 

4000 

3” 94 134 
4000 

4500 

 



 

 

BHTRANS – CP n.º 02/2018 – Anexo VI – Especificações Controladores – Página 1 de 9 
 

ANEXO VI 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CONTROLADORES SEMAFÓRICOS 

INSTALADOS 
 

1. Especificação Controlador de Tráfego DIGICON CD200 Plug-in 16 e 8 Fases 

1.1. Características Operacionais 

a) Controla de 2 (duas) a 16 (dezesseis) fases (grupos) semafóricas; 

b) Programação de até 15 (quinze) estágios; 

c) Programação de até 15 (quinze) planos de tráfego mais amarelo intermitente; 

d) Programação de até 64 (sessenta e quatro) trocas de horário, caracterizados por: modo 
de operação, plano, hora, minuto, segundo e dia da semana; 

e) Programação de até 15 (quinze) datas especiais, para troca de planos, caracterizados 
por: modo de operação, plano, dia da semana, hora, minuto, segundo, dia do mês, mês 
e ano; 

f) Modos de funcionamento: Intermitente, manual, isolado a tempos fixos, isolado atuado, 
coordenado a tempos fixos, apagado, centralizado e prioritário; 

g) Duas entradas para botoeiras de pedestre (expansível até 4) 

h) Quatro entradas para laços veiculares 

1.2. Características Técnicas do Controlador 

a) Alimentação: tensões de 110V, 127V, 220V e 240V (± 20%), na frequência de 60Hz (± 
5%); 

b) Acionamento dos grupos focais: por TRIACS com disparo no cruzamento por zero da 
tensão da senoide, com capacidade máxima por fase de 10A (1.270W em 127V ou 
2.200W em 220V), para comando individual de lâmpadas respeitando a tolerância da 
alimentação. A potência total é limitada pelo disjuntor; 

c) Proteções: 

i. fusíveis rápidos para entrada da alimentação; 

ii. fusíveis rápidos individuais para cada grupo focal; 

iii. fusível rápido para tomada auxiliar; 

iv. disjuntor termomagnético para cada 8 fases (grupos focais) de 20A; 

v. disjuntor diferencial residual (DR) para entrada da alimentação (opcional); 

vi. contactora para os circuitos de acionamento das lâmpadas verdes; 

vii. varistores em cada TRIAC responsável pelo acionamento das fases; 

viii. varistores e centelhador para entrada da alimentação do Controlador; 

ix. filtros de linha para entrada da alimentação e acionamento da contactora; 

x. proteção em dois estágios para a entrada da rede de comunicação de dados 

d) Condições Ambientais: 
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i. O gabinete permite utilização do controlador em atmosfera com presença de 
elementos corrosivos, oxidantes, oleosos e partículas sólidas. Temperaturas 
externas entre 0 e 65ºC. 

ii. insolação direta; 

iii. precipitação pluviométrica máxima 3.000mm/ano; 

iv. umidade relativa entre 0 e 95%; 

e) Fixação: 

O CD200 possui gabinete em alumínio com espessura mínima de 3mm e pintura epóxi-pó e 
permite sua fixação em bandeja ou base (controlador até 16 fases gabinete grande) e poste 
(controlador até 8 fases gabinete médio), sua instalação é simples, fácil e rápida; 

f) Comunicação de dados: 

i. Padrão RS485C, assíncrona, 

ii. 9.600 bits/s através de par blindado CCE-APL-ASF-65; 

iii. distância máxima de 1.500m entre gerenciador (mestre) e o controlador mais 
distante, podendo ser acrescida com o uso de repetidores. 

g) Programação: 

i. o programador é incorporado ao controlador e possui um visor de cristal líquido 
alfanumérico com duas linhas e 16 caracteres, contando ainda com recurso de 
iluminação interna (“back-light”). Juntamente com dez teclas numéricas e três 
de funções, permitem total programação do controlador; 

ii. os dados programados residem numa memória EEPROM, não volátil que 
dispensa o uso de bateria, tornando prático o manuseio; 

h) Relógio: 

i. A referência é obtida por um relógio baseado num cristal de quartzo, com 
bateria interna, de precisão 1 em 100.000, construído com circuitos integrados 
com o menor consumo de energia possível, sincronizado pela frequência da 
rede elétrica, desde que essa permaneça na faixa de 

ii. 60Hz (±5%). 

2. Especificação Controlador de Tráfego Telvent RMY 16 Fases 

2.1. Recursos e Características Gerais 

a) Placas no formato europeu duplo. 

b) Tecnologia HCMOS e CMOS de baixo consumo. 

c) Alta velocidade de processamento e de transmissão. Micro de 32 bits (308 MIPS 
[Dhrystone2.1] @200 Mhz). 

d) Tecnologia multilayers nos circuitos impressos. 

e) Filosofia de controle por fases. 

f) Capacidade de controle de até 32 (trinta e dois) grupos semafóricos. 

g) Diferencia entre grupos de tráfego e grupos de comando direto (botoeiras). 
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h) Os grupos podem ser divididos em até 4 (quatro) sub-controladores independentes. 

i) Capacidade para utilizar até 16 (dezesseis) detectores de veículos (ITACA) e 5 botoeiras 
e até 32 detectores de veículos em funcionamento micro-regulado. 

j) Dispõe de até 127 (cento e vinte e sete) planos de tráfego local. 

k) Designação de detectores a demandas e demandas a ações. 

l) Sincronização em paralelo por: bornes, por horário (sem cabo) e por computador. 

m) Sincronização por GPS (opcional), 

n) Modo de funcionamento, selecionável: Tempos fixos ou coordenados, semi-atuados 
isolados ou coordenados, atuado, manual, central, intermitente, micro-regulado e 
adaptativo (ITACA). 

o) Possibilidade de 2 (dois) sistemas para o processamento e sincronização em tempos 
fixos coordenados: Espera em um ponto, ou variação do ciclo para sincronização no 
menor tempo possível. 

p) Programação da sequência de cores e tempos, na colocação em operação inicial. 

q) Programação dos tempos de apagado, acesso e intermitente. 

r) Saídas estáticas para o controle de lâmpadas. 

s) Utilização de um único microprocessador principal para os algoritmos de gestão, controle 
e supervisão das diversas tarefas a realizar. 

t) Utilização de microprocessadores auxiliares em cada uma das placas de grupos que 
sejam incorporadas ao equipamento para o controle das saídas de potência. 

u) Detecção de tensão e corrente para os grupos avariados, incompatibilidades e detecção 
de lâmpadas queimadas. 

v) Possibilidade de programação de fases e demandas de emergência. 

w) Sistema horário de controle de planos e grupos de comando direto (botoeiras). 

x) Programação do tratamento aos alarmes. 

y) Possibilidade de programar transições entre planos conflitantes. 

z) Possibilidade de gerenciar os tempos restantes de fases acionadas. 

2.2. Características Elétricas e Mecânicas 

a) Alimentação: 220Vac +/- 10% 50 Hz, 10%; 110Vac +/- 10% 60 Hz, 10%  

b) Potência máxima por saída 560 W 

c) Tensão das Lâmpadas: 220Vac 110Vac 42Vac - Dimming opcional 

d) Temperatura de trabalho -10 º a +55 ºC 

e) Umidade relativa ambiental máxima 95% 

f) Armário Chapa galvanizada de 2mm de espessura. 

g) Grau de proteção Contra corpos IP 45 / IP 55 (opcional) Mecânica IK07 

h) Entradas digitais 56 (cinquenta e seis) entradas (contato livre de tensão). 
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i) Saídas digitais 8 (oito) saídas  

j) Protocolo de Comunicação UNE NTCIP 

k) Comunicações Ethernet, Serial 

l) Consumo: 60 W 

m) Peso: 100 Kg 

n) Dimensões: 1200 x 700 x 345 mm 

3. Especificação Concentrador de Área Telvent CMY 

3.1. Características Funcionais 

a) Controle máximo de até 40 (quarenta) Controladores de Tráfego RMY. 

b) Comunicação via RS 232 em todas suas linhas de dados (Centro de Controle e 
Controladores) com modem de comunicações FSK. 

c) Uma linha para comunicação com o Computador do Centro de Controle. 

d) Quarenta linhas para comunicação com os Controladores RMY. 

e) Velocidade de comunicação com os Controladores e com o Computador Central 
configurável. 

f) Um microcontrolador principal que controla as comunicações com os canais dos 
Controladores RMY, e com o Computador Central. 

g) 5 (cinco) microcontroladores secundários, controlando cada um deles 8 (oito) 
Controladores RMY. 

h) Canais para a comunicação do micro principal, com cada um dos microcontroladores 
secundários. 

i) Funcionamento em Modo Horário Local. 

j) Cada microcontrolador realiza verificação de dados e de programa (Check de dados e 
de Software). 

k) Equipamento de Programação externo, conectado via canal de comunicação serial. 

l) Possibilidade de imposição de Plano de tráfego e modo intermitente nos Controladores 
de tráfego. 

3.2. Características do Hardware 

a) Placa do Microprocessador principal (CPU 68000). 

b) Placa dos Microprocessadores secundários (CPU 6809). 

c) O Concentrador de Área CMY incorpora módulos de potência e de entradas / saídas e 
modems de comunicações para comunicação com os controladores e com o centro de 
controle. 

d) O hardware de Concentrador de Área - CMY está projetado baseado em circuitos 
integrados que são montados em placas de circuito impresso tipo plug-in, que estão 
alojadas em racks no formato Eurocard Duplo (6U), com guias e conectores que 
facilitam sua rápida substituição em caso de falha. Nas placas principais existem 
indicadores luminosos (LEDs) para mostrar todas as funções principais dos circuitos. 
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e) O Concentrador de Área CMY apresenta uma concepção modular e todas as partes 
que executam funções idênticas são intercambiáveis, facilitando assim a sua 
manutenção. 

f) O Concentrador de Área não apresenta a exposição de pontos com energia. 

g) O gabinete do Concentrador de Área CMY satisfaz as especificações da norma IP 45, 
ou seja, à prova de poeira e chuvas. 

h) No interior do armário estão dispostos dos racks de 19" formato duplo Europa, que 
alojam as placas de circuito impresso, ou módulo de potência e módulo de saídas. 

i) O primeiro rack tem a seguinte composição: 

i. 1 (uma) Fonte de alimentação (FAY 267 ) 

ii. 1 (um) Microcontrolador principal (MPY 265) 

iii. 4 (quatro) Microcontroladores secundários (MSY 266) 

iv. 8 (oito) Modems de 4 (quatro) canais 

j) O segundo rack aloja as seguintes placas  

i. 1 (uma) Fonte de alimentação (FAY 267) 

ii. 1 (um) Microcontrolador secundário (MSY 266) 

iii. 2 (dois) Modems de 4 (quatro) canais 

3.3. Características Gerais das Comunicações 

a) Como interface de comunicações, o Concentrador de Área CMY dispõe de: 

i. Uma linha de comunicação RS 232C (com modem FSK) com o Computador 
Central com velocidade de 9.600 Bauds. Esta comunicação se realiza 
mediante a placa modem TCP-396 

ii. Controle máximo de 40 (quarenta) linhas via RS 232C (com modem FSK) para 
comunicação com os Controladores RMY a 1.200 Bauds. Estas comunicações 
se realizam mediante a placa M4C 335, a qual dispõe de 4 modems com 
modulação FSK. 

iii. Uma linha local para comunicação, com o equipamento de programação com 
velocidade de 300 Bauds. 

b) A comunicação em todas as linhas é: 

i. Ponto a ponto. 

ii. Conexão segundo a Norma RS 232 C da EIA e cumpre recomendação V24 do 
CCITT. 

iii. Modo Full Duplex 

iv. Formato:  

v. 1 (um) Bit start 

vi. 8 (oito) Bits dados 

vii. 1 (um) Bit paridade ímpar 
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viii. 1 (um) Bit stop 

3.3.1. Características da placa modem TCP-396 

a) Esta placa dispõe de um canal com modulação FSK para comunicação com o centro 
de controle. 

b) As características da portadora de saída são: 

i. Frequência de modulação (Mark>1’):  1300 Hz 

ii. Frequência de modulação (Space>0’): 2100 Hz 

iii. Resistência de saída:   200 Ω 

iv. Resistência de carga:   50 KΩ 

v. Capacitância de carga:   100 pF 

vi. As características da portadora de entrada são: 

vii. Resistência de entrada:   100 KΩ 

viii. Faixa do sinal de entrada recepção: -48dB a –6dB 

ix. Nível de detecção de portadora:  -48dB a –43dB 

x. Histerésis detecção de portadora : 2 dB 

d) A placa TCP-396 dispõe de 4 (quatro) LEDs para sinalização dos sinais de TD 
(transmissão de dados), RD (recepção de dados), RTS (Request to Send) e CD (carrier 
detect). 

e) Dispõe de transformador de isolamento (Up > 2.5 KV) para a transmissão e a recepção 

3.3.2. Características da placa modem M4C 335 

a) Este cartão dispõe de 4 (quatro) canais com modulação FSK para comunicação com os 
controladores. 

b) A placa TCP-335 dispõe de 4 (quatro) LEDs para sinalização dos sinais de TD 
(transmissão de dados), RD (recepção de dados), RTS (Request to Send) e CD (carrier 
detect). 

c) As características da portadora de saída são: 

i. Frequência de modulação (Mark>1’):  1300 Hz 

ii. Frequência de modulação (Space>0’): 2100 Hz 

iii. Resistência de saída:   200 Ω 

iv. Resistência de carga:   50 K Ω 

v. Capacidade de carga:   100 pF 

vi. As características da portadora de entrada são: 

vii. Resistência de entrada:   100 KΩ 

viii. Faixa do sinal de entrada recepção: -48dB a –6dB 

ix. Nível de detecção de portadora:  -48dB a –43dB 
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x. Histerésis detecção de portadora  2 dB 

xi. Dispõe de transformador de isolamento (Up > 2.5 KV) para a transmissão e a 
recepção 

3.4. Características Elétricas e Aterramento 

3.4.1. O Concentrador de Área CMY está projetado para operar na frequência de 60 Hz (±5%) 
e nas tensões apresentada abaixo, com uma tolerância de 20%. 

a) Com fase-neutra (2 fios) 115 VAC, 120 VAC e 127 VAC; 

b) Com fase-fase (2 fios) 208 VAC, 220 VAC e 230 VAC. 

3.4.2. O Concentrador de Área CMY está protegido totalmente contra sobrecorrentes, correntes 
de fuga, choques elétricos e sobretensões. 

3.4.3. O Concentrador de Área CMY, para facilitar os trabalhos de manutenção, dispõe de uma 
tomada universal com pino de terra e com tensão de rede de alimentação, com capacidade 
para 15 (quinze) Ampères, protegida por um disjuntor termomagnético. 

3.4.4. O Concentrador de Área CMY possui uma borneira independente dotada de parafuso 
para ligação de cabo de energia elétrica e cabo de aterramento com 6 (seis) milímetros 
quadrados de seção. 

3.4.5. O Concentrador de Área CMY dispõe de ponto de conexão para aterramento. Todas as 
partes metálicas do equipamento estão ligadas a terra. 

3.4.6. O aterramento elétrico do Concentrador de Área será executado de acordo com a NBR 
5410 da ABNT, garantindo resistência de terra menor ou igual a 7 Ω. 

3.5. Relógio 

3.5.1. O relógio de quartzo utilizado no Concentrador de Área CMY tem uma precisão de 1 
(um) em 100.000 (cem mil). 

3.5.2. O relógio do Concentrador de Área é sincronizado com o relógio do Centro de Controle. 

3.5.3. A reprogramação de hora do dia, do dia de semana e dias especiais do ano (feriados 
dentro da semana) poderá ser realizada remotamente através de um comando específico de 
Centro de Controle ou localmente, através do equipamento de programação. 

3.6. Condições Ambientais 

3.6.1. O Concentrador de Área CMY, já alojado em seu gabinete, pode funcionar perfeitamente 
com temperatura ambiente externa entre 0 (zero) e 50 (cinquenta) graus Celsius e umidade 
relativa do ar de até 95% (noventa e cinco por cento). 

4. Especificação Controlador de Tráfego TESC FLEXCON-III 188 4, 8 e 12 Fases 

4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

a) O controlador semafórico de trânsito TESC, FLEXCON-III 188, é um equipamento 
eletrônico, a microprocessador, de concepção modular, que possui circuitos de saídas 
dos focos semafóricos controlados por triacs. 

b) Esse equipamento utiliza o conceito de "intervalo" para cada passo da sequência 
semafórica, que substitui o conceito de estágios. Os intervalos chamados de principais 
correspondem aos tempos de verde dos estágios, e os intervalos chamados de 
secundários correspondem aos entreverdes. 

4.1.1. DADOS PRINCIPAIS 
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a) Quantidade de fases: 

i. Mínimo de 2 (duas) fases. 

ii. Máximo de 12 (doze) fases / incrementos de 2 (duas) fases por módulo. 

iii. Fabricado em 3 (três) tamanhos: 4 (quatro) fases, 8 (oito) fases ou 12 (doze) 
fases. 

b) Quantidade de anéis: 

i. Até 4 (quatro) controladores virtuais (anéis) por controlador, cada anel pode 
possuir de 2 (duas) a 12 (doze) fases. 

c) Quantidade de intervalos: 

ii. Até 24 (vinte e quatro) intervalos para qualquer modelo do controlador 

4.1.2. Recursos operacionais: 

a) O controlador FLEXCON-III 188 pode ser subdividido em até 4 (quatro) controladores 
virtuais (anéis). O controlador possui capacidade de armazenamento de até 32 (trinta e 
dois) planos residentes em sua memória com limitação de 16 (dezesseis) Planos de 
Tráfego por anel, sendo que o número de planos é dividido pelo número de anéis 
utilizado pelo controlador, ou seja, um controlador que possui dois anéis terá um 
número máximo de 16 (dezesseis) planos por anel. 

b) Um plano piscante por anel (plano 80). 

c) Até 336 (trezentas e trinta e seis) trocas semanais dos planos de tráfego, o que resulta 
numa capacidade média de 48 (quarenta e oito) trocas por dia. 

d) Modos de operação: Intermitente - Manual - Automático - Central. 

e) 4 (quatro) entradas de detectores (pedestres ou veiculares). 

f) Tensão de Alimentação: 

i. 110/127/220/240 Vca ± 20% 

ii. Frequência: 50/60Hz 

g) Temperatura de Trabalho 

i. - 10 a + 60 graus centígrados, insolação direta, umidade relativa do ar até 95%. 

h) Saída de focos: 

i. Capacidade nominal: 10A por fase, para tensão de 110 ou 220V. 

ii. Podem ser usadas lâmpadas halogêneas ou incandescentes comuns. 

iii. Circuitos duplamente protegidos por fusíveis (fase/fase ou fase/neutro). 

i) Base de tempo para o relógio: 

i. Frequência da rede ou cristal de quartzo. 

j) Microprocessador utilizado: 

i. 80C188 EB da INTEL. 

k) Gabinete: 
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i. Em chapa de aço carbono, acabamento jateado, com porta frontal provida de 
fechadura dupla do tipo "yale". Admite montagem em coluna semafórica, poste, 
bandeja tipo CET ou pedestal de concreto. Para montagem em coluna 
semafórica, o gabinete vem acompanhado de respectivas abraçadeiras e 
protetor de entrada dos cabos. 

4.2. MODOS DE OPERAÇÃO 

a) Intermitente: Por Software e Hardware 

b) Manual: comando manual  

c) Automático   

i. Isolado/Normal 

ii. Isolado/Atuado 

iii. Coordenado/Normal 

iv. Coordenado/Atuado 

d) Central 
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ANEXO VII 

ESPECIFICAÇÃO DE NO-BREAKS 

1. Os novos dispositivos de alimentação ininterrupta (no-breaks) a serem implantados nas 
interseções semaforizadas deverão possuir as seguintes características básicas: 

1.1. Tensão de 220 Vca bifásica na entrada e na saída e frequência de 60Hz; 

1.2. Potência total entre 700 VA e 1 kVA;  

1.3. Fator de potência mínimo de 0,92 na entrada; 

1.4. Possuir transformador isolador; 

1.5. Possuir dispositivos de proteção contra surtos, DPS, e disjuntor na entrada; 

1.6. Potência ativa mínima de 500W para a carga; 

1.7. Possuir software de gerenciamento do equipamento para PC, com conexão via porta 
serial e/ou ethernet TCP/IP; 

1.8. Possuir banco de baterias do tipo estacionárias, com autonomia mínima de 2h00 para 
uma carga de 500W; 

1.9. Ser do tipo “Linha Interativa Senoidal” ou online dupla conversão. 

1.10. Suportar temperaturas entre –10 a +55ºC ou possuir sistema de refrigeração 
interna ao gabinete que mantém a temperatura dentro dos padrões suportáveis pelo 
equipamento; 

1.11. Possuir regulação estática melhor que 6%; 

1.12. Quando o equipamento for desligado por fim de autonomia, deverá possuir 
religamento automático, após o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica pela 
concessionária, evitando a intervenção manual; 

1.13. Possuir gabinete externo protetor IP-43 ou superior, para acomodação da fonte 
e baterias, contra intempéries, vandalismo e altas temperaturas em virtude da exposição 
direta ao sol; 

1.14. O gabinete deverá possuir, na parte inferior externa, sinalização luminosa 
indicando modo de operação e falha do no-break; 

1.15. Possuir display de LCD que permita a programação do equipamento e leitura 
de tensão, corrente, frequência, potência, alarmes etc.; 

1.16. Conter dispositivo de Bypass externo à unidade de No-break para que não 
ocorra interrupção na troca da unidade No-break; 

1.17. No-break, banco de bateria e bypass deverão ser modulares, possuindo 
conectores rápidos para os cabeamentos entre módulos, proporcionando fácil substituição 
em caso de manutenção. 
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ANEXO VIII 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS LAÇOS DETECTORES FÍSICOS 

1 – SISTEMA DE DETEÇÃO VEICULAR 

1.1 – DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

1.1.1 – O sistema de detecção de veículos utilizado para o Sistema de semáforos de Belo Horizonte é 
composto por detectores, da marca ‘MICROSENSE’, alojados em um rack 3U, padrão DIN, instalados 
dentro dos gabinetes dos controladores semafóricos locais, modelo RMY e laços indutivos, que 
funcionam como elementos  “sensores” dos detectores, instalados no pavimento do leito carroçável da 
via posicionados dentro das faixas de tráfego. 
 

1.1.2 – Este sistema de detecção de veículos serve para que o Computador Central calcule em tempo 
real os melhores tempos de ciclo, fração de verde e defasagens dos semáforos, utilizando-se para 
isto os dados de tráfego medidos a cada instante nos detectores instalados no pavimento da via, em 
todas aproximações dos cruzamentos semaforizados, visando, desta forma, otimizar, em tempo real, 
o desempenho do tráfego para todo o conjunto da Área ou Sub-área controlada. 

1.1.3 – Princípio de operação: 

1.1.3.1 – O laço indutivo detector de veículos capta a presença de um veículo sobre uma área definida 
pelo laço, construído com três ou mais voltas de um cabo incrustado em uma fenda aberta na faixa de 
rodagem. Estes cabos são conectados ao cabo alimentador de laços, na caixa de passagem 
localizada no passeio. 

1.1.3.2 – A passagem de um veículo sobre o laço, causa uma pequena alteração na indutância deste, 
a qual é captada pelo detector. A sensibilidade do detector, assim como as diferentes combinações de 
laços sobre a pista, são ajustadas para identificar os tipos de veículos, conforme figura 1. 
 

 
Figura 1 

 
1.1.3.3 – O sistema, ao detectar a passagem de um veículo sobre o laço, envia um sinal ao 
controlador semafórico local modelo RMY, que processará esta informação e a enviará, 
posteriormente, ao Computador Central através do Sistema de Transmissão de Dados (Concentrador 
de Área – modelo CMY, Centro de Controle). 

1.1.3.4 – O layout esquemático da estrutura física do sistema de detecção é ilustrado conforme figura 
2. 
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Figura 2 
1.2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

1.2.1 – Os laços indutivos deverão ser instalados, sempre que possível, conforme o layout 
apresentado na figura 3. 

Controlador

Cabo Alimentador

Caixa de
Passagem

Laço

Encaminhamento

Leito Carroçável

 

Figura 3  

1.2.2 – O encaminhamento e o laço indutivo deverão ser construídos com cabo contínuo, sem 
emendas. 

1.2.3 – A resistência para a terra de cada laço não deverá ser menor que 2 (dois) giga ohms, medidos 
com uma tensão de 500 Vcc. 
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1.3 – CONSTRUÇÃO DOS LAÇOS NO PAVIMENTO 

1.3.1 – Os detectores veiculares, utilizam como elemento sensor, laços eletromagnéticos.  

1.3.1.1 – Para a instalação destes é necessário realizar uma fenda no pavimento por onde se introduz 
o cabo do laço detector.  

1.3.1.2 – Esta fenda para a instalação do laço deverá ser feita através de um corte com disco 
diamantado refrigerado a água. 

1.3.2 – Em primeiro lugar, procede-se o alinhamento do tubo que irá conduzir os cabos alimentadores 
com a largura do laço e, posteriormente, marca-se as dimensões do laço no pavimento, através de 
um marcador ou de tinta, demarcando seu perímetro.  

1.3.2.1 – O corte do pavimento deverá ser feito com uma máquina especial apropriada para o 
trabalho.  

1.3.3 – A profundidade e a largura da fenda variam em função do número de voltas do cabo do laço e 
do diâmetro externo do cabo utilizado. A profundidade total (H) da fenda para um laço de n voltas 

deverá ser, no mínimo, 40 mm + Ø * n, sendo n = ao número de voltas que forma o laço e  = 
diâmetro externo do cabo. A largura (G) do corte será Ø + 2 mm. 

1.3.4 – A figura 4 apresenta o layout do laço instalado no pavimento. 
 

Cabo do laço indutivo

 
 
Sendo: 
 

= Diâmetro do cabo. 
H = A profundidade da fenda. 
G = Largura do rasgo ou fenda 

Figura 4 

1.3.5 – Para a construção correta dos laços deverá ser  tomado o cuidado de se prolongar o corte nos 
vértices da fenda até uma distância, no mínimo, igual ao raio do disco, para que se alcance em todo 
seu perímetro a mesma profundidade. 

1.3.6 – Deverão ser cortadas diagonalmente, a cerca de 15 (quinze) cm dos cantos todas as fendas 
que formem ângulo reto, afim de se evitar ângulos fechados nos cabos. 
 
1.3.7 – A seguir, continua-se o corte até o tubo instalado, com antecedência, no limite da pista com a 
guia, para conduzir até a caixa de passagem, os cabos de cada um dos laços.  

1.3.7.1 – O tubo deverá terminar na região da pista, a uma distância da guia igual ou superior ao raio 
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do disco, conforme figura 5. 

 
Figura 5 

 
1.3.8 – O diâmetro do tubo para conduzir os cabos dos laços até a caixa de passagem deverá ser de 
100 (cem) mm.  
 
1.3.9 – Quando se tratar de vários laços ao longo de várias faixas de rodagem, a construção dos laços 
será feita desde o mais afastado da caixa de passagem, até o mais próximo desta, com uma 
separação de 30 (trinta) cm entre fendas, conforme figura 6. 

1.3.10 – As fendas dos laços deverão ser construídas conforme é mostrado na figura a seguir. 
 

 
 

Figura 6 

1.3.11 – A profundidade da fenda deverá ser comprovada através de um medidor, apropriado para tal 
fim. 

1.3.11.1 – Caso sejam apuradas diferenças nos valores estabelecidos, deverão ser feitas as 
correções. 

1.3.12 – Em seguida, deverá ser feita a limpeza e secagem da fenda. 

1.3.12.1 – A limpeza deverá ser efetuada com ar comprimido e a secagem com maçarico a gás.  

1.3.13 – O par de pontas do cabo de cada laço deverá ser trançado com passo máximo de 15 
(quinze) cm, desde a entrada do tubo de 100 (cem) mm até a emenda de conexão com o cabo 
alimentador, afim de evitar interferências eletromagnéticas. 

1.3.14 – Deverá ser deixado na caixa de passagem, no mínimo, um metro de cada par de conexão. 

1.3.15 – Não poderá existir descontinuidade ou emendas entre o laço indutivo e a caixa de passagem. 

1.3.16 – No caso de existirem interferências metálicas com os laços (trilhos, tubos metálicos 
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enterrados, etc), os laços deverão ser posicionados a uma distância mínima de 30 (trinta) cm dessas 
interferências. 

1.3.17 – Os pares dos cabos alimentadores deverão ser identificados com anilhas, em suas 
extremidades junto ao controlador semafórico bem como pares de conexão dos laços detectores com 
o cabo alimentador, a fim de facilitar as conexões. 

1.3.18 – As dimensões da fenda e as características elétricas dos cabos (resistência e isolação) 
deverão ser verificadas antes e depois da vedação das fendas. Todas as medidas e característica 
elétricas deverão estar de acordo com o projeto, o qual determinará os limites máximos e mínimos a 
serem observados. 

1.3.19 – O cabo a ser utilizado para a construção do laço e seu encaminhamento deverá ser flexível, 
de seção 1 x 2,5 mm

2
, 750 V, tipo lides e com isolação sólida extrudada de borracha Etileno-Propileno 

(EPR) ou equivalente que suporte uma temperatura mínima de 130 º C, conforme NBR 9114. Para 
interligar o laço ao controlador semafórico, deve ser utilizado o cabo telefônico CCE APL – 90 – 4P. 

1.3.20 – As fendas deverão ser  preenchidas com asfalto elastomérico de aplicação a quente, ou com 
outro selante equivalente, desde que autorizado pela BHTRANS à vista de laudo comprobatório da 
qualidade do produto. 

1.3.20.1 – O asfalto deverá ser aquecido até a temperatura de 180ºC. Em seguida, ao ser retirado do 
fogo, sua temperatura deverá ser abaixada até o valor mínimo de 130ºC antes de ser aplicado nas 
fendas. Antes do asfalto ser aplicado, as temperaturas acima citadas deverão ser verificadas através 
de instrumentos apropriados (termômetros especiais). 

1.3.21 – A vedação deverá preencher todos os espaços vazios, envolvendo completamente os cabos, 
não deixando vazios ou bolhas. 

1.3.22 – O enchimento da fenda deverá ser feito por meio de um recipiente que tenha uma saída 
estreita e que facilite sua introdução na ranhura aberta. A limpeza das ferramentas se fará com 
solvente, imediatamente após a sua utilização. 

1.3.23 – O horário inicial e final para os serviços de construção dos laços será definido nas Ordens de 
Serviço, podendo ser a qualquer dia da semana, feriados e a qualquer horário, em função da 
segurança e fluidez do sistema viário. 

1.3.24 – As Ordens de Serviços deverão conter as seguintes informações: 

a)   O projeto ou croqui para execução dos laços; 

b) Os horários para realização dos serviços e 

c) Informações técnicas sobre os laços 

1.3.25 – Toda a sinalização de obra deverá ser de responsabilidade da Contratada.   

1.3.26 – Ao concluir a execução de todos os serviços apresentados na Ordem de Serviço, a 
Contratada informará o fato, por escrito, à Contratante que fará uma 1ª (primeira) vistoria dos 
serviços, emitindo, se for o caso, a lista de pendências, defeitos ou omissões, a fim de que a 
Contratada providencie os acertos necessários, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
data do recebimento do documento, ao final do qual será realizada a 2ª (segunda) vistoria. No caso de 
se constatar que os acertos não foram feitos, a Contratada estará sujeita à sanções administrativas 
previstas no Contrato. Não havendo pendências, a Contratada aprovará os serviços. 

1.3.27 – A Contratada deverá fornecer à Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 
execução dos serviços, o projeto executado dos laços detectores (“as built”), de acordo com o formato 
padrão exigido pela Contratante. 

2 – LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA DEMARCAÇÃO DA REGIÃO DOS LAÇOS 



 

 

BHTRANS – CP n.º 02/2018 – Anexo VIII – Especificações Laços Detectores – Página 6 de 7 

 

2.1 – CONDIÇÕES GERAIS 

2.1.1 – Material: O laminado elastoplástico deve ser pré-fabricado, constituído de mistura de materiais 
selecionados, como polímeros. 

2.1.2 – Características: O laminado elastoplástico deve ter a característica de um filme flexível, 
elástico e plástico. Deve ainda apresentar um sistema de aderência que permita uma perfeita 
adaptação em qualquer solo, asfalto, cimento e também pedra. A película não deve possuir 
capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 

2.1.3 – Acabamento: O material deverá ter bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou 
irregulares, espessura constante e bordas limpas e retas. 

2.1.4 – Padrão de cor: O laminado deverá ser fornecido na cor azul, não refletiva. 

2.1.5 – Dimensões: O material deverá apresentar 1,5 (um vírgula cinco) mm de espessura e 5 

(cinco) cm de largura.  

2.1.6 – Aplicação: O material deverá ser aplicado de acordo com a orientação do manual de 
sinalização da Contratante, que se encontra disponível para conhecimento e consulta na Contratante, 
e conforme indicado no projeto. 

2.1.7 – Condições de Aplicação:  

2.1.7.1 – O piso que receberá o laminado deverá estar limpo e isento de impurezas como areia, terra, 
graxa, óleo e além disso não deve estar úmido ou molhado, e contanto que a temperatura ambiente 
seja superior a 15ºC. 

2.1.7.2 – A pré-marcação deverá ser feita com  pedra de giz e corda de algodão impregnada de pó de 
giz, conforme indicado no projeto. 

2.1.7.3 – Fixação do material: Após limpeza da superfície de contato e pré-marcação da sinalização 
conforme projeto, aplicar o material, pressionando o laminado com auxílio das mãos e rolo metálico 
de diâmetro mínimo de 80 (oitenta) mm. Após a fixação do material, o tráfego poderá ser liberado 
decorridos 5 (cinco) minutos, permitindo que o material acomode-se perfeitamente, acompanhando 
todas irregularidades que o solo possa apresentar, garantindo uma perfeita soldadura das duas 
superfícies. 

2.1.8 – Remoção: O material deverá ter a capacidade de remoção com prévio calentamento, com 
chama de gás, sem danificar o pavimento. 

2.2 – ESTABILIDADE 

2.2.1 – Nenhuma modificação negativa deverá ser apresentada pelo material, por efeito de agentes 
atmosféricos ou perdas de lubrificante e gasolina. 

2.2.1.1 – O material deve apresentar boa visibilidade, não absorção de sujeira e se auto limpar com 
chuva, e possuir capacidade de adesão permanente até seu desgaste. 

2.3 – SEGURANÇA 

2.3.1 – A superfície do material deve ser anti-derrapante tanto no pavimento seco ou molhado, 
proporcionando um mínimo de derrapagem de 45 BPN quando testado de acordo com Norma TB 
125. 

2.4 – DURABILIDADE 

2.4.1 – A durabilidade do filme elastoplástico deve ser superior a 3 (três) anos em locais onde não 
existam deformações de pavimento. 
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2.5 – RESISTÊNCIA 

2.5.1 – O material deve ser resistente ao ponto de não poder ser destacado pela tração ou efeitos 
atmosféricos, suportando as solicitações do trânsito sobre sua superfície. 
 
2.5.2 – O laminado deve ser inerte à intempéries, combustíveis e lubrificantes, e suportar 
temperaturas de até 80°C, sem sofrer deformações. 
 
2.5.3 – Resistência à abrasão (g) máximo – 0,6. 

2.6 – REMOÇÃO 

2.6.1 – A remoção das marcas viárias poderão ser feitas por processos de decapagem por abrasão 
ou queima, através de: 
 
a) Equipamento composto por uma máquina básica (chassis, motor, guia direcional, sistema de 

levantamento e direção), contra-pesos e fresas cortadoras, tipo demarcadora universal ou similar; 
 

b) Equipamento composto por compressor, reservatório de gás propano e dispositivo controlador, tipo 
jet-blaser ou similar; 
 

c) Maçarico a gás butano e espátula, ou outro. 
 

2.7 – CONTROLE DE QUALIDADE 

 
2.7.1 – Para garantia da qualidade dos serviços, poderão ser exigidos da Contratada os Certificados 
de Análise dos laminados, com respectiva aprovação, emitida por laboratório credenciado para tal. 
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ANEXO IX  
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS SEMAFÓRICOS 

1 – CARCAÇA DE GRUPOS FOCAIS A LED 

1.1 – Carcaça de Grupo Focal Veicular a LED 

1.1.1 – Carcaça de grupo focal veicular a LED 3 focos de 200 mm (3x200mm) repetidor 

1.1.1.1 – Componentes: 

a) Abraçadeira em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou 
poliuretano), diâmetro de 101 mm para poste simples e 114 mm para poste com braço 
projetado, em preto fosco; 

b) Caixa em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou 
poliuretano)com logomarca “BHTRANS” em alto relevo na lateral da caixa, em preto fosco; 

c) Portinhola em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou 
poliuretano), em preto fosco; 

d) Viseira em chapa de alumínio ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) com 
1,2 mm de espessura, formato cilíndrico de diâmetro 200 mm, em preto fosco; 

e) Guarnição esponjosa 7,0 x 5,5 mm 

f) Borracha de vedação do cluster de diâmetro de 200 mm; 

g) Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C. 

h) Demais componentes ver descrição do desenho 036B. 

1.1.1.2 – Projeto do Grupo Focal Repetidor: Ver desenhos números 036B e 038B. 

1.1.1.3 – Projeto das Abraçadeiras:  

a) 101mm – Ver desenho 041. 

b) 114 mm – Ver desenho 037. 

1.1.2 – Carcaça de grupo focal veicular a LED 4 focos de 200 mm (4x200mm) para repetidor 

1.1.2.1 – Componentes: 

a) Abraçadeira em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou 
poliuretano), diâmetro de 101 mm para poste simples e 114 mm para poste com braço 
projetado, em preto fosco; 

b) Caixa em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) 
com logomarca “BHTRANS” em alto relevo na lateral da caixa, em preto fosco; 

c) Portinhola em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou 
poliuretano), em preto fosco; 

d) Viseira em chapa de alumínio ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) com 
1,2 mm de espessura, formato cilíndrico de diâmetro 200 mm, em preto fosco; 

e) Guarnição esponjosa 7,0 x 5,5 mm; 
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f) Borracha de vedação da cluster de diâmetro de 200 mm; 

g) Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C; 

h) Demais componentes, ver descrição do desenho 035B. 

1.1.2.2 – Projeto do Grupo Focal: Ver desenhos números 035B e 038B. 

1.1.2.3 – Projeto da Abraçadeira:  

a) 101 mm – Ver desenho 041 

b) 114mm – Ver desenho 037 

1.1.3 – Carcaça de grupo focal veicular a LED 3 focos de 200 mm (3x200mm) para braço projetado 

1.1.3.1 – Componentes: 

a) Anteparo para grupo focal veicular em chapa de alumínio ou material não reciclado 
(policarbonato ou poliuretano) de 1,5 mm de espessura, em preto fosco; 

b) Abraçadeira para braço projetado em liga de alumínio fundido ou material não reciclado 
(policarbonato ou poliuretano), em preto fosco; 

c) Caixa em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) 
com logomarca “BHTRANS” em alto relevo na lateral da caixa, em preto fosco; 

d) Portinhola em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou 
poliuretano), em preto fosco; 

e) Viseira em chapa de alumínio ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) com 
1,2 mm de espessura, formato cilíndrico de diâmetro 200 mm, em preto fosco; 

f) Guarnição esponjosa 7,0 x 5,5 mm; 

g) Borracha de vedação do cluster de diâmetro de 200 mm; 

h) Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C; 

i) Demais componentes ver descrição do desenho 031B. 

1.1.3.2 – Projeto do Grupo Focal: Ver desenhos números 031B e 033B. 

1.1.3.3 – Projeto da Abraçadeira: Ver desenho número 032A. 

1.1.3.4 – Projeto do Anteparo: Ver desenho número 048. 

1.1.4 – Carcaça de grupo focal veicular a LED 4 focos de 200 mm (4x200mm) para braço projetado 

1.1.4.1 – Componentes: 

a) Anteparo para grupo focal veicular em chapa de alumínio ou material não reciclado 
(policarbonato ou poliuretano) de 1,5 mm de espessura, em preto fosco; 

b) Abraçadeira para braço projetado em liga de alumínio fundido ou material não reciclado 
(policarbonato ou poliuretano), em preto fosco; 
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c) Caixa em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) 
com logomarca “BHTRANS” em alto relevo na lateral da caixa, em preto fosco; 

d) Portinhola em liga de alumínio fundido ou material não reciclado (policarbonato ou 
poliuretano), em preto fosco; 

e) Viseira em chapa de alumínio ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) com 
1,2 mm de espessura, formato cilíndrico de diâmetro 200 mm, em preto fosco; 

f) Guarnição esponjosa 7,0 x 5,5 mm; 

g) Borracha de vedação do cluster de diâmetro de 200 mm; 

h) Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C; 

i) Demais componentes ver descrição do desenho 030B. 

1.1.4.2 – Projeto do Grupo Focal: Ver desenhos números 030B e 033B – com um foco a mais. 

1.1.4.3 – Projeto da Abraçadeira: Ver desenho número 032A. 

1.1.4.4 – Projeto do Anteparo: Ver desenho número 048A. 

1.2 – Carcaça de Grupo Focal para Pedestre a LED 

1.2.1 – Componentes: 

a) Abraçadeira em liga de alumínio ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) com 
diâmetro de 101 mm para fixação em poste simples e 114 mm para fixação em poste de 
braço projetado, na cor preta; 

b) Caixa em liga de alumínio ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) na cor 
preta, com logomarca “BHTRANS” adesivada na lateral da caixa; 

c) Portinhola em liga de alumínio ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) na cor 
preta. A portinhola com adaptador deverá possuir as medidas externas quadradas e interna 
com abertura circular compatível com diâmetro do cluster. 

d) Viseira em liga de alumínio ou material não reciclado (policarbonato ou poliuretano) na cor 
preta, com 4 mm de espessura; 

e) Guarnição esponjosa 8,0 mm de espessura; 

f) Borracha de vedação do cluster; 

g) Cabo flexível 1,5 mm² para temperatura ambiente de 105º C. 

h) Demais componentes ver descrição do desenho 039B. 

1.2.2 – Projeto do Grupo Focal: Ver desenhos números 039 B e 040B. 

1.2.3 – Projeto das Abraçadeiras:  

a) 101mm – Ver desenho 041. 

b) 114 mm – Ver desenho 037. 

1.3 – Máscaras para Pedestre e Seta 

1.3.1 – Máscaras com pictograma que permita única e exclusivamente a visualização do símbolo de 
orientação que se deseja realçar, nas seguintes especificações: 
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a) Máscaras com pictograma “boneco parado” para os focos vermelhos dos grupos semafóricos 
de pedestre, conforme desenhos e dimensões estabelecidas nas figuras A.3 e A.4 do Anexo 
A da norma brasileira ABNT NBR 7995 de 12/4/2007; 

b) Máscaras com pictograma “boneco andando” para os focos verdes dos grupos semafóricos 
de pedestre conforme desenhos e dimensões estabelecidas nas figuras A.5 e A.6 do Anexo 
A da norma brasileira ABNT NBR 7995 de 12/4/2007; 

c) Máscaras com pictograma “seta” para os focos dos grupos semafóricos veiculares de 
indicação do sentido de tráfego conforme desenho estabelecido na figura B.1 do Anexo B da 
norma brasileira ABNT NBR 7995 de 12/4/2007. 

1.3.2 – As máscaras deverão ser circulares com diâmetro de 200 mm. 

1.3.3 – Deverão ser confeccionadas em policarbonato ou metal e pintadas em preto fosco. 

1.3.4 – As superfícies das máscaras deverão estar rigorosamente limpas e lisas, isentas de manchas, 
arranhões, bolhas, distorções mecânicas ou outros defeitos. 

1.3.5 – A máscara deverá encaixar-se perfeitamente ao módulo LED através de mecanismo que 
impeça o desprendimento da peça. 

1.3.5.1 – Obs.: A peça deverá soltar-se somente mediante a intervenção do técnico de manutenção. 

2 – CLUSTER DE LEDS 

2.1 – REQUISITOS GERAIS 

2.1.1 – Os Módulos serão considerados um conjunto formado pelos seguintes elementos: placas de 
circuito impresso com os LEDs dispostos em circuitos, fonte de alimentação, proteções mecânicas e 
elétricas, terminais de conexão, lente, borracha de vedação e caixa de acondicionamento (carcaça). 

2.1.1.1 – O Módulo LED deve formar um produto único que, funcionalmente, deve ser equivalente a 
uma lâmpada de foco semafórico. 

2.1.2 – Os Módulos LED, quando necessário, deverão substituir a unidade ótica dos grupos focais 
veiculares e de pedestres. 

2.1.2.1 – Os módulos LED deverão encaixar-se facilmente à caixa de carcaça dos grupos focais 
pertencentes ao mobiliário semafórico da BHTRANS, conforme Desenhos 036B e 038B. 

2.1.3 – Tecnologia dos Diodos (LEDs): 

2.1.3.1 – Os LEDs poderão ser do tipo SMD (Surface Mount Device – Dispositivos Montados em 
Superfície) ou do tipo radial, com diâmetro igual ou inferior a 5 mm. 

2.1.3.1.1 – A LICITANTE classificada em primeiro lugar deverá fornecer, no ato da entrega das 
amostras, um catálogo (data sheet) do fabricante dos LEDs, indicando a procedência, método de 
fabricação e demais dados técnicos dos componentes. 

2.1.3.2 – O encapsulamento do LED deverá ter proteção UVA, ser incolor e não tingido. 

2.1.4 – Proteção Mecânica: 

2.1.4.1 – 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. 

2.1.4.1.1 – A proteção deverá ter robustez compatível com os grupos semafóricos, podendo ser 
fabricada em material de PVC, policarbonato ou metal pintado. 
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2.1.4.2 – O Módulo LED deverá satisfazer plenamente às recomendações da norma NBR IEC 
60529:2005 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para ser classificada como IP55, 
ou seja, à prova de poeira, umidade e chuva. 

2.1.4.3 – O Módulo LED deverá ser projetado de maneira a garantir seu adequado funcionamento 
nas mais diversas condições de meio ambiente externo, tais como chuva, ventos, insolação direta 
sobre os grupos semafóricos e vibrações mecânicas. 

2.1.5 – Lentes: 

2.1.5.1 – As lentes deverão ser incolores, do tipo Fresnel, confeccionadas em policarbonato não 
reciclado, com proteção contra radiação ultravioleta na superfície externa, devendo suportar, sem 
danos, exposição solar direta por um período superior a 5 (cinco) anos. 

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

2.1.5.3 – 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. 

2.1.6 – Os elementos e lentes removíveis do Módulo LED, cuja instalação tenha uma orientação na 
caixa do foco semafórico, deverão ter uma indicação permanente e indelével de posição vertical, 
como, por exemplo, uma seta para cima, com as palavras “UP” ou “TOP”. 

2.2 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

2.2.1 – Os Módulos LED deverão operar na tensão elétrica de 220Vca, com tolerância de 20% e 

frequência de 60Hz  5%. 

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

2.2.2 – Os Módulos LED deverão ser alimentados pelas placas de potência dos controladores de 
tráfego, através de chaveamento eletrônico (Triacs) ou por chaves contactoras. 

2.2.2.1 – Deverá ser considerada a possível influência que o circuito de proteção (Snobber) do 
controlador poderá exercer sobre o funcionamento do Módulo LED. 

2.2.2.1.1 – Caso seja necessário, deverá ser utilizado um dispositivo de compensação no Módulo 
LED para adequação aos controladores semafóricos existentes que utilizem Triacs. 

2.2.3 – A potência nominal dos Módulos LED deverá ser igual ou inferior a 10 W para os Módulos 
LED vermelho e verde e 15 W para os amarelos. 

2.2.4 – 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 no subitem 2.3.1. 

2.2.5 – A resistência elétrica do isolamento dos Módulos LED não pode ser inferior a 2,0 M. 

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

2.2.7 – Os Módulos LED deverão operar normalmente, sem prejuízo para seus componentes, em 
condições de: 
a) temperatura ambiente de –10ºC a 60ºC; 
b) umidade relativa do ar de até 95%. 

2.2.8 – A distribuição dos LEDs nos circuitos dos módulos deverá permitir operação normal para a 
condição de falha de até 20% dos LEDs dos módulos. 

2.2.8.1 – Qualquer anomalia em um LED não deverá resultar em apagamento superior a 5% do total 
de LED do módulo. 

2.2.9 – A taxa de distorção harmônica (THD) não deverá ser superior a 20%. 
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2.3 – CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS 

2.3.1 – Intensidade Luminosa 

2.3.1.1 – A intensidade luminosa mínima para os Módulos LED veiculares de 200 mm a ser mantida 
ao longo de, pelo menos, 5 (cinco) anos de operação deverá atender aos valores definidos na Tabela 
1 abaixo. 

 

ÂNGULO 
VERTICAL         (EM 
RELAÇÃO AO EIXO 

CENTRAL) 

ÂNGULO 
HORIZONTAL      

(EM RELAÇÃO AO 
EIXO CENTRAL) 

INTENSIDADE LUMINOSA (CANDELAS) 

VERMELHO AMARELO VERDE 

- 2,5  2,5 162 402 211 

- 7,5  7,5 106 262 138 

- 12,5  17,5 17 41 22 

- 17,5  17,5 7 16 9 

Tabela 1 – Mínima Intensidade Luminosa Mantida  
2.3.1.2 – O Módulo LED deverá apresentar uniformidade de luminância (Cd/m

2
) na distribuição da luz 

através da lente, sendo que a relação entre os valores máximo e mínimo de luminância não poderá 
exceder a proporção 10:1. 

2.3.1.3 – Todos os LEDs de cada Módulo LED deverão ter a mesma intensidade luminosa e ser do 
mesmo tipo e cromaticidade. 

2.3.1.4 – As intensidades luminosas para ângulo vertical de -2,5 e ângulo horizontal de 2,5, as 
potências não devem ultrapassar um valor três vezes maior que os descritos na Tabela 1. 

2.3.2 – Cromaticidade 

Baseado no Diagrama de Cromaticidade de 1931 de CIE (Commission Internationale d’Eclairage), a 
cor da luz emitida pelos Módulos LED deverá estar na região compreendida pelo contorno 
proporcionado pelas coordenadas de cromaticidade (pontos 1 a 4) apresentadas na Tabela 2. 

 1 2 3 4 

 X y x y x y x y 

VERMELHO 0,692 0,308 0,681 0,308 0,700 0,290 0,710 0,290 

AMARELO 0,545 0,454 0,536 0,449 0,578 0,408 0,588 0,411 

VERDE 0,005 0,651 0,150 0,531 0,150 0,380 0,022 0,416 

Tabela 2 – Coordenadas de Cromaticidade 

2.4 – REQUISITOS ESPECÍFICOS 

2.4.1 – Módulo LED Tipo “Cluster LED” 

2.4.1.1 – O Módulo LED deverá possuir cabos de alimentação de seção mínima de 1,0 mm² (16 
AWG) e comprimento mínimo de 75 cm. 

2.4.1.2 – Os cabos de alimentação deverão ter terminação para fixação em barras de bornes.   
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2.4.1.3 – Os cabos de alimentação dos Módulos LED deverão obedecer à coloração em 
conformidade com as cores dos módulos (verde, vermelho ou amarelo). 

2.4.1.4 – Fixação 

2.4.1.4.1 – O Módulo LED deverá ser fixado na portinhola do foco semafórico. 

2.4.1.4.2 – O Módulo LED deverá ser de fácil manuseio e a sua implantação ou substituição deverá 
ser simples, sem a necessidade de ferramentas, procedimentos especiais ou desmontagens do 
grupo semafórico em campo. 

2.4.1.5 – O Módulo LED deverá possuir indicação da cor destacada na parte traseira de sua carcaça, 
na linguagem portuguesa. 

2.5 – ENSAIOS DE TIPO – QUALIDADE DO PROJETO 

2.5.1 – Para certificar a qualidade do projeto dos Módulos LED, deverão ser apresentados, pela 
LICITANTE classificada em primeiro lugar, os resultados dos testes discriminados nos itens 2.6.3 a 
2.6.12 – Testes de Tipo, os quais deverão ser realizados nas condições operacionais de temperatura 
de 25°C e tensão elétrica nominal padrão (220 Vca). 

2.5.2 – Todos os Testes de Tipo serão aplicados em cada uma das amostras de um conjunto mínimo 
de 3 (três) Módulos LED, sendo um de cada cor. 

2.5.2.1 – As amostras dos Módulos LED deverão ser inequivocamente identificadas pelo código do 
produto, bem como representativas e equivalentes às que serão fabricadas no processo da rotina de 
produção do fornecedor.  

2.5.3 – Condicionamento Preparatório das Amostras (“Burn-in”) 

Previamente à realização dos ensaios dos Testes de Tipo, as amostras dos Módulos LED deverão 
ser energizadas permanentemente (ciclo operacional de 100%), à temperatura de 60ºC, por um 
período mínimo de 24h. 

2.5.4 – Funcionamento 

Após o período de “burn-in”, deverá ser atestado o funcionamento dos Módulos LED nas condições 
operacionais de temperatura de 25ºC e faixas de tensão elétrica e frequência especificadas no 
subitem 2.3.1. 

2.5.5 – Intensidade Luminosa 

2.5.5.1 – Após o “burn-in”, deverão ser feitas medidas de intensidade luminosa para todas as 
combinações angulares especificadas na Tabela 1, à temperatura padrão de 25ºC.  

2.5.5.1.1 – Excepcionalmente para os módulos LED na cor amarela, os testes de intensidade 
luminosa deverão ser realizados com o módulo ligado durante 5 segundos e desligado por 55 
segundos, simulando o funcionamento destes em campo.  

2.5.5.2 – Baixa e Alta Tensão elétrica 

2.5.5.2.1 – Deverão ser feitas medidas de intensidade luminosa nas condições operacionais de 
temperatura padrão (25ºC), e para baixa tensão (200 Vca) e alta tensão (235 Vca), para os seguintes 
ângulos (Tabela 3): 

Módulo LED ÂNGULO VERTICAL ÂNGULO HORIZONTAL 

200 mm - 7,5 7,5 
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Tabela 3 – Pontos Específicos de Medição 

2.5.5.3 – Alta Temperatura 

2.5.5.3.1 – Deverão ser feitas medidas de intensidade luminosa nas condições operacionais de 
temperatura de 60ºC, para os ângulos especificados na Tabela 3. 

2.5.5.3.1.1 – A temperatura do ar frontal às lentes deverá ser mantida em 50ºC. 

2.5.5.4 – A seqüência de testes de intensidade luminosa deverá ser:  

a) temperatura padrão,  

b) baixa tensão elétrica,  

c) alta tensão elétrica e  

d) alta temperatura.  

2.5.5.4.1 – Os valores obtidos deverão estar em conformidade com as Tabelas de Mínima 
Intensidade Luminosa Mantida (Tabela 1). 

2.5.5.5 – As medidas de intensidade luminosa para os Módulos LED deverão ser feitas somente 
após o módulo estar em operação nas condições específicas dos testes por um período mínimo de 
tempo de 60 minutos e com ciclo de trabalho de 100%. 

2.5.5.6 – Uniformidade de Luminância 

2.5.5.6.1 – Os módulos deverão ser testados conforme os requisitos para uniformidade de luminância 
à temperatura de 25ºC e tensão nominal padrão de 220 Vca. As medidas deverão ser efetuadas 
utilizando-se um medidor de luminância posicionado no eixo físico da lente do módulo a uma 
distância tal que a abertura selecionada propicie o enfoque/enquadramento de uma superfície de 
lente de 25 mm. A posição do medidor de luminância deverá ser variada, de forma a se ter uma 
amostra de medidas distribuída por toda a superfície emissora da lente. O maior e menor valores 
obtidos no conjunto das medidas deverão atender o especificado no item 2.4.1.2. 

2.5.5.6.2 – Excepcionalmente para os módulos LED na cor amarela, os testes de uniformidade de 
luminância deverão ser realizados com o módulo ligado durante 5 segundos e desligado por 55 
segundos, simulando o funcionamento destes em campo.  

2.5.6 – Cromaticidade 

2.5.6.1 – Deverão ser feitas medidas colorimétricas da luz emitida em, no mínimo, 10 (dez) posições 
igualmente distribuídas sobre a superfície da lente do módulo LED. 

2.5.6.2 – As coordenadas de cromaticidade das posições medidas e da média obtida deverão se 
situar dentro da região de contorno delimitada para cada cor, conforme Diagrama de Cromaticidade 
CIE 1931 (Tabela 2). 

2.5.6.3 – As medidas de cromaticidade deverão ser feitas com o Módulo LED operando a um ciclo de 
trabalho de 100%. Portanto, é necessário que o módulo em teste alcance equilíbrio térmico e 
estabilidade de saída da cor antes das medidas serem registradas. 

2.5.6.4 – Excepcionalmente para os módulos LED na cor amarela, os testes de cromaticidade 
deverão ser realizados com o módulo ligado durante 5 segundos e desligado por 55 segundos, 
simulando o funcionamento destes em campo.  

2.5.7 – Fator de Potência 

2.5.7.1 – Deverá ser medido o fator de potência dos Módulos LED através de um medidor de fator de 
potência comercial. 
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2.5.7.1.1 – O valor deverá estar de acordo com o estabelecido no subitem 2.3.4. 

2.5.8 – Consumo de Corrente 

2.5.8.1 – A corrente elétrica de consumo, em Ampères, deverá ser medida para, pelo menos, 5 
(cinco) temperaturas ambiente dentro do intervalo de –10ºC a 60ºC.   

2.5.8.1.1 – Essas medições deverão ser feitas com o módulo em regime operacional estabilizado 
(após “Start-up”).  

2.5.8.2 – O valor da corrente de partida obtido para a temperatura de 25ºC e tensão nominal padrão 
(220 Vca) será estabelecido como valor de referência para o Teste de Rotina – Consumo de 
Corrente, a ser realizado no controle de qualidade da produção. 

2.5.9 – Potência Nominal 

2.5.9.1 – A medida da corrente elétrica de consumo para a temperatura de 25ºC e tensão nominal 
padrão (220 Vca) será utilizada para determinar a Potência Nominal dos Módulos LED.  

2.5.9.1.1 – Os valores obtidos deverão estar conforme o estabelecido no subitem 2.2.3. 

2.5.10 – Tempo de “Liga” / “Desliga” 

2.5.10.1 – O Módulo LED deverá atingir 90% da intensidade luminosa em, no máximo, 100 ms 
(milissegundos) após ter sido energizado com a tensão nominal padrão (tempo de “Liga”). 

2.5.10.2 – A emissão de luz deverá cessar totalmente (0%) em, no máximo, 100 ms (milissegundos) 
após o módulo ter sido desenergizado (tempo de “Desliga”). 

2.5.11 – Resistência ao Calor 

2.5.11.1 – Os Módulos LED deverão ser submetidos a um choque térmico, com ciclo de variação da 
temperatura entre -10ºC (sem controle de umidade) a 60ºC (com a umidade relativa do ar de 90%). 
Deverão ser submetidos a 10 ciclos de condicionamento climático, conforme as características do 
ciclo abaixo:  

2.5.11.2 – Após o choque térmico deverão ser feitas medidas de intensidade luminosa, conforme 
subitem 2.5.5. 

2.5.11.3 – Esse ensaio poderá ser realizado em uma câmara climática que tenha a função de choque 
térmico ou utilizando duas câmaras simultaneamente. 

Gráfico 1 – Sem controle de umidade 
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2.5.12 – Isolação 

No caso do Módulo LED estar acondicionado em caixa metálica, deverá ser verificada a rigidez 
dielétrica através da aplicação de uma tensão de 1.500 Vcc, pelo período de 01 (um) minuto, entre 
todos os terminais colocados em curto-circuito e a caixa. 

2.5.13 – Resistência Elétrica de Isolamento 

2.5.13.1 – Aplicar entre as partes vivas interligadas e o invólucro do Módulo LED uma tensão de 500 
Vcc por, no máximo, 2 minutos.  

2.5.13.2 – Este ensaio deve ser realizado após o “burn-in”, tomando-se a leitura da resistência de 
isolação 1 minuto após a aplicação da tensão. 

2.5.13.3 – O valor obtido deve estar conforme estabelecido no subitem 2.2.5. 

2.5.14 – Laudos Comprobatórios 

Os laudos e/ou certificados comprobatórios do atendimento dos testes de tipo deverão ser emitidos 
por entidades (universidades, institutos, laboratórios, etc.) qualificadas para a realização destes 
ensaios, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito 
nacional (credenciamento INMETRO) e/ou internacional. 

2.6 – TESTES DE ROTINA – QUALIDADE DE PRODUÇÃO 

2.6.1 – Em todos os Módulos LED fabricados deverão ser realizados testes de rotina para verificação 
da uniformidade e do padrão de qualidade do processo de produção. 

2.6.1.1 – O conjunto de Testes de Rotina consiste em: Inspeção Visual, Intensidade Luminosa, 
Consumo de Corrente e Fator de Potência. 

2.6.1.2 – Todos os Testes de Rotina deverão ser realizados à temperatura ambiente de 25ºC e 
tensão nominal padrão de 220 Vca. 

2.6.1.3 – Inspeção Visual 

Os Módulos LED deverão ser inspecionados visualmente para verificação de qualquer sinal exterior 
indicativo de anomalia de montagem ou dano físico. 

2.6.1.4 – Intensidade Luminosa 

A verificação da intensidade luminosa deverá ser feita para os pontos de medida especificados pela 
Tabela 3. 

2.6.1.5 – Consumo de Corrente 

Deverá ser medido o fluxo de corrente dos módulos, em Ampères. Valores de corrente superiores a 
120% do valor de referência, conforme determinado no subitem 2.5.8, implicam na rejeição do 
módulo. 

2.6.1.6 – Fator de Potência 

Os módulos deverão atender ao especificado no subitem 2.2.4.  

2.6.1.7 – A documentação dos lotes de produção e registro dos testes de rotina deverão ser 
mantidos por um período mínimo de 06 (seis) anos.  

2.7 – SELO DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIDADE 
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2.7.1 – Após ter sido aprovado nos testes de rotina, todo Módulo LED deverá ser inequivocamente 
identificado, através de um selo de identificação e qualidade, que será utilizado para controle de 
manutenção e garantia.  

2.7.2 – O selo de identificação e qualidade deverá ser de material indelével e resistente às condições 
de operação do Módulo LED, não devendo sofrer qualquer tipo de degradação, rasura e/ou 
descolamento ao longo do período de garantia. 

2.7.3 – O selo de identificação e qualidade deverá conter, pelo menos, as seguintes informações que 
possibilitem a rastreabilidade da produção: 

a) Número de série/lote de fabricação; 
b) Identificação do fabricante e do produto; 
c) Data de fabricação; 
d) Potência e tensão nominal; 
e) Espaço para marcação indelével da data de instalação e 
f) Conformidade aos testes de rotina. 

2.8 – GARANTIA 

2.8.1 – O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Módulos LED contra defeitos do 
produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de 
instalação dos equipamentos. 

2.8.2 – Degradação da Intensidade Luminosa 

2.8.2.1 – Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa do Módulo LED 
não deverá resultar em valores abaixo dos constantes na Tabela 1 (Mínima Intensidade Luminosa 
Mantida). 
 

3 – POSTES 

3.1 – Poste simples com base para fixação em chumbador 

3.1.1 – Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de 101 mm, espessura 
da parede de 4,5 mm, com janela, altura de 2,5 m, 4,40 m e 6,0 m, pintado em preto fosco. 

3.1.2 – Componentes: 

a) Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 102 mm, altura de 30 mm, espessura da 
parede 2,5 mm; 

b) Base em chapa de aço laminado SAE 1020, 350 mm x 350 mm, espessura de ½”; 

c) Nervura triangular em chapa de aço laminado SAE 1020, espessura de ¼” e dimensões de 
90 mm x 140 mm; 

d) Tampa para janela em fibra de vidro, espessura de 3/8”, na cor preta, concavidade de 50,5 
mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32” de diâmetro na parte côncava e ½” de 
diâmetro na parte convexa; 

e) Demais componentes, ver descrição nos desenhos números – 070, (altura 2,5m) – 
071,(altura 4,40m) – 050A (altura de 6metros). 

3.1.3 – Projeto do poste simples: Ver desenhos números: 070 (altura de 2,5 metros), 071(altura de 
4,40 metros) e 050 (altura de 6,0 metros). 
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3.2 – Poste para braço projetado com base para fixação em chumbador Tubo em aço SAE 1020, 
com costura, galvanizado, diâmetro externo de 114 mm, espessura da parede de 4,5 mm, com janela, 
altura de 4,5 m, pintado em preto fosco. 

3.2.1 – Componentes: 

a) Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 115 mm, altura de 30 mm, espessura da 
parede 2,5 mm; 

b) Base em chapa de aço laminado SAE 1020, 350 mm x 350 mm, espessura de ½”; 

c) Nervura triangular em chapa de aço laminado SAE 1020, espessura de ¼”; 

d) Suporte para encaixe do braço em chapa de aço laminado SAE 1020, 140 mm x 200 mm, 
espessura de ½”; 

e) Tampa para janela em fibra de vidro espessura de 3/8”, na cor preta, concavidade de 67,5 
mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32” de diâmetro na parte côncava e ½” de 
diâmetro na parte convexa; 

f) Demais componentes, ver descrição nos desenhos números 042C. 

3.2.2 – Projeto do poste e componentes: Ver desenho número 042C. 

3.3 – Poste simples engastado 

3.3.1 – Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de 101 mm, espessura 
da parede de 4,5 mm, com janela, altura de 7,0 m, pintado em preto fosco. 

3.3.2 – Componentes: 

a) Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 102 mm, altura de 30 mm, espessura da 
parede 2,5 mm; 

b) Cantoneira em “L” de 1 e 1/2” x 3/16”, com 300 mm de comprimento; 

c) Tampa para janela em fibra de vidro, espessura de 3/8”, na cor preta, concavidade de 50,5 
mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32” de diâmetro na parte côncava e ½” de 
diâmetro na parte convexa; 

d) Demais componentes, ver descrição no desenho número 072. 

3.3.3 – Projeto do poste e componentes: Ver desenhos números 072. 

3.4 – Poste para braço projetado engastado 

3.4.1 – Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de 114 mm, espessura 
da parede de 4,5 mm, com janela, altura de 5,5 m, pintado em preto fosco. 

3.4.2 – Componentes: 

a) Tampa em PVC na cor preta, diâmetro interno de 115 mm, altura de 30 mm, espessura da 
parede 2,5 mm; 

b) Suporte para encaixe do braço em chapa de aço laminado SAE 1020, 140 mm x 200 mm, 
espessura de ½”; 

c) Cantoneira em “L” de 1e1/2” x 3/16”, com 300 mm de comprimento; 
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d) Tampa para janela em fibra de vidro espessura de 3/8”, na cor preta, concavidade de 67,5 
mm com furo de 4,0 mm de profundidade, 11/32” de diâmetro na parte côncava e ½” de 
diâmetro na parte convexa; 

e) Demais componentes, ver descrição nos desenhos números 043D. 

3.4.3 – Projeto do poste e componentes: Ver desenhos números 043D. 

3.5 – Braço Projetado 

3.5.1 – Tubo com costura em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de 101 mm, 
espessura da parede de 4,5 mm, comprimento de 4,5 m e 5,5 m, pintado em preto fosco. 

3.5.2 – Projeto do braço e componentes: 

3.5.2.1 – Ver desenho número:  

a) 051 para 4,5 metros. 

b) 052 para 5,5 metros. 

3.6 – Chumbadores 

a) 3/8” para poste simples com base: Ver desenho 044. 

b) 7/8” para poste com braço projetado: Ver desenho 045. 

4 – MATERIAL ELÉTRICO 

4.1 – Para instalação dos grupos focais 

a) Cabo flexível 3 x 1,5 mm², com isolação de 1KV, PVC ou PE, obedecendo à norma NBR 
7288:1994, sendo os condutores isolados nas cores preta, vermelha e verde, para 
alimentação elétrica do grupo focal de pedestre; 

b) Cabo flexível 4 x 1,5 mm², com isolação de 1kv, PVC ou PE, obedecendo à norma NBR 
7288:1994, sendo os condutores isolados nas cores preta, vermelha, verde e amarela, para 
alimentação elétrica do grupo focal veicular; 

c) Rex com isolador em porcelana para rede aérea; 

d) Laço de roldana pré formado, diâmetro 9,09 a 10,3 mm para rede aérea; 

e) Cluster de LED. 

4.2 – Para instalação da rede de dados 

a) Cabo telefônico CCE APL SN ASF 50 x 4, NBR 10502:1988; 

b) Caixa de emenda TPF E 10 sem coto para rede de comunicação; 

c) Abraçadeira galvanizada diâmetro de 102 mm, padrão CEMIG. 

4.3 – Para instalação do Padrão CEMIG e controlador de tráfego 

a) Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0,6/1,0 kV, semi rígido, tipo “nax”, na cor azul, 
obedecendo à norma 7288: 1994; 

b) Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0,6/1,0 kV, semi rígido, tipo “nax”, na cor verde, 
obedecendo à norma 7288: 1994; 
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c) Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0,6/1,0 kV, semi rígido, tipo “nax”, na cor preta, 
obedecendo à norma 7288: 1994; 

d) Braçadeira galvanizada regulável BAP – 3; 

e) Box curvo de alumínio 1-1/4”; 

f) Box reto de alumínio 1-1/4”; 

g) Bucha de alumínio 1-1/4”; 

h) Caixa de passagem em concreto pré moldado, padrão CEMIG CP 02; 

i) Cabeçote de alumínio 1-1/4” 

j) Cabeçote de alumínio 2” 

k) Conector parafuso fundido 16mm; 

l) Curva ferro em “S” 1-1/4” esmaltada; 

m) Curva longa galvanizada 90º, bitola 1-1/4”; 

n) Curva longa galvanizada 90º, bitola 2”; 

o) Eletroduto galvanizado 3m de comprimento, parede 1,2mm, bitola de 1-1/4”; 

p) Eletroduto galvanizado 3m de comprimento, parede 1,2mm, bitola de 2”; 

q) Cantoneira para aterramento zincada, “Padrão CEMIG”, 25mm x 25mm x 3/16” x 2,40 m; 

r) Caixa polifásica com lente para leitura a distância em policarbonato “Padrão CEMIG”, 
referência 7165 – CMD3 N2; 

s) Disjuntor 1 x 40 A, 240 Vca, 5 kA; 

t) Fita de aço inoxidável AISI-304, largura ½”, espessura de 0,06mm; 

u) Parafuso para fita 4/6; 

v) Massa para calafetar (embalagem com 350g). 

4.4 – Para instalação de laço detector e botoeira 

a) Cabo telefônico, uso externo, 04 pares, bitola de 0,90mm, em cobre isolado, com 
revestimento externo tipo APL; 

b) Cabo flexível 2,5 mm² isolado com borracha Etileno-Propileno (EPR) ou equivalente; 

c) Cabo flexível 1,5 mm
2
 XLPE. 

4.5 – Para rede subterrânea 

a) Eletroduto flexível, corrugado, fabricado em poliuretano, com diâmetro interno de 50mm e 
tolerância de ± 1,5mm; 

b) Eletroduto flexível, corrugado, fabricado em poliuretano, com diâmetro interno de 75mm e 
tolerância de ± 2,5mm; 

c) Eletroduto flexível, corrugado, fabricado em poliuretano, com diâmetro interno de 100mm e 
tolerância de ± 2,5mm; 
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d) Caixa de passagem em concreto pré-moldado, modelo CP 02; 

e) Tampa e aro em ferro fundido, para caixa modelo CP 02, modelo BHTRANS, conforme 
desenho nº 062; 

f) Caixa de passagem em concreto pré-moldado, modelo DET-SB002; 

g) Tampa e aro em ferro fundido, para caixa modelo DET-SB002; 

h) Caixa de passagem em concreto pré-moldado, dimensão de 107 mm x 51 mm; 

i) Tampa com aro em ferro fundido, para caixa, dimensão de 112 mm x 57 mm; 

j) Conjunto em concreto pré-moldado, composto de caixa de cabeamento cilíndrica, com 
diâmetros interno de 300 mm e externo de 370 mm, altura de 350 mm, com três pré-furos de 
100 mm de diâmetro no meio do lado interno da parede, com os centros espaçados 
igualmente de 120º, caixilho de diâmetro externo de 440 mm e tampa com emblema da 
BHTRANS, para ser instalado em passeios públicos: 

k) Conjunto em concreto pré-moldado, composto de caixa de cabeamento cilíndrica, com 
diâmetros interno de 370 mm e externo de 440 mm, altura de 450 mm, com três pré-furos de 
100 mm de diâmetro no meio do lado interno da parede, com os centros espaçados 
igualmente de 120º, caixilho de diâmetro externo de 440 mm e tampa com emblema da 
BHTRANS, para ser instalado em passeios públicos: 

4.6 – Para controladores 

a) Tubo em aço SAE 1020, com costura, galvanizado, diâmetro externo de 114 mm, espessura 
da parede de 4,5 mm, altura de 2,5 m, pintado em preto fosco. Base de controlador Digicon e 
Tesc; 

b) Base de concreto para controlador Sainco – DET-SB 006; 

c) Controlador automáticos de tráfego marca DIGICON, Modelo CD200 Plug-in, 8 fases; 

d) Controlador automáticos de tráfego marca DIGICON, Modelo CD200 Plug-in, 16 fases; 

e) Controlador automático de tráfego marca TESC, Modelo Flexcon III 188 04/04 fases – 188 
com / MDV; 

f) Controlador automático de tráfego marca TESC, Modelo Flexcon III 188 08/08 fases – 188 
com / MDV; 

g) Controlador automático de tráfego marca TESC, Modelo Flexcon III 188 12/12 fases – 188 
com / MDV; 

h) Controlador automático de tráfego marca TELVENT – Modelo RMY 16 fases. 
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ANEXO X 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEMÁFORO SONORO 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL 

1.1 – Semáforo sonoro consiste de um dispositivo especialmente desenvolvido para oferecer 
ao usuário com deficiência visual uma forma rápida, segura e eficiente de travessia nas 
interseções semaforizadas para pedestres. Objetiva, principalmente, orientar com autonomia e 
segurança o deslocamento dos pedestres com deficiência visual, facilitando a inclusão dos 
mesmos na Mobilidade Urbana. 

1.2 – Possui um corpo metálico dentro do qual há um emissor sonoro que sinaliza, através de 
sons em diferentes frequências, o estado do semáforo para pedestre: verde ou vermelho 
piscante. 

2. FUNCIONAMENTO 

2.1 – O dispositivo deve ser sincronizado com um grupo focal de pedestres, de forma que 
transmita em forma de som a mesma informação que é transmitida pelo grupo focal em forma 
de luz, ou seja, quando o pedestre pode efetuar a travessia de forma segura. Quando o 
semáforo para pedestre entrar no estado verde, o dispositivo irá emitir um sinal sonoro 
intermitente que aumenta a frequência quando o semáforo entra no estado de vermelho 
piscante (indicando a proximidade do fim do tempo de travessia). 

2.2 – Considerando casos onde a travessia é realizada em dois estágios (travessias onde há 
canteiro central, por exemplo), o dispositivo deverá possuir mais de um som distinto, de forma 
que cada estágio da travessia possa ser identificado com um som único, reduzindo o risco de 
confusão. 

2.3 – Considerando que o fluxo de veículos varia durante o dia e que a intensidade do fluxo 
gera diferentes níveis de ruído, o dispositivo também deve ter um relógio interno que permita 
definir o volume do som de acordo com a faixa horária. Desta forma, o volume pode ser 
definido para atender os usuários e reduzir o incômodo sonoro aos moradores da região onde 
o mesmo for instalado. O dispositivo deverá permitir a programação de no mínimo 6 (seis) 
volumes diferentes, de acordo com o horário. 

2.4 – Alternativamente ao relógio, poderá ser aplicada uma solução tecnológica que permita 
medir a intensidade sonora da rua e ajustar o volume do dispositivo dinamicamente, de forma a 
se adequar à intensidade sonora local. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 – O semáforo sonoro deve apresentar as seguintes especificações mínimas: 

a) Gabinete (corpo) em alumínio fundido pintado na cor amarela e imune a infiltrações 
provocadas por chuva; 

b) O gabinete deverá ter formato ergonômico sem arestas ou pontas que possam causar 
lesões aos usuários, bem como possuir fundo em formato que permita seu encaixe nos 
postes cilíndricos onde serão instalados; 

c) Os parafusos, porcas, arruelas e todos os demais acessórios necessários à instalação 
do dispositivos deverão estar inclusos; 

d) Possuir emissor sonoro interno ao gabinete; 
e) Tensão de alimentação em 220 Vca; 
f) Compatibilidade com controladores das marcas Tesc, Digicon e Telvent; 
g) Compatibilidade de funcionamento com semáforos a LED; 
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h) Possuir no mínimo quatro sons distintos e nítidos, a serem definidos juntamente à 
Gerência Semafórica da BHTRANS. Os sons devem ser facilmente selecionáveis no 
momento da instalação do dispositivo; 

i) Dimensões máximas do gabinete: altura - 160 mm, largura - 130 mm e profundidade – 
120 mm; 

j) Peso máximo: 3,5 kg. 
k) Possuir sistema de proteção contra choques elétricos. 

4. CARACTERÍSTICAS DO SINAL SONORO 

4.1 – O som do emissor sonoro deverá apresentar as seguintes características: 
a) Ser nítido e não causar irritação auditiva; 
b) No estágio verde, o tempo de duração de cada som não deverá ser superior a 1,5 

segundo; 
c) Ainda no estágio verde, o intervalo de silêncio entre cada duas execuções do som 

deverá ser de aproximadamente 1 segundo; 
d) No estágio vermelho piscante, deverá ser emitido o mesmo som, porém acelerado, de 

forma que a soma do tempo de duração do som e do intervalo de silêncio sejam iguais 
à metade do tempo gasto no estágio verde; 

e) Intensidade máxima do som deve ser inferior a 75 dBA, quando medido a um metro da 
fonte sonora. 

 


