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ANEXO XI 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GRADIL 

 

1 – CARACTERÍSTICAS DO GRADIL 

Equipamento constituído por uma moldura de aço, tendo na sua parte interna uma tela ondulada 
soldada, formando um quadro treliçado. As medidas máximas do quadro treliçado serão de 900 
(novecentos) mm de altura por 1.300 (um mil e trezentos) mm de comprimento, quadro este 
suportado por duas barras fixadas ao solo, cuja altura aparente não poderá exceder 1.350 (um mil e 
trezentos e cinquenta) mm. As duas barras fixadas ao solo servirão como montantes a uma altura de 
250 (duzentos e cinquenta) mm em relação ao solo. Os montantes deverão estar na sua parte 
superior interligados por uma barra conforme especificações contidas no desenho modelo de gradil 
disposto no item 5. 

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.1 – DIMENSÕES DO MONTANTE 

Dois tubos de ferro quadrados galvanizados de 40 x 40 mm, com 1.650 mm de altura e 2 (dois) mm 
de espessura, chumbados a 250 mm no solo, sendo a diferença aparente. 

2.2 – SUPORTES 

Em chapas de aço laminado a quente, soldados nos tubos montantes, que sustentam as molduras 
em perfil “U” nos montantes. 

2.3 – MOLDURAS 

Em chapas de aço laminado quente de 2 mm de espessura, abas de 40 x 40 mm, 1.300 mm de 
comprimento e 900 mm de altura, que servem de fixação da tela. A moldura ficará aproximadamente 
a 250 mm do solo, medida esta que poderá variar de acordo com a inclinação do local. 

2.4 – PINTURA 

Duas demãos de tinta poliuretano, na cor preta semi brilhante, com espessura mínima de 40 microns, 
sobre uma camada mínima de zinco de 200 g/m², aplicada à quente. 

2.5 – FIXAÇÃO NO SOLO 

Por meio de argamassa (cimento, areia, pedra) traço 3:1, com grapas soldadas nos montantes para 
maior rigidez às compressões laterais. 

2.6 – TELAS 

Tela ondulada, galvanizada a fogo, fabricada em fio BWG n° 12 e na forma de malha quadrada 1 ½  x  
1 ½. Esta tela será soldada ao quadro a cada dois fios.  

3 – NORMAS DE INSTALAÇÃO 

3.1 – A instalação de gradis e/ou painéis de proteção e orientação para pedestres no trânsito deverá 
ser sempre precedida de cuidadosa vistoria no local de implantação visando observar possíveis 
interferências no solo ou subsolo. 

3.2 – É de fundamental importância observar previamente o fluxo de pedestres e veículos no local a 
ser implantado, levando-se em conta os picos de fluxo. 
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3.3 – Deve-se levar em conta também a largura do passeio, sendo que, antes de iniciar a instalação, 
o local deverá ser convenientemente sinalizado com cones no leito carroçável e cavaletes nas 
calçadas, impedindo assim que os pedestres venham a transitar pelo local de instalação. Caso a 
largura da calçada não permita a interdição parcial, que garanta o escoamento do fluxo de pedestre, 
a instalação dos equipamentos deverá ser transferida para dias de menor fluxo, tais como finais de 
semana. 
 
3.4 – O gradil deverá manter uma distância em relação à faixa de pedestre de 0,30 metros (trinta 
centímetros), ou quando houver obstáculos existentes ao longo do passeio, poderá variar de 0,30 
metros (trinta centímetros) até a borda interna da faixa de retenção. 
 
3.5 – A instalação do equipamento deverá ter no mínimo 30 (trinta) centímetros em relação à face 
externa do meio fio, possibilitando assim um ponto de fuga para o pedestre que esteja trafegando 
incorretamente pelo leito da via. 
 
3.6 – Deverá sempre ser realizado um projeto operacional de locação para cada local onde forem 
instalados os equipamentos, levando-se em consideração os critérios acima mencionados.  
 
4 – RECUPERAÇÃO DE PEÇAS  
 
4.1 – A manutenção, observadas as especificações técnicas, condições e procedimentos previstos 
neste Instrumento e no Projeto Básico – Anexo I, compreende a recuperação ou a substituição dos 
elementos componentes dos gradis com pequenos danos provocados por vandalismo, 
abalroamentos ou outros fatores que venham a alterar a sua forma original.  
 
4.2 – Os serviços de recuperação das peças constarão da retificação e desamasso de tubos ou das 
telas onduladas, incluindo pequenos serviços de solda.  
 
4.3 – A tinta anteriormente utilizada deverá ser removida dos tubos e executado processo 
anticorrosivo e novas demãos de pintura. 
 
4.4 – A substituição da peça deverá incluir a retirada da peça imprestável e a colocação de uma nova, 
bem como todos os serviços, materiais e equipamentos necessários.     
 
5 – DETALHAMENTOS DO PROJETO DE GRADIL 
 
Conforme desenho abaixo. 
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ANEXO XII 
NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA  

DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS 
 

1 – OBJETIVO 

1.1 – Estas normas visam orientar as empresas Contratadas na aplicação das diretrizes básicas de 
Segurança e Medicina do Trabalho na BHTRANS, com o objetivo de preservar a integridade do 
elemento humano e do patrimônio material das Contratadas da BHTRANS. 
 
2 – INSPEÇÕES DE SEGURANÇA 

2.1 – No caso do não cumprimento das Normas Legais de Segurança por parte da Contratada, 
previstas na Norma Regulamentadora n.º 4 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, a BHTRANS 
notificará a Contratada para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis. 
 
3 – SUSPENSÃO DOS TRABALHOS POR MOTIVO DE SEGURANÇA 

3.1 – A BHTRANS se reserva o direito de suspender qualquer trabalho em que se evidencie risco 
iminente de ameaça à segurança das pessoas e equipamentos, ficando estabelecido que estas 
suspensões não eximem a Contratada das obrigações e penalidades estabelecidas no Contrato, 
referentes a prazos e multas. 

3.2 – O não cumprimento das Normas acarretará à Contratada a suspensão de medições, 
pagamentos e/ou serviços pela BHTRANS, sem prejuízo das obrigações e penalidades contratuais 
referentes a prazo. 
 
4 – OBRIGATORIEDADE DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

4.1 – É obrigação da Contratada o fornecimento gratuito aos seus empregados de Equipamento(s) de 
Proteção Individual – EPI, com Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo Ministério do Trabalho, 
em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho n.º 6 - Portaria 3.214 e/ou Normas Internas que possam vir a ser estabelecidas 
pela BHTRANS. 

4.2 – Os equipamentos de proteção individual distribuídos aos empregados devem proteger todas as 
partes do corpo sujeitos a lesões em caso de acidentes, atendendo as peculiaridades de cada 
atividade profissional, conforme Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho. 

4.3 – A Contratada é responsável pela obrigatoriedade do uso dos Equipamentos de Proteção 
Individual por seus empregados, ficando reservado à BHTRANS direito de exigir a retirada da obra 
dos elementos que não os estejam usando em serviço. 

4.4 – Fica reservado à BHTRANS o direito de indicar e obrigar o uso de EPI adequados às atividades 
específicas, ainda que não constem nas Normas Regulamentadoras. 
 
5 – EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES 

5.1 – Deverão ser atendidas, no que couber, as “Disposições Gerais” da Norma Regulamentadora 
NR1 da Portaria n.º 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho. 

5.2 – Também deverá ser atendido, no que couber, o “PCMSO - Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional” previsto na Norma Regulamentadora NR7 da citada Portaria do Ministério do 
Trabalho. 

5.3 – O atendimento às Normas de Segurança indicadas e às exigências da Portaria n.º 3214 de 
08/06/78 do Ministério do Trabalho, independentemente do indicado nos itens 2 e 3, é de integral 
responsabilidade da empresa Contratada, não cabendo à BHTRANS qualquer solidariedade pelo 
eventual descumprimento das orientações e das determinações legais por parte da Contratada ou de 
seus empregados. 



MÊS
PERCENTUAL A 

EXECUTAR

PERCENTUAL 

ACUMULADO

PRIMEIRO 3,3 3,3

SEGUNDO 4,2 7,5

TERCEIRO 5,8 13,3

QUARTO 6,7 20,0

QUINTO 7,7 27,7

SEXTO 8,5 36,2

SÉTIMO 8,8 45,0

OITAVO 8,8 26,1

NONO 8,3 62,1

DÉCIMO 7,0 69,1

DÉCIMO PRIMEIRO 4,1 73,2

DÉCIMO SEGUNDO 4,1 74,0

DÉCIMO TERCEIRO 4,1 73,9

DÉCIMO QUARTO 4,1 72,2

DÉCIMO QUINTO 4,1 69,6

DÉCIMO SEXTO 4,0 65,9

DÉCIMO SÉTIMO 3,9 61,3

DÉCIMO OITAVO 2,5 100,0

ANEXO XIII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ANEXO XIV 
MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018 
 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ 

n°______________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), 

credencia(m) o(a) Sr.(a)______________________________________, portador do documento de 

identidade nº _____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões 

relativas ao processo licitatório em referência, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos 

e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos, 

assinar atas e propostas, negociar os valores propostos e praticar, na forma da lei, todos os demais 

atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 

 
 
 
Observações: 
 
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, 

desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado, 
sem deixar dúvidas. 

b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.  

c) Reconhecer a firma do Representante Legal (outorgante), conforme previsto no § 2º do art. 
654 do Código Civil. 

d) Observar o disposto no item 2.4 e seus subitens do Edital. 
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ANEXO XV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 3.5 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de 

___________________, declara, sob as penalidades da Lei que atende à exigência do inciso V do 

art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, 

não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

empregando menor de dezesseis anos; 

 
(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação) 

 
[      ]    Ressalva:      emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 
 
Declara ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua Habilitação, na forma do 

disposto no § 2° do art. 32 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 

Assume, ainda, esta Empresa, Inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações 

prestadas. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)  

(CI n.º  e/ou CPF) 
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ANEXO XVI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação, nos termos do item 3.6 do Edital,  
quando couber) 

 
 
 
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018 

 
 
 
 
__________(razão social)__________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu(s) 

Representante(s) Legal(ais) o(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, para fins 

legais, ser (   ) microempresa / (    ) empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

 (Assinalar a condição da empresa)  

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
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ANEXO XVII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO  

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 3.7 do Edital) 

 
 

 
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018 
 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído da empresa (Identificação completa da licitante), doravante denominado LICITANTE, 

para fins do disposto no item 3.7 do Edital da licitação em referência, DECLARA(M), sob as penas da 

lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo LICITANTE, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da BHTRANS – Empresa de Transportes 

e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – antes da abertura oficial das propostas; e 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 
 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  R$______________________________________________________________

Razão Social da LICITANTE: ............................................................................................

CNPJ da LICITANTE: .......................................................................................................

Dados extraídos do Balanço Patrimonial do Exercício de .....................

Nome do Contador Responsável: ........................................................................................

Nº do CRC/UF: ..............................................

Assinatura do Contador Responsável: .......................................................

Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................

ANEXO XVIII

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

(Anexo a ser apresentado na fase de habilitação, nos termos dos subitens 3.4.2.3 e 3.4.3 do Edital.)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

=

=

Ativo Circulante

Passivo Circulante
#DIV/0!=

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

=
0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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01.00 OBRAS CIVIS  

01.01 INSTALAÇÃO DA OBRA

01.01.01 Escritorio de obra

01.01.01.11 Escritório de fiscalização/empreteira Tipo I U 6 4.484,95R$     26.909,73R$            

01.01.03 Placa afixada com peças de madeira 8x12cm

01.01.03.03 Placa de obra padrão Sudecap - afixada em peças de madeira 8x12 cm m² 100,00 193,04R$        19.304,00R$            

01.01.04 Tapume padrão Sudecap (tipo I, II e III)

01.01.04.02 Compensado 10mm - fixação enterrada sem informe PBH m 120,00 55,62R$          6.674,83R$              

01.01.04.05 Informe public. Lona imp.digital aplicado em tapume m² 60,00 130,20R$        7.812,07R$              

01.01.04.06 De tela galvanizada #2" fio 14 com fixação enterrada m 100,00 33,23R$          3.322,75R$              

01.01.04.09 Tela-tapume de polipropileno H = 1,20m, inclusive base para fixação m 7.000,00 12,87R$          90.067,19R$            

01.01.04.20 Remanejamento de tapume m 60,00 5,70R$            342,27R$                 

01.01.04.21 Remanejamento e reaproveitamento de tela-tapume m 2.500,00 3,28R$            8.200,00R$              

01.01.04.22 Tela-tapume de polipropileno H = 1,20m m 800,00 8,56R$            6.848,00R$              

01.01.04.23 Base móvel para fixação de tela tapume U 600 19,93R$          11.958,00R$            

01.01.04.24 Remanejamento e reaproveit. de base móvel para fixação de tela-tapume U 180 2,92R$            525,60R$                 

01.01.06 Instalação provisória - concessionária

01.01.06.01 Padrão CEMIG - trifásico até 30 kva U 16 540,43R$        8.646,88R$              

01.01.06.05 Padrão COPASA - kit cavalete metal e registro 3/4" U 16 305,31R$        4.884,91R$              

01.01.07 Fossa e Sumidouro

01.01.07.02 Fossa séptica e sumidouro DN=1,20 H=4,00m U 2 3.036,37R$     6.072,75R$              

01.01.08 Rede interna e provisória de água e esgoto

01.01.08.01 Tubo PVC D=100mm m 200,00 13,31R$          2.661,54R$              

01.01.08.02 Tubo PVC D=150mm m 120,00 31,61R$          3.793,09R$              

01.01.08.20 Tubo PVC água solda e conexões D=20 mm (1/2") m 200,00 4,38R$            876,00R$                 

01.01.09 Container 6,00x2,30x2,82m com isolamento térmico

01.01.09.01 Mobilização e desmobilização do container U 112 992,55R$        111.166,13R$          

01.01.09.03 Escritório container c/ ar condc. e sanitário completo - Fiscalização Uxmês 40 1.485,62R$     59.424,74R$            

01.01.09.11 Container - completo com banheiro e chuveiro Uxmês 72 824,35R$        59.353,20R$            

01.01.10 Banheiro químico

01.01.10.01 Banheiro químico 110x120x230cm com manutenção Uxmês 18 567,68R$        10.218,25R$            

01.01.11 Sinalização de obra - Placas e dispositivos de segurança

01.01.11.02 Placa 1,00x0,60m ch.26 em cavalete metalon 20x20mm Uxmês 1.200 12,15R$          14.580,00R$            

01.01.11.08 Sinalizador elet. Monolight led 60 a 70 flashes/min U 20 112,77R$        2.255,40R$              

01.01.11.09 Marcador de alinhamento (balizador 25x30 cm) - padrão CONTRAN-afixada em peça de madeira

7x7x120cm em base móvel Uxmês 1.200 43,10R$          51.720,00R$            

01.01.11.10 Canalizador de tráfego com base de sustentação - (conão) - Padrão CONTRAN (locação mensal)

Uxmês 90 64,70R$          5.823,00R$              

01.01.11.11 Equipe de monitoramento da sinalização de obra, inclusive veículo h 2.200,00 53,22R$          117.084,00R$          

01.01.11.12 Faixa 8,00x0,80m - padrão BHTRANS- tecido morim suporte em eucalipto, inclusive Implantação e

remoção U 220 115,45R$        25.399,00R$            

01.01.17 Locação de obra

01.01.17.02 Pré marcação com trena h 720 43,83R$          31.557,60R$            

01.01.17.03 Equipe de topografia, inclusive equipamentos e veículo h 220 114,78R$        25.251,60R$            

01.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

01.02.10 Demolição de piso inclusive afastamento

01.02.10.01 Cimentado ou contrapiso de argamassa m² 500,00 10,47R$          5.235,89R$              

01.02.10.03 Cerâmico ou ladrilho hidráulico m² 120,00 9,02R$            1.082,70R$              

01.02.10.05 De pedra (mármore, granito, ardósia, são tomé, etc) m² 100,00 16,52R$          1.652,13R$              

01.02.11 Demolição de passeio e pavimento, inclusive afastamento

01.02.11.01 Passeio ou laje de concreto manualmente m² 1.800,00 15,90R$          28.620,00R$            

01.02.11.02 Passeio ou laje de concreto com equip. pneumático m² 400,00 8,99R$            3.596,00R$              

01.02.11.03 Calçada portuguesa m² 900,00 3,72R$            3.348,00R$              

01.02.11.05 Manual de alvenaria poliédrica/pavimento intertravado m² 700,00 4,52R$            3.164,88R$              

01.02.11.07 De revestimento asfáltico c/ equip. pneumático - espessura até 12 cm m² 600,00 16,81R$          10.086,00R$            

01.02.11.09 De revestimento asfáltico c/ equip. pneumático - espessura 12 a 25 cm m² 1.600,00 21,34R$          34.144,00R$            

01.02.11.10 De revestimento asfáltico c/ equip. pneumático - Superior a 25 cm m² 1.000,00 29,88R$          29.880,00R$            

01.02.12 Corte mecânico em concreto/asfalto

01.02.12.01 Corte mecânico com serra circular em concreto/asfalto m 3.200,00 1,45R$            4.633,83R$              

01.02.13 Demolição de concreto inclusive afastamento

01.02.13.01 Simples - manual m³ 160,00 162,80R$        26.047,38R$            

01.02.13.02 Armado - manual m³ 120,00 213,37R$        25.604,06R$            

01.02.14 Demolição de alvenaria inclusive afastamento

01.02.14.01 De alvenaria de tijolos e blocos m³ 30,00 69,47R$          2.084,23R$              

01.02.15 Remoção de meio-fio

01.02.15.01 Pré-moldado de concreto - Tipo A m 1.200,00 5,63R$            6.755,97R$              

01.02.15.02 De pedra (gnaisse, basalto e etc.) m 1.000,00 18,13R$          18.134,30R$            

01.02.15.03 Pré-moldado de concreto -Tipo B m 400,00 8,91R$            3.564,00R$              

01.02.21 Remoção de peças diversas

01.02.21.20 Remoção padrão Cemig U 16 53,70R$          859,13R$                 

01.02.21.21 Remoção padrão Copasa U 16 39,49R$          631,88R$                 

01.02.26 Transporte de material demolido em carrinho de mão

01.02.26.01 DMT <= 50,00m m³ 1.800,00 18,13R$          32.641,73R$            

01.02.26.02 50,00 m <= DMT <= 100,00m m³ 400,00 24,70R$          9.881,11R$              

01.02.27 Carga de material demolido sobre caminhão

01.02.27.01 Manual m³ 1.800,00 14,75R$          26.552,71R$            

01.02.27.02 Mecânica m³ 500,00 1,78R$            890,07R$                 

01.02.28 Transporte de material demolido, inclusive descarga

01.02.28.01 DMT <= 1km m³ 60,00 2,16R$            129,80R$                 

01.02.28.02 1 km <= DMT <= 2km m³ 200,00 3,98R$            796,30R$                 

01.02.28.03 2 km <= DMT <= 5km m³.km 200,00 1,81R$            362,65R$                 
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01.02.28.04 DMT > 5km m³.km 4.000,00 1,06R$            4.234,89R$              

01.02.28.05 DMT > 5km, inclus. despesas com bota-fora autorizado pela PBH m³.km 40.000,00 1,31R$            52.400,00R$            

01.02.31 Supressão de árvore, inclusive corte lenha 

01.02.31.01 Árvore de pequeno porte - até 3,00m U 20 91,95R$          1.839,07R$              

01.02.31.02 Árvore de médio porte - de 3,00 a 5,00m U 20 155,65R$        3.113,09R$              

01.02.31.03 Árvore de grande porte - acima de 5,00m U 30 244,36R$        7.330,90R$              

01.03 TRABALHOS DE TERRA

01.03.01 Desmatamento , destocamento e limpeza do terreno

01.03.01.01 Capina manual do terreno m² 400,00 2,57R$            1.028,00R$              

01.03.12 Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão

01.03.12.01 Manual m³ 1.800,00 14,75R$          26.552,71R$            

01.03.12.03 Mecânica m³ 500,00 1,76R$            880,07R$                 

01.03.13 Transporte de material de qualquer natureza, inclusive descarga

01.03.13.01 DMT <= 1km m³ 60,00 2,16R$            129,80R$                 

01.03.13.02 1 km <= DMT <= 2km m³ 200,00 3,98R$            796,30R$                 

01.03.13.03 2 km <= DMT <= 5km m³.km 200,00 1,81R$            362,65R$                 

01.03.13.04 DMT > 5km m³.km 4.000,00 1,06R$            4.234,89R$              

01.03.13.05 DMT > 5km, inclus. despesas com bota-fora autorizado pela PBH m³.km 40.000,00 1,31R$            52.400,00R$            

01.03.15 Aterro compactado

01.03.15.01 Com rolo vibratório m³ 180,00 3,19R$            573,71R$                 

01.03.15.02 Com placa vibratória m³ 220,00 17,23R$          3.790,55R$              

01.03.15.03 Manual com soquete m³ 220,00 37,32R$          8.209,53R$              

01.03.17 Escavação manual com descarga lateral

01.03.17.01 h < 1,5m m³ 1.400,00 36,79R$          51.509,24R$            

01.03.18 Escavação mecânica com descarga lateral

01.03.18.01 h < 1,5m m³ 500,00 3,69R$            1.843,26R$              

01.03.19 Escavação mecânica com descarga sobre caminhão

01.03.19.01 h < 1,5m m³ 200,00 4,50R$            900,10R$                 

01.03.22 Reaterro compactado

01.03.22.01 Manual m³ 200,00 37,32R$          7.463,21R$              

01.03.22.02 Compactado com placa vibratória ou similar m³ 120,00 17,23R$          2.067,57R$              

01.03.23 Regularização e compactação do terreno

01.03.23.01 Manual com soquete m² 3.800,00 4,12R$            15.641,77R$            

01.03.23.03 Com placa vibratória m² 1.000,00 3,61R$            3.612,02R$              

01.03.23.05 Com rolo vibratório m² 400,00 1,65R$            661,35R$                 

01.03.25 Transporte de material de qualquer natureza em caçamba

01.03.25.01 Caçamba VG 30 245,54R$        7.366,27R$              

01.03.26 Escavação por método não destrutivo(MND), incl. mapeamento de interferência, dutos e todos

os insumos inerentes

01.03.26.01 Mobilização e desmobilização do equip. de perfuração direcional por MND U 3 3.902,59R$     11.707,77R$            

01.03.26.02 Rede com MND com duto de até 100mm m 80,00 219,13R$        17.530,40R$            

01.04 FUNDAÇÕES

01.04.21 Concreto convencional B1, B2, lançado em fundação

01.04.21.15 fck >= 15Mpa m³ 50,00 382,82R$        19.141,17R$            

01.04.21.20 fck >= 20 Mpa m³ 40,00 398,12R$        15.924,65R$            

01.04.21.30 fck >= 30 Mpa m³ 30,00 435,60R$        13.067,88R$            

01.04.30 Baldrame de alvenaria de blocos de concreto (sapata)

01.04.30.13 E= 20cm preenchido com concreto 1:3:6 (10Mpa) m³ 10,00 468,68R$        4.686,82R$              

01.05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES

01.05.01 Enrocamento com pedra de mão

01.05.01.02 Arrumada m³ 100,00 144,28R$        14.428,00R$            

01.05.02 Tubo de concreto poroso

01.05.02.02 D=0,20m m 12,00 42,74R$          512,87R$                 

01.05.06 Junta Elástica

01.05.06.01 Junta Elásica 0-22, Fungenband ou similar m 60,00 62,17R$          3.729,95R$              

01.05.11 Manta drenante geotextil

01.05.11.03 Manta geotextil 300G/m², resistência tração >=16Kn/m m² 36,00 6,09R$            219,39R$                 

01.05.12 Dreno Barbacan

01.05.12.01 D= 50mm U 8 5,16R$            41,28R$                   

01.05.19 Grelha

01.05.19.01 De PV de canal U 2 2.391,31R$     4.782,63R$              

01.06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

01.06.01 Forma, escoramento,desforma e limpeza - Estrutura

01.06.01.05 de compensado resinado espessura => 12MM m² 120,00 55,37R$          6.644,08R$              

01.06.03 Armação, incl. corte, dobra, e colocação em estrutura

01.06.03.07 Aço CA-50/60 KG 1.200,00 6,52R$            7.822,61R$              

01.07 ALVENARIAS E DIVISÕES

01.07.05 Alvenaria de bloco de concreto

01.07.05.03 E= 10 cm, a revestir, vedação m² 15,00 36,23R$          543,44R$                 

01.07.05.05 E= 15 cm, a revestir, vedação m² 30,00 43,75R$          1.312,47R$              

01.07.05.07 E= 20 cm, a revestir, vedação m² 18,00 50,17R$          903,04R$                 

01.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA

01.11.84 Caixas para instação de redes subterrâneas

01.11.84.01 P20 20x20x20cm ferro fundido - padrão Telemar U 16 220,29R$        3.524,65R$              

01.11.84.02 R1 35x60x50cm p. Telebrás inclusive aro e tampa U 12 581,56R$        6.978,71R$              

01.11.84.03 R2 107x52x50cm - Alvenaria e concreto - Tampa tipo TR2-FF  U 8 937,94R$        7.503,53R$              

01.13 SERRALHERIA

01.13.38 Gradis

01.13.38.04 Fornecimento e implantação de gradil preto completo, padrão PBH/BHTRANS U 300 513,21R$        153.963,00R$          

01.14 REVESTIMENTOS

01.14.05 Revestimento com argamassa de cimento, cal e areia
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01.14.05.07 Chapisco com argamassa 1:3 cimento areia, a peneira m² 30,00 8,25R$            247,40R$                 

01.14.05.21 Emboço com argamassa 1:6 cimento areia m² 30,00 18,43R$          552,84R$                 

01.14.05.31 Reboco com argamassa 1:7 cimento areia m² 30,00 24,04R$          721,28R$                 

01.15 PISOS

01.15.04 Contrapiso desempenado, com arg. 1:3 sem junta

01.15.04.07 E = 3,0 cm m² 800,00 27,22R$          21.775,81R$            

01.15.22 Piso de ladrilho hidráulico

01.15.22.05 20 x 20 cm, na cor natural m² 220,00 68,54R$          15.078,21R$            

01.15.22.10 20 x 20 cm, direcional em cor amarela/vermelha m² 400,00 80,29R$          32.117,53R$            

01.15.22.11 20 x 20 cm, tátil em cor amarela/vermelha m² 480,00 78,98R$          37.912,23R$            

01.15.37 Calçada portuguesa

01.15.37.05 Fornecimento e assentamento, inclusive colchão de areia m² 2.000,00 80,07R$          160.130,66R$          

01.15.37.10 Remoção e reassentamento com aproveitamento m² 500,00 25,23R$          12.615,52R$            

01.15.37.11 Reassentamento com aproveitamento m² 300,00 24,72R$          7.416,00R$              

01.17 PINTURA

01.17.01 Caiação

01.17.01.05 Lisa, sobre reboco ou concreto m² 50,00 7,68R$            384,11R$                 

01.17.01.08 Sobre chapisco m² 50,00 9,36R$            468,06R$                 

01.17.01.09 Pintura de meio fio com cal, 2 demãos, inclusive fixador m² 50,00 1,81R$            90,68R$                   

01.18 SERVIÇOS DIVERSOS

01.18.10 Bancos

01.18.10.03 Banco pré-moldado concreto 45x150x45cm premo/similar U 16 338,13R$        5.410,08R$              

01.18.30 Equipamentos e peças Padrão

01.18.30.56 Caminhão com guindauto tipo Munk (incl. man. e operação) h 80,00 93,91R$          7.512,80R$              

01.18.30.57 Caminhão pipa 10.000l, com barra espargidora (incl. man. e operação) h 2.200,00 104,35R$        229.570,00R$          

01.19 DRENAGEM

01.19.04 Rede tubular de concreto cimento ARI PLUS RS classe PA-1

01.19.04.01 DN = 400mm m 80,00 93,38R$          7.470,41R$              

01.19.04.02 DN = 500mm m 10,00 119,56R$        1.195,58R$              

01.19.07 Concreto para berço de rede tubular

01.19.07.01 Traço 1:3:6, inclusive lançamento m³ 20,00 320,68R$        6.413,66R$              

01.19.08 Forma para berço

01.19.08.01 Em tábua, inclusive desforma m² 100,00 18,53R$          1.852,93R$              

01.19.11 Caixa para boca-de-lobo

01.19.11.01 Simples U 45 746,99R$        33.614,65R$            

01.19.11.02 Dupla U 15 1.336,47R$     20.047,05R$            

01.19.12 Alteamento de caixa para boca-de-lobo

01.19.12.01 Simples m 40,00 670,15R$        26.806,19R$            

01.19.12.02 Dupla m 12,00 1.082,66R$     12.991,88R$            

01.19.13 Conjunto quadro e grelha para boca-de-lobo

01.19.13.01 Tipo A (ferro fundido) - padrão Sudecap U 12 905,45R$        10.865,36R$            

01.19.13.02 Tipo B (concreto) - padrão Sudecap U 60 223,33R$        13.399,81R$            

01.19.13.03 GrelhaTipo B (concreto) - padrão Sudecap/ ciclovia U 30 69,39R$          2.081,70R$              

01.19.14 Cantoneira para boca-de-lobo 

01.19.14.01 Tipo A (ferro fundido) -padrão Sudecap U 12 351,04R$        4.212,53R$              

01.19.14.02 Tipo B (concreto) - padrão Sudecap U 60 74,75R$          4.484,84R$              

01.19.18 Poço de visita tipo A - padrão Sudecap

01.19.18.02 D= 500mm U 3 1.325,09R$     3.975,26R$              

01.19.22 Tampão de poço de visita 

01.19.22.02 Ferro fundido nodular U 12 664,79R$        7.977,51R$              

01.19.22.03 Rebaixamento de tampão de PV em até 20cm U 20 88,67R$          1.773,50R$              

01.19.22.04 Alteamento de tampão de PV/caixas diversas em até 20cm U 100 192,15R$        19.214,77R$            

01.19.30 Sarjeta - padrão Sudecap

01.19.30.05 Tipo B - (50x10)cm - DES-R01 m 600,00 19,93R$          11.956,04R$            

01.19.31 Canaleta - padrão Sudecap/BHtrans

01.19.31.10 Tipo 5 - 30x20 concreto 15 Mpa a céu aberto m 20,00 79,41R$          1.588,25R$              

01.19.31.11 Tipo 6 - 50x20 conc. 15 Mpa c/ grelha de ferro fund. 100x50cm, nodular articulada, incl. requadro

m 60,00 568,70R$        34.122,00R$            

01.19.70 Tubo PVC rígido NBR-7362/2, inclusive conexões (tigre/simi)

01.19.70.03 D = 100 mm m 150,00 13,00R$          1.949,93R$              

01.19.70.04 D = 150 mm m 100,00 22,29R$          2.229,28R$              

01.19.70.05 D = 200 mm m 150,00 37,19R$          5.578,36R$              

01.19.70.07 D = 300 mm m 280,00 83,89R$          23.490,56R$            

01.19.70.10 D = 1/2" m 50,00 4,70R$            235,00R$                 

01.20 PAVIMENTAÇÃO

01.20.01 Regularização 

01.20.01.01 Regularização e compactação do subleito - mecânica m² 800,00 1,68R$            1.342,81R$              

01.20.01.02 Regularização e compactação do subleito - com placa vibratória m² 2.600,00 3,64R$            9.467,51R$              

01.20.03 Reforço de subleito compactado excl. escav. e carga

01.20.03.01 compactado (proctor intermediário) m³ 160,00 9,50R$            1.520,20R$              

01.20.06 Base estab. granul. Compact. energia Proctor Interm. - Mecânica

01.20.06.03 Com brita Bica Corrida m³ 200,00 74,36R$          14.872,07R$            

01.20.06.05 Com brita Bica Corrida com 5% de cimento m³ 60,00 130,96R$        7.857,88R$              

01.20.06.11 Com concreto rolado fck >= 9,0 Mpa m³ 20,00 396,52R$        7.930,40R$              

01.20.06.12 Sub-base de fundo de pedreira m³ 40,00 83,48R$          3.339,20R$              

01.20.09 Base estab. granul. Compact. energia Proctor Intermediário, com equip. placa vibratória ou

similar

01.20.09.03 Com brita Bica Corrida m³ 600,00 88,70R$          53.220,00R$            

01.20.09.04 Com brita Bica Corrida com 5% de cimento m³ 220,00 185,35R$        40.777,00R$            

01.20.09.05 Com concreto rolado fck >= 9,0 Mpa m³ 80,00 417,39R$        33.391,20R$            

01.20.09.06 Sub-base de fundo de pedreira m³ 140,00 97,38R$          13.633,20R$            
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01.20.10 Transporte de material de qualquer natureza 

01.20.10.02 DMT <= 10 km t.km 800,00 0,78R$            625,13R$                 

01.20.10.03 DMT > 10 km t.km 50.000,00 0,53R$            26.657,29R$            

01.20.11 Imprimação

01.20.11.01 Imprimação com CM-30 m² 2.500,00 6,21R$            15.513,67R$            

01.20.12 Pintura

01.20.12.01 Pintura de ligação com RR-1C m² 9.000,00 1,54R$            13.825,57R$            

01.20.13 Concreto betuminoso usinado à quente

01.20.13.05 Faixa C com CAP 50/70 - mecânico t 500,00 262,84R$        131.418,87R$          

01.20.13.07 Faixa C com CAP 50/70, esp. manual, compactado c/ placa vibratória t 300,00 339,91R$        101.972,70R$          

01.20.13.08 Faixa C com CAP 50/70, esp. manual, compactado com rolo vibratório t 660,00 370,80R$        244.729,18R$          

01.20.17 Revestimento em alvenaria poliédrica

01.20.17.01 com colchão de areia m² 120,00 28,73R$          3.447,33R$              

01.20.18 Remoção e reconstrução de revestimento em alvenaria poliédrica 

01.20.18.01 com colchão de areia m² 80,00 21,74R$          1.738,94R$              

01.20.19 Pavimento intertravado, inclusive assentamento e colchão de areia 

01.20.19.10 Peças pré-moldadas esp. 6,0cm - 35 Mpa m² 300,00 72,54R$          21.762,99R$            

01.20.19.14 Peças pré-moldadas esp. 8,0cm - 35 Mpa m² 900,00 80,81R$          72.725,09R$            

01.20.19.15 Peças pré-moldadas esp. 6,0cm - 35 Mpa - Colorido m² 1.200,00 88,70R$          106.440,00R$          

01.20.19.16 Peças pré-moldadas esp. 8,0cm - 35 Mpa - Colorido m² 1.200,00 105,39R$        126.468,00R$          

01.20.19.17 Remoção e reassentamento com aproveitamento m² 400,00 28,17R$          11.268,00R$            

01.20.19.18 Reassentamento com aproveitamento m² 260,00 23,79R$          6.185,40R$              

01.20.20 Fresagem

01.20.20.01 Fresagem até 5cm m² 320,00 8,17R$            2.613,35R$              

01.20.20.02 Fresagem de 5 a 10cm m² 200,00 9,97R$            1.994,10R$              

01.21 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

01.21.03 Meio-fio e cordão - Padrão Sudecap - fornecimento e assentamento

01.21.03.03 Meio fio concreto fck>= 18 Mpa - Tipo A (12x16,7x35) cm m 2.600,00 32,11R$          83.498,06R$            

01.21.03.04 Meio fio concreto fck>= 18 Mpa - Tipo B (12x18,0x45) cm m 400,00 44,37R$          17.749,62R$            

01.21.03.16 Cordão de concreto pré-moldado boleado 10x10 com base m 260,00 27,47R$          7.143,44R$              

01.21.04 Remoção e reassentamento de meio-fio

01.21.04.01 Pré-moldado de concreto - Tipo A m 300,00 21,78R$          6.533,27R$              

01.21.04.02 Gnaisse/pedra m 500,00 32,59R$          16.296,51R$            

01.21.04.03 Pré-moldado de concreto - Tipo B m 120,00 26,09R$          3.130,80R$              

01.21.04.04 Reassentamento de meio-fio de concreto - Tipo A m 200,00 15,65R$          3.130,00R$              

01.21.04.05 Reassentamento de meio-fio de concreto - Tipo B m 120,00 17,07R$          2.048,40R$              

01.21.04.06 Reassentamento de meio-fio de gnaisse/pedra m 200,00 18,48R$          3.696,00R$              

01.21.05 Passeios

01.21.05.01 De concreto -  15Mpa esp.=6,0 cm m² 3.000,00 30,23R$          90.678,81R$            

01.21.05.03 De concreto >= 20Mpa  esp= 10cm  (Armado - incluindo tela) m² 600,00 65,22R$          39.132,00R$            

01.21.06 Fornecimento, lançamento e espalhamento de material em dreno, pátio ou passeio

01.21.06.01 Brita m³ 60,00 97,44R$          5.846,42R$              

01.21.06.02 Areia m³ 300,00 83,67R$          25.100,58R$            

01.21.06.03 Cascalho m³ 560,00 83,67R$          46.854,41R$            

01.21.07 Lançamento e espalhamento de materiais em passeio 

01.21.07.01 Solo em área de passeio m³ 320,00 11,05R$          3.534,81R$              

01.21.29 Barreira de segurança de concreto

01.21.29.01 Guarda rodas simples - padrão sudecap m 30,00 524,97R$        15.749,05R$            

01.21.30 Gramação, inclusive plantio

01.21.30.06 Grama São Carlos - Axonopus compressus m² 200,00 13,38R$          2.676,56R$              

01.21.30.07 Grama Esmeralda - Wild zoysia m² 600,00 12,72R$          7.633,95R$              

01.21.31 Preparo de covas, exclusive o fornecimento da muda 

01.21.31.01 De árvores H mín.de 1,80 m, cova 60x60x60cm. U 80 16,34R$          1.307,20R$              

01.21.31.02 De árvores H mín.de 2,50 m, cova 60x120x60cm. U 20 32,68R$          653,60R$                 

01.21.31.07 De arbustos ornamentais em geral U 160 6,88R$            1.101,36R$              

01.21.31.08 De forração m² 120,00 19,00R$          2.280,36R$              

01.21.32 Fornecimento e espalhamento de material para paisagismo

01.21.32.01 Terra vegetal m³ 90,00 64,14R$          5.772,38R$              

01.21.32.02 Adubo orgânico m³ 20,00 97,90R$          1.958,00R$              

01.21.33 Fornecimento de mudas 

01.21.33.01 Àrvore Ipê/Sibipuruna U 140 79,68R$          11.154,55R$            

01.21.33.02 Árvore Pau ferro/Acassia mimosa/Jacaranda mimoso U 60 76,25R$          4.575,02R$              

01.21.33.40 Forração - Acalifha U 400 1,98R$            793,45R$                 

01.21.33.50 Arbustos ornamentais em geral U 200 2,65R$            530,00R$                 

01.21.34 Cerca de proteção para árvores

01.21.34.01 Cerca de proteção para árvore conf. Projeto PPA-257 U 60 66,55R$          3.993,02R$              

01.21.43 Acessibilidade 

01.21.43.01 Execução de rampa de pedestre, padrão NBR 9050, inclusive serviços de demolição, regularização,

carga e transporte m² 2.200,00 146,09R$        321.398,00R$          

01.21.43.02 Execução de ilha de refúgio, inclusive serviços de demolição,  regularização, carga e transporte

m² 340,00 187,83R$        63.862,20R$            

01.21.44 Irrigação

01.21.44.01 Aspersor spray 1804 U 80 8,35R$            668,00R$                 

01.21.44.02 Caixa alvenaria 30x30x50cm c/ tampa de ferro p/ registro U 20 198,26R$        3.965,20R$              

01.21.44.03 Registro de gaveta bruto 1510-B 1/2'' Fabrimar/similar U 20 31,31R$          626,20R$                 

01.21.44.04 Registro de gaveta bruto 1510-B 1'' Fabrimar/similar U 20 41,74R$          834,80R$                 

01.21.44.05 Tubo de PVC D=20mm - solda - PN 60 - Incl. conexões m 400,00 1,57R$            628,00R$                 

01.21.44.06 Tubo de PVC D=32mm - solda - PN 60 - Incl. conexões m 400,00 3,13R$            1.252,00R$              

SUBTOTAL OBRAS CIVIS 4.233.073,86R$       

02.00 SINALIZAÇÃO VERTICAL
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Unid. Quant.Descrição dos Serviços Unitário Total Item

02.01 Fornecimento de placa simples em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm, com fundo em

pintura eletrostática, silkada com tinta epoxi, incluindo todos os dispositivos necessários à

sua fixação.

02.01.01 Incluindo fornecimento de chapa. m² 80,00 243,61R$        19.488,99R$            

02.02 Fornecimento de placa em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm., com fundo em pintura

eletrostática, incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação.

02.02.01 Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que

deverá ser impressa em película não refletiva. m² 520,00 318,10R$        165.412,94R$          

02.02.02 Placas com fundo pintado com tinta não refletorizada e letras, símbolos e tarjas em película refletiva

tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva.

m² 8,00 209,48R$        1.675,88R$              

02.03 Fornecimento de placas em chapa de alumínio liga 5052 H38, espessura de 1,50 mm, incluindo

todos os dispositivos necessários à sua fixação.

02.03.01 Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva - Tipo A, exceto a cor preta que

deverá ser impressa em película não refletiva

02.03.01.01 Placas moduladas. m² 70,00 539,41R$        37.758,72R$            

02.03.02 Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva - Tipo B, exceto a cor preta que

deverá ser impressa em película não refletiva

02.03.02.01 Placas moduladas. m² 70,00 568,82R$        39.817,32R$            

02.04 Fornecimento de placas em chapa de material reciclado, espessura de 3,0 mm, incluindo

todos os dispositivos necessários à sua fixação.

02.04.01 Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva - Tipo A, exceto a cor preta que

deverá ser impressa em película não refletiva

02.04.01 Placas moduladas. m² 90,00 483,64R$        43.527,60R$            

02.04.02 Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva - Tipo B, exceto a cor preta que

deverá ser impressa em película não refletiva

02.04.02.01 Placas moduladas. m² 90,00 531,29R$        47.816,10R$            

02.05 Fornecimento de Balizador cilindrico flexível com 2 faixas retrorrefletivas incluindo

chumbadores. U 30 141,93R$        4.257,97R$              

02.06 Suportes

02.06.01 Fornecimento de suporte simples em aço carbono galvanizado de seção circular com costura

e pontas lisas.

02.06.01.01 Diâmetro de 2" . m 1.937,50 60,25R$          116.730,45R$          

02.06.01.02 Diâmetro de 3". m 880,00 94,82R$          83.437,70R$            

02.06.02 Fornecimento de conjunto de suporte com braço projetado, em aço carbono galvanizado de

seção circular com costura e pontas lisas.

02.06.02.01 Suporte diâm. 4" / braço projetado diâmetro 3". U 20 1.606,04R$     32.120,78R$            

02.06.02.02 Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4". U 10 1.779,27R$     17.792,67R$            

02.06.02.03 Suporte diâm. 6" / braço projetado diâmetro 5". U 5 2.216,00R$     11.079,98R$            

02.06.03 Fornecimento de conjunto de suporte diâmetro 3" com braço projetado diâmetro 2" e 1/2"

reduzido em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas. 

U 2 633,33R$        1.266,66R$              

02.06.04 Fornecimento de conj. de suporte com braço projetado duplo em aço carbono galvanizado de

seção circular ou cônico com costura e pontas lisas.

02.06.04.01 Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4". U 1 2.577,38R$     2.577,38R$              

02.06.05 Fornecimento de pórtico em aço galvanizado a quente

02.06.05.01 Vão até 14,00 m. U 1 30.882,87R$   30.882,87R$            

02.06.05.02 Vão até 18,00 m. U 1 38.817,72R$   38.817,72R$            

02.06.06 Fornecimento de suporte tipo bandeira em aço galvanizado a quente

02.06.06.01 Bandeira simples, com coluna de 8 polegadas. U 1 11.717,83R$   11.717,83R$            

02.06.06.02 Bandeira simples, com coluna de 12 polegadas. U 1 17.837,10R$   17.837,10R$            

02.07 Fornecimento de pórtico composto por dois conjuntos de braços projetados simples

interligados em aço galvanizado de seção circular e costuras e pontas lisas.

02.07.01 Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4". U 1 3.683,47R$     3.683,47R$              

02.08 Serviços Gerais

02.08.01 Implantação de placa 

02.08.01.01 em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico ou octogonal existentes ou em

braço projetado reduzido.

U 1.000 37,30R$          37.304,68R$            

02.08.01.02 em braço projetado ou pórtico composto interligado.

02.08.01.02.01 Placa com área inferior a 1,0 m². U 25 40,57R$          1.014,20R$              

02.08.01.02.02 Placa com área igual ou superior a 1,0 m². U 70 70,53R$          4.937,06R$              

02.08.01.03 em pórtico ou bandeira U 12 108,18R$        1.298,11R$              

02.08.01.04 Refixação de placa em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico ou

octogonal existentes ou em braço projetado reduzido. 

02.08.01.04.01 Placa com área inferior a 1,0 m². U 30 31,75R$          952,49R$                 

02.08.02 Remoção de placa em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico ou

octogonal existentes ou em braço projetado reduzido.

02.08.02.01 com área inferior a 1,0 m². U 550 24,83R$          13.654,30R$            

02.08.02.02 com área superior a 1,0 m². U 5 31,75R$          158,75R$                 

02.08.02.03 em braço projetado ou pórtico composto interligado. U 20 34,51R$          690,24R$                 

02.08.02.04 em pórtico ou bandeira U 6 67,62R$          405,75R$                 

02.08.03 Implantação de suporte simples incluindo todo material necessário à sua instalação bem como 

a fixação da(s) placas, longarina(s) e/ou abraçadeira(s) ou quadro(s). 

02.08.03.01 Diâmetro 2". U 625 52,16R$          32.597,74R$            

02.08.03.02 Diâmetro 3". U 185 69,20R$          12.801,88R$            

02.08.04 Implantação de balizadores. U 30 45,43R$          1.362,75R$              

02.08.05 Implantação do conjunto suporte com braço projetado

02.08.05.01 Cilíndrico incluindo todo material necessário à sua instalação, incluindo base de concreto, bem

como a  a fixação da(s) transversina(s)  e abraçadeira(s) U 40 464,44R$        18.577,58R$            
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Unid. Quant.Descrição dos Serviços Unitário Total Item

02.08.06 Implantação do conjunto suporte com braço projetado duplo incluindo todo material necessário à

sua instalação, incluindo base de concreto, bem como a fixação da(s) transversina(s)

abraçadeira(s). 

02.08.06.01 seção cilindrica. U 1 532,01R$        532,01R$                 

02.08.07 Implantação do conjunto suporte com braço projetado reduzido, incluindo todo material necessário à

sua instalação. U 2 156,09R$        312,18R$                 

02.08.08 Implantação de Pórtico em aço galvanizado a quente, incluindo todo material necessário à sua

instalação, incluindo base de concreto. U 2 4.538,61R$     9.077,22R$              

02.08.09 Implantação de bandeira simples em aço galvanizado a quente, incluindo todo material

necessário à sua instalação, incluindo base de concreto.
U 2 2.288,57R$     4.577,14R$              

02.08.10 Implantação de pórtico composto por dois conjuntos de suportes com braços projetados simples

interligados, incluindo todo material necessário à sua instalação. U 1 782,23R$        782,23R$                 

02.08.11 Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material

necessário à sua execução bem como recomposição do local.

02.08.11.01 Diâmetro  2". U 80 32,22R$          2.577,62R$              

02.08.11.02 Diâmetro  3". U 30 52,27R$          1.568,01R$              

02.08.12 Remoção do conjunto suporte com braço projetado

02.08.12.01 simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à sua execução

bem como a recomposição do local. U 15 179,08R$        2.686,24R$              

02.08.12.02 Somente remoção de braço projetado simples e placa ( se houver ). U 15 96,84R$          1.452,67R$              

02.08.13 Remoção do conjunto suporte com braço projetado duplo

02.08.13.01 seção cilíndrica e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à sua

execução bem como a recomposição do local. U 4 269,76R$        1.079,05R$              

02.08.14 Remoção do conjunto suporte com braço projetado reduzido e placa(s) se houver, incluindo

todo equipamento e material necessário à sua execução bem como a recomposição do local.

U 2 102,47R$        204,94R$                 

02.08.15 Remoção de pórtico composto por dois conjuntos de de suportes com braços projetados simples

interligados e placa (s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário a sua

execução, bem como a recomposição do local. U 2 356,07R$        712,14R$                 

02.08.16 Remoção de pórtico. U 1 2.683,53R$     2.683,53R$              

02.08.17 Refixação de suporte existente

02.08.17.01 Suporte simples de  2". U 100 31,75R$          3.174,98R$              

02.08.17.02 Suporte simples de  3". U 12 52,95R$          635,40R$                 

02.08.18 Poda de árvore para desobstrução de placas e semáforos, incluindo todo equipamento e material

necessário a sua execução bem como a limpeza do local.

02.08.18.01 Poda leve - eliminação de brotos e ramos baixos. U 40 64,88R$          2.595,23R$              

02.08.18.02 Poda normal - eliminação de galhos maiores, em até  40 % da copa. U 10 110,55R$        1.105,46R$              

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL 889.211,71R$          

03.00 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

03.01 MARCAS VIÁRIAS

03.01.01 Demarcação de pavimento com tinta à base de metil metacrilato monocomponente com 0,6 mm. de

espessura úmida.

03.01.01.01 Aplicação mecânica de material retrorrefletivo para execução de linhas contínuas e interrompidas.

m² 3.250,00 23,15R$          75.237,48R$            

03.01.01.02 Aplicação manual de material retrorrefletivo para execução de zebrado, triângulo de

estacionamento, fechamento de garagem, travessia de pedestre, retenção, alinhamento, dizeres e

símbolos. m² 1.915,00 27,94R$          53.508,28R$            

03.01.02 Demarcação de pavimento com material plástico a frio multicomponente a base de resinas

metacrílicas reativas com 2 mm. de espessura, aplicado por extrusão. m² 8.300,00 128,49R$        1.066.452,22R$       

03.01.03 Demarcação de pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo com 3,0 mm. de

espessura. m² 2.000,00 67,64R$          135.273,03R$          

03.01.04 Demarcação de pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo com 1,5 mm. de

espessura. m² 1.350,00 36,07R$          48.696,88R$            

03.01.05 Fornecimento e demarcação de pavimento com laminado elastoplástico retrorrefletivo com 1,5 mm.

de espessura.

03.01.05.01 Faixas. m² 1.000,00 103,42R$        103.418,23R$          

03.01.05.02 Dizeres e símbolos. m² 325,00 112,57R$        36.586,61R$            

03.01.06 Remoção de marcas viárias existentes.

03.01.06.01 Com tinta à base de resina acrílica. m² 100,00 16,02R$          1.602,36R$              

03.01.06.02 Com maçarico a gás. m² 1.800,00 38,35R$          69.030,69R$            

03.02 DISPOSITIVOS AUXILIARES DE 

SINALIZAÇÃO

03.02.01 FORNECIMENTO

03.02.01.01 Tacha Monodirecional U 200 6,94R$            1.388,43R$              

03.02.01.02 Tacha Bidirecional U 100 8,04R$            803,97R$                 

03.02.01.03 Tachão Monodirecional U 300 22,83R$          6.849,88R$              

03.02.01.04 Tachão Bidirecional U 300 24,69R$          7.407,57R$              

03.02.01.05 Prisma de Concreto U 150 60,70R$          9.104,78R$              

03.02.02 IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO, INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

03.02.02.01 Tacha U 350 6,83R$            2.390,78R$              

03.02.02.02 Tachão U 650 9,06R$            5.887,86R$              

03.02.02.03 Prisma de Concreto U 180 19,22R$          3.459,35R$              

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.627.098,39R$       

04.00 SEMAFÓRICA

04.01 Serviços de implantação e relocação semafórica, incluindo todo os materiais, peças e

equipamentos necessários para sua execução, bem como mão de obra e transporte.

04.01.01 Controladores/Central Digicon ou compatíveis ao Sistema - Conforme especições técnicas no

anexo VI

04.01.01.01 Fornecimento e serviço de implantação de controlador semafórico - 8 fases completo, incluindo

todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo centralizado (incluindo serviços

de fusão de fibra óptica, quando o equipamento utilizar tal método de comunicação)

U 2 10.879,53R$   21.759,07R$            

04.01.01.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de controlador semafórico 8

fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu funcionamento no modo

centralizado (incluindo serviços de fusão de fibra óptica, quando o equipamento utilizar tal método

de comunicação). U 1 356,54R$        356,54R$                 
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04.01.01.03 Fornecimento e serviço de implantação de sistema de aterramento para controladores Digicon

U 2 264,02R$        528,05R$                 

04.01.01.04 Fornecimento e serviço de implantação de base para controladores Digicon U 2 240,60R$        481,20R$                 

04.01.02 Controladores/Central Tesc ou compatíveis ao Sistema - Conforme especificações técnicas

anexo VI

04.01.02.01 Fornecimento e serviço de implantação de controlador semafórico - 8 fases completo, incluindo

todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo centralizado (incluindo serviços

de fusão de fibra óptica, quando o equipamento utilizar tal método de comunicação)

U 2 12.808,69R$   25.617,38R$            

04.01.02.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de controlador semafórico 8

fases completo, incuindo todos os módulos necessários ao seu funcionamento no modo

centralizado (incluindo serviços de fusão de fibra óptica, quando o equipamento utilizar tal método

de comunicação). U 1 713,09R$        713,09R$                 

04.01.02.03 Fornecimento e serviço de implantação de sistema de aterramento para controladores Tesc

U 2 258,73R$        517,45R$                 

04.01.02.04 Fornecimento e serviço de implantação de base para controladores Tesc U 2 240,60R$        481,20R$                 

04.01.03 Controladores/Central Telvent ou compatíveis ao Sistema - Conforme especificações técnicas

anexo VI

04.01.03.01 Fornecimento e serviço de implantação de controlador semafórico - 16/16 fases completo, incluindo

todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo centralizado tipo: fibra ótica

e/ou GPRS (incluindo serviços de fusão de fibra óptica e todos os equipamentos necessários para

permitir a comunicação sem fio) U 8 33.167,91R$   265.343,30R$          

04.01.03.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de controlador semafórico 16

fases completo, incuindo todos os módulos necessários ao seu funcionamento no modo

centralizado (incluindo serviços de fusão de fibra óptica, quando o equipamento utilizar tal método

de comunicação) U 4 1.295,16R$     5.180,64R$              

04.01.03.03 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de concentrador de área

completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento U 1 1.295,16R$     1.295,16R$              

04.01.03.04 Fornecimento e serviço de implantação de sistema de aterramento para controladores Telvent

U 8 258,73R$        2.069,80R$              

04.01.03.05 Fornecimento e serviço de implantação de base para controladores Telvent U 8 717,08R$        5.736,63R$              

04.01.04 Câmeras do sistema de monitoramento de vídeo

04.01.04.01 Realocação de Equipamentos U 2 21.748,17R$   43.496,34R$            

04.01.05 No-break para alimentação ininterrupta das interseções semaforizadas - Conforme

especificações no anexo VII

04.01.05.01 Fornecimento e serviço de implantação de no-break, com banco de baterias U 11 2.638,45R$     29.022,99R$            

04.01.05.02 Fornecimento e serviço de implantação de cabeamento dimensionado e necessário a conexão entre

o no-break e o controlador semafórico m 170,00 8,97R$            1.525,17R$              

04.01.05.03 Fornecimento e serviço de implantação de poste de 5 m compatível com o no-break a ser instalado

U 11 1.136,62R$     12.502,81R$            

04.01.06 Laços detectores físicos  - Conforme especificações no anexo VIII

04.01.06.01 Fornecimento e serviço de implantação de laço detector físico U 50 640,66R$        32.033,24R$            

04.01.06.02 Fornecimento e serviço de implantação de cabeamento dimensionado e necessário a conexão entre

o laço e o controlador semafórico m 600,00 7,46R$            4.477,97R$              

04.01.07 Parque semafórico 

04.01.07.01 Postes e braços - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.01.01 Fornecimento e serviço de implantação de poste projetado com base, altura de 4,5m U 50 1.475,56R$     73.778,07R$            

04.01.07.01.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de poste projetado com base,

altura de 4,5m U 10 119,76R$        1.197,60R$              

04.01.07.01.03 Fornecimento e serviço de implantação de poste projetado engastado, altura de 5,5m U 10 1.414,01R$     14.140,08R$            

04.01.07.01.04 Fornecimento e serviço de implantação de poste simples com base, altura de 6,0 m U 40 1.109,74R$     44.389,80R$            

04.01.07.01.05 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de poste simples com base,

altura de 6,0 m U 8 119,76R$        958,08R$                 

04.01.07.01.06 Fornecimento e serviço de implantação de poste simples engastado, altura de 7m U 10 1.036,47R$     10.364,67R$            

04.01.07.01.07 Fornecimento e serviço de implantação de postes simples com base, altura de 4,50m U 60 788,78R$        47.326,77R$            

04.01.07.01.08 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de postes simples com base,

altura de 4,50m U 12 119,76R$        1.437,12R$              

04.01.07.01.09 Fornecimento e serviço de implantação de poste simples com base, altura de 2,50m U 40 552,77R$        22.110,68R$            

04.01.07.01.10 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de poste simples com base,

altura de 2,50m U 8 180,17R$        1.441,36R$              

04.01.07.01.11 Fornecimento e serviço de implantação de braço projetado de 4,5m U 50 841,16R$        42.057,91R$            

04.01.07.01.12 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de braço projetado de 4,5m

U 10 119,76R$        1.197,60R$              

04.01.07.01.13 Fornecimento e serviço de implantação de braço projetado de 5,5m U 10 955,18R$        9.551,76R$              

04.01.07.01.14 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de braço projetado de 5,5m

U 2 119,76R$        239,52R$                 

04.01.07.02 Chumbadores - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.02.01 Fornecimento e serviço de implantação de chumbador de 3/4” para poste simples U 150 177,47R$        26.620,50R$            

04.01.07.02.02 Fornecimento e serviço de implantação de chumbador para poste projetado 7/8" U 70 207,44R$        14.520,69R$            

04.01.07.03 Carcaças de grupos focais - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.03.01 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para braço 

projetado, com abraçadeiras e anteparo U 80 831,72R$        66.537,47R$            

04.01.07.03.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal

veicular 3 x 200 mm, para braço projetado, com braçadeira U 16 148,88R$        2.382,08R$              

04.01.07.03.03 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor,

com abraçadeiras U 120 811,05R$        97.326,28R$            

04.01.07.03.04 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal

veicular 3 x 200 mm, repetidor, com braçadeiras U 24 148,88R$        3.573,12R$              

04.01.07.03.05 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal veicular 4 x 200mm, repetidor,

com abraçadeiras
U 15 732,88R$        10.993,20R$            

04.01.07.03.06 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal

veicular 4 x 200 mm, repetidor, com braçadeiras U 3 148,88R$        446,64R$                 

04.01.07.03.07 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, projetado,

com abraçadeiras e anteparo U 10 1.045,54R$     10.455,44R$            

04.01.07.03.08 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal

veicular 4 x 200 mm, para braço projetado, com abraçadeira U 2 148,88R$        297,76R$                 

04.01.07.03.09 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal para pedestres em

policarbonato, com abraçadeiras U 450 367,78R$        165.500,57R$          

04.01.07.03.10 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal

para pedestres em poliuretano ou policarbonato U 90 148,88R$        13.399,20R$            
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ANEXO XIX

PLANILHA DE PREÇOS, BDI E ADMINISTRAÇÃO LOCAL ESTIMADOS

Unid. Quant.Descrição dos Serviços Unitário Total Item

04.01.07.03.11 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal

para pedestres em alumínio, com braçadeira U 30 148,88R$        4.466,40R$              

04.01.07.04 Abraçadeiras - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.04.01 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras completas para braço projetado, para

fixação de grupo focal de 200 mm U 20 78,95R$          1.579,10R$              

04.01.07.04.02 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras inferiores para fixação de semáforo em

coluna de 101 mm de diâmetro, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal

U 40 57,45R$          2.298,05R$              

04.01.07.04.03 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras superiores para fixação de semáforo em

coluna de 101 mm de diâmetro, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal

U 40 57,45R$          2.298,05R$              

04.01.07.04.04 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras inferiores para fixação de semáforo em

coluna de 114 mm de diâmetro, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal

U 10 71,73R$          717,30R$                 

04.01.07.04.05 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras superiores para fixação de semáforo em

coluna de 114 mm de diâmetro, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal

U 10 71,73R$          717,30R$                 

04.01.07.05 Material elétrico para padrão de energia elétrica CEMIG - Conforme especificações técnicas no

anexo IX

04.01.07.05.01 Fornecimento e serviço de implantação de box Curvo de alumínio 1" U 11 6,21R$            68,28R$                   

04.01.07.05.02 Fornecimento e serviço de implantação de box reto de alumínio 1" U 11 4,19R$            46,13R$                   

04.01.07.05.03 Fornecimento e serviço de implantação de cabeçote de alumínio 1" U 11 2,91R$            32,03R$                   

04.01.07.05.04 Fornecimento e serviço de implantação de cabeçote de PVC 1" U 11 3,60R$            39,63R$                   

04.01.07.05.05 Fornecimento e serviço de implantação de caixa polifásica em policarbonato, com lente, CMD3 N2

padrão CEMIG U 11 538,35R$        5.921,81R$              

04.01.07.05.06 Fornecimento e serviço de implantação de cantoneira para aterramento padrão CEMIG U 11 56,60R$          622,65R$                 

04.01.07.05.07 Fornecimento e serviço de implantação de conector de cobre ou alumínio de parafuso fundido

10mm U 11 3,02R$            33,17R$                   

04.01.07.05.08 Fornecimento e serviço de implantação de curva em S galvanizada 1” e parede de 2,65mm

U 11 12,42R$          136,67R$                 

04.01.07.05.09 Fornecimento e serviço de implantação de curva longa 90° 1'' em PVC, anti-chama U 11 3,09R$            33,95R$                   

04.01.07.05.10 Fornecimento e serviço de implantação de curva longa 90º, galvanizada 1", parede de 2,65mm

U 11 12,52R$          137,74R$                 

04.01.07.05.11 Fornecimento e serviço de implantação de curva longa 90º, galvanizada 2". U 11 31,08R$          341,90R$                 

04.01.07.05.12 Fornecimento e serviço de implantação de disjuntor bipolar termomagnético 5KA 20A U 11 54,72R$          601,88R$                 

04.01.07.05.13 Fornecimento e serviço de implantação de disjuntor bipolar termomagnético 5KA 40A U 11 67,38R$          741,15R$                 

04.01.07.05.14 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto em PVC 1", anti-chama U 11 17,79R$          195,66R$                 

04.01.07.05.15 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto em aço galvanizado, tipo liso, comprimento 3m

1", parede de 2,65mm U 11 55,15R$          606,69R$                 

04.01.07.05.16 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto leve galvanizado diâmetro 2", c/ luva,

comprimento 3m U 11 65,83R$          724,14R$                 

04.01.07.05.17 Fornecimento e serviço de implantação de terminal de cobre 10mm U 11 2,80R$            30,76R$                   

04.01.07.05.18 Fornecimento e serviço de implantação de fita de aço inoxidável 0,6 por 30, Brasband, com 5 fechos

m 11,00 51,39R$          565,34R$                 

04.01.07.06 Cabos elétricos de potência, dados e óptico - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.06.01 Fornecimento e serviço de implantação de cabo flexível 3x1,5mm², isolamento de 1kV, PVC ou PE,

obedecendo à norma NBR 7288, sendo os condutores isolados com as cores preta, vermelha e

verde, com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação)

m 6.000,00 2,68R$            16.074,26R$            

04.01.07.06.02 Fornecimento e serviço de implantação de cabo flexível 4x1,5mm², isolamento de 1KV, PVC ou PE,

obedecendo à norma NBR 7288, sendo os condutores isolados com as cores preta, vermelha,

amarela e verde, com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação)

m 6.000,00 3,39R$            20.344,93R$            

04.01.07.06.03 Fornecimento e serviço de implantação de cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-

rígido, tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na cor azul

m 400,00 2,66R$            1.062,06R$              

04.01.07.06.04 Fornecimento e serviço de implantação de cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-

rígido, tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na cor preta

m 800,00 2,66R$            2.124,11R$              

04.01.07.06.05 Fornecimento e serviço de implantação de cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-

rígido, tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na cor verde

m 400,00 2,66R$            1.062,06R$              

04.01.07.06.06 Fornecimento e serviço de implantação de cabo CCE APL ASF 50x4 pares de polos, conforme

norma NBR 10502
m 1.000,00 3,90R$            3.904,45R$              

04.01.07.06.07 Fornecimento e serviço de implantação de cabo CCE - APL - 90 - 4 pares de polos m 400,00 7,85R$            3.141,78R$              

04.01.07.06.08 Fornecimento e serviço de implantação de cabo óptico drop fig 8 low friction 02F (CFOAC-BLI-A/B-

CM 02 AR-LSZH) m 400,00 7,39R$            2.955,76R$              

04.01.07.07  Material para rede subterrânea - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.07.01 Fornecimento e serviço de implantação de caixa de passagem tipo CP02 ou ZA, padrão CEMIG

U 70 91,10R$          6.376,73R$              

04.01.07.07.02 Fornecimento e serviço de implantação de conjunto em concreto pré moldado, composto de caixa

de cabeamento cilíndrica, com diâmetro interno de 37cm, externo de 44cm, altura de 45cm, com

três pré-furos de 10cm de diâmetro no meio do lado interno da parede, com os centros espassados

igualmente de 120 º, caixilho de diâmetro externo de 44cm e tampa com emblema da BHTRANS,

para ser instalado em passeios públicos U 158 213,07R$        33.665,84R$            

04.01.07.07.03 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor

preta, seção circular, corrugado, impermeável, destinado à proteção de cabos, em redes

subterrâneas de energia e telecomunicação, diâmetro de 75mm, instalado em rede sob asfalto

m 1350 186,57R$        251.864,61R$          

04.01.07.07.04 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor

preta, seção circular, corrugado, impermeável, destinado à proteção de cabos, em redes

subterrâneas de energia e telecomunicação, diâmetro de 75mm, instalado em rede sob passeio

m 400 129,30R$        51.720,00R$            

04.01.07.07.05 Fornecimento e serviço de implantação de tampa com aro para caixa de passagem tipo CP02, com

proteção anti-ferrugem em ferro fundido cinzento, com emblema da BHTRANS, conforme Anexo IX

U 70 102,09R$        7.146,31R$              

04.01.07.08 Módulos LED - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.08.01 Fornecimento e serviço de implantação de módulo LED verde 200mm, fabricado conforme norma

ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação

com diâmetro externo de 215mm U 675 209,61R$        141.489,51R$          
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ANEXO XIX
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Unid. Quant.Descrição dos Serviços Unitário Total Item

04.01.07.08.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de módulo LED verde 200mm,

fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro

e borracha de vedação com diâmetro externo de 215mm U 135 11,32R$          1.528,20R$              

04.01.07.08.03 Fornecimento e serviço de implantação de módulo LED vermelho 200mm, fabricado conforme

norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de

vedação com diâmetro externo de 215mm U 700 209,61R$        146.729,86R$          

04.01.07.08.04 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de módulo LED vermelho

200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de

diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo de 215mm U 140 11,32R$          1.584,80R$              

04.01.07.08.05 Fornecimento e serviço de implantação de módulo LED amarelo 200mm, fabricado conforme norma

ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação

com diâmetro externo de 215mm U 225 209,61R$        47.163,17R$            

04.01.07.08.06 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de módulo LED Amarelo

200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de

diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo de 215mm U 45 11,32R$          509,40R$                 

04.01.07.08.07 Fornecimento e serviço de implantação de máscara para módulo de LED, boneco andando, sendo

pictrograma deverá ser fiel ao desenho da ABNT NBR: 7995:2007 U 450 45,27R$          20.372,81R$            

04.01.07.08.08 Fornecimento e serviço de implantação de máscara para módulo de LED, boneco parado, sendo

pictrograma deverá ser fiel ao desenho da ABNT NBR: 7995:2007 U 450 45,27R$          20.372,81R$            

04.01.07.08.09 Fornecimento e serviço de implantação de máscara para módulo de LED, com seta, sendo

pictograma deverá ser fiel ao desenho  da ABNT NBR: 7995:2007 U 20 45,27R$          905,46R$                 

04.01.07.09 Semáforos Sonoros - Conforme especificações técnicas no anexo X

04.01.07.09.01 Fornecimento e serviço de implantação de dispositivo de sinalização semafórica sonora, para

auxiliar a travessia de pedestres com deficiência visual, incluindo todo seu cabeamento e

acessórios. Esse dispositivo deverá permitir a programação do volume do som em funçao do

horário. U 170 1.148,19R$     195.192,46R$          

04.01.07.09.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de dispositivo de sinalização

semafórica sonora, para auxiliar a travessia de pedestres com deficiência visual, incluindo todo seu

cabeamento e acessórios. Esse dispositivo deverá permitir a programação do volume som em

função do horário. U 12 312,23R$        3.746,76R$              

04.02 Retirada de mobiliário semafórico, incluindo todos os serviços necessários e transporte de

entulho, materiais e equipamentos

04.02.01 Serviço de retirada de controlador semafórico, com coluna ou base, incluindo a recomposição da

calçada nos moldes da existente no local. U 4 867,70R$        3.470,79R$              

04.02.02 Serviço de retirada de poste projetado com braço, incluindo a recomposição da calçada nos

moldes da existente no local. U 20 177,19R$        3.543,85R$              

04.02.03 Serviço de retirada de coluna simples, incluindo a recomposição da calçada nos moldes da existente 

no local. U 30 499,81R$        14.994,21R$            

04.02.04 Serviço de retirada do grupo focal veicular, incluindo toda sua fiação elétrica. U 80 137,28R$        10.982,79R$            

04.02.05 Serviço de retirada do grupo focal de pedestres, incluindo toda sua fiação elétrica. U 79 124,71R$        9.852,39R$              

04.02.06 Serviço de retirada de padrão Cemig. U 3 100,55R$        301,65R$                 

SUBTOTAL SEMAFÓRICA 2.182.521,55

TOTAL CUSTO DIRETO 8.931.905,52

05.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 446.595,28

05.01 Administração local

05.01.01 Administração local U 100 4.465,95         446.595,28

446.595,28

TOTAL 9.378.500,79

BDI (%) 31,08% 2.914.838,05

12.293.338,84PREÇO GLOBAL (R$)

SUBTOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %

GRUPO A*

A-1 Administração central 4,67

A-2 Despesas financeiras 1,21

A-3 Riscos e imprevistos 0,97

A-4 Seguro e Garantia 0,74

Total grupo A 7,59

GRUPO B*

B-1 Lucro bruto 8,69

Total grupo B 8,69

GRUPO C

C-1 PIS 0,65

C-2 COFINS 3,00

C-3** ISSQN 5,00

C-4 INSS (no caso de desoneração na folha) 2,00

Total grupo C 10,65

31,08

Referências:  * Grupo "A e B" - Acórdão 2622-2013 TCU

** ISSQN - Lei Municipal 10.692/13

Fórmula do BDI:

PLANILHA DE PREÇOS, BDI E ADMINISTRAÇÃO LOCAL ESTIMADOS

IMPOSTOS

PERCENTUAL TOTAL DO BDI

BDI = {[
(1,00 + (AC/100) * (1,00 + DF/100) * (1+ RI/100) * (1,00 + SG/100) * (1,00 + LB/100)

] - 1,00} * 100
1 - (I/100)

De acordo com o TCU não existe uma norma ou metodologia única e consensual para realizar o cálculo do BDI, nem para

definir os componentes que devam integrá-lo, sendo este modelo baseado no Acórdão 2622/2013 do TCU. Portanto, este

Modelo de BDI é mera sugestão, podendo ser modificado pela Licitante, desde que em conformidade com os preceitos legais

que regem o tema. 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS

LUCRO 

ANEXO XIX
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Unitário Total 

01.00 OBRAS CIVIS  

01.01 INSTALAÇÃO DA OBRA

01.01.01 Escritorio de obra

01.01.01.11 Escritório de fiscalização/empreteira Tipo I U 6 -R$                    
01.01.03 Placa afixada com peças de madeira 8x12cm

01.01.03.03 Placa de obra padrão Sudecap - afixada em peças de madeira 8x12 cm m² 100,00 -R$                    
01.01.04 Tapume padrão Sudecap (tipo I, II e III)

01.01.04.02 Compensado 10mm - fixação enterrada sem informe PBH m 120,00 -R$                    
01.01.04.05 Informe public. Lona imp.digital aplicado em tapume m² 60,00 -R$                    
01.01.04.06 De tela galvanizada #2" fio 14 com fixação enterrada m 100,00 -R$                    
01.01.04.09 Tela-tapume de polipropileno H = 1,20m, inclusive base para fixação m 7.000,00 -R$                    
01.01.04.20 Remanejamento de tapume m 60,00 -R$                    
01.01.04.21 Remanejamento e reaproveitamento de tela-tapume m 2.500,00 -R$                    
01.01.04.22 Tela-tapume de polipropileno H = 1,20m m 800,00 -R$                    
01.01.04.23 Base móvel para fixação de tela tapume U 600 -R$                    
01.01.04.24 Remanejamento e reaproveit. de base móvel para fixação de tela-tapume U 180 -R$                    
01.01.06 Instalação provisória - concessionária

01.01.06.01 Padrão CEMIG - trifásico até 30 kva U 16 -R$                    
01.01.06.05 Padrão COPASA - kit cavalete metal e registro 3/4" U 16 -R$                    
01.01.07 Fossa e Sumidouro

01.01.07.02 Fossa séptica e sumidouro DN=1,20 H=4,00m U 2 -R$                    
01.01.08 Rede interna e provisória de água e esgoto

01.01.08.01 Tubo PVC D=100mm m 200,00 -R$                    
01.01.08.02 Tubo PVC D=150mm m 120,00 -R$                    
01.01.08.20 Tubo PVC água solda e conexões D=20 mm (1/2") m 200,00 -R$                    
01.01.09 Container 6,00x2,30x2,82m com isolamento térmico

01.01.09.01 Mobilização e desmobilização do container U 112 -R$                    
01.01.09.03 Escritório container c/ ar condc. e sanitário completo - Fiscalização Uxmês 40 -R$                    
01.01.09.11 Container - completo com banheiro e chuveiro Uxmês 72 -R$                    
01.01.10 Banheiro químico

01.01.10.01 Banheiro químico 110x120x230cm com manutenção Uxmês 18 -R$                    
01.01.11 Sinalização de obra - Placas e dispositivos de segurança

01.01.11.02 Placa 1,00x0,60m ch.26 em cavalete metalon 20x20mm Uxmês 1.200 -R$                    
01.01.11.08 Sinalizador elet. Monolight led 60 a 70 flashes/min U 20 -R$                    
01.01.11.09 Marcador de alinhamento (balizador 25x30 cm) - padrão CONTRAN-afixada em peça de madeira 7x7x120cm

em base móvel Uxmês 1.200 -R$                    
01.01.11.10 Canalizador de tráfego com base de sustentação - (conão) - Padrão CONTRAN (locação mensal) Uxmês 90 -R$                    
01.01.11.11 Equipe de monitoramento da sinalização de obra, inclusive veículo h 2.200,00 -R$                    
01.01.11.12 Faixa 8,00x0,80m - padrão BHTRANS- tecido morim suporte em eucalipto, inclusive Implantação e remoção

U 220 -R$                    
01.01.17 Locação de obra

01.01.17.02 Pré marcação com trena h 720 -R$                    
01.01.17.03 Equipe de topografia, inclusive equipamentos e veículo h 220 -R$                    
01.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

01.02.10 Demolição de piso inclusive afastamento

01.02.10.01 Cimentado ou contrapiso de argamassa m² 500,00 -R$                    
01.02.10.03 Cerâmico ou ladrilho hidráulico m² 120,00 -R$                    

Preços em R$ 
Unid. Quant.Descrição dos Serviços

ANEXO XX

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

Item
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Unitário Total 

Preços em R$ 
Unid. Quant.Descrição dos Serviços

ANEXO XX

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

Item

01.02.10.05 De pedra (mármore, granito, ardósia, são tomé, etc) m² 100,00 -R$                    
01.02.11 Demolição de passeio e pavimento, inclusive afastamento

01.02.11.01 Passeio ou laje de concreto manualmente m² 1.800,00 -R$                    
01.02.11.02 Passeio ou laje de concreto com equip. pneumático m² 400,00 -R$                    
01.02.11.03 Calçada portuguesa m² 900,00 -R$                    
01.02.11.05 Manual de alvenaria poliédrica/pavimento intertravado m² 700,00 -R$                    
01.02.11.07 De revestimento asfáltico c/ equip. pneumático - espessura até 12 cm m² 600,00 -R$                    
01.02.11.09 De revestimento asfáltico c/ equip. pneumático - espessura 12 a 25 cm m² 1.600,00 -R$                    
01.02.11.10 De revestimento asfáltico c/ equip. pneumático - Superior a 25 cm m² 1.000,00 -R$                    
01.02.12 Corte mecânico em concreto/asfalto

01.02.12.01 Corte mecânico com serra circular em concreto/asfalto m 3.200,00 -R$                    
01.02.13 Demolição de concreto inclusive afastamento

01.02.13.01 Simples - manual m³ 160,00 -R$                    
01.02.13.02 Armado - manual m³ 120,00 -R$                    
01.02.14 Demolição de alvenaria inclusive afastamento

01.02.14.01 De alvenaria de tijolos e blocos m³ 30,00 -R$                    
01.02.15 Remoção de meio-fio

01.02.15.01 Pré-moldado de concreto - Tipo A m 1.200,00 -R$                    
01.02.15.02 De pedra (gnaisse, basalto e etc.) m 1.000,00 -R$                    
01.02.15.03 Pré-moldado de concreto -Tipo B m 400,00 -R$                    
01.02.21 Remoção de peças diversas

01.02.21.20 Remoção padrão Cemig U 16 -R$                    
01.02.21.21 Remoção padrão Copasa U 16 -R$                    
01.02.26 Transporte de material demolido em carrinho de mão

01.02.26.01 DMT <= 50,00m m³ 1.800,00 -R$                    
01.02.26.02 50,00 m <= DMT <= 100,00m m³ 400,00 -R$                    
01.02.27 Carga de material demolido sobre caminhão

01.02.27.01 Manual m³ 1.800,00 -R$                    
01.02.27.02 Mecânica m³ 500,00 -R$                    
01.02.28 Transporte de material demolido, inclusive descarga

01.02.28.01 DMT <= 1km m³ 60,00 -R$                    
01.02.28.02 1 km <= DMT <= 2km m³ 200,00 -R$                    
01.02.28.03 2 km <= DMT <= 5km m³.km 200,00 -R$                    
01.02.28.04 DMT > 5km m³.km 4.000,00 -R$                    
01.02.28.05 DMT > 5km, inclus. despesas com bota-fora autorizado pela PBH m³.km 40.000,00 -R$                    
01.02.31 Supressão de árvore, inclusive corte lenha 

01.02.31.01 Árvore de pequeno porte - até 3,00m U 20 -R$                    
01.02.31.02 Árvore de médio porte - de 3,00 a 5,00m U 20 -R$                    
01.02.31.03 Árvore de grande porte - acima de 5,00m U 30 -R$                    
01.03 TRABALHOS DE TERRA

01.03.01 Desmatamento , destocamento e limpeza do terreno

01.03.01.01 Capina manual do terreno m² 400,00 -R$                    
01.03.12 Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão

01.03.12.01 Manual m³ 1.800,00 -R$                    
01.03.12.03 Mecânica m³ 500,00 -R$                    
01.03.13 Transporte de material de qualquer natureza, inclusive descarga

01.03.13.01 DMT <= 1km m³ 60,00 -R$                    

BHTRANS  - CP n.º 02/2017 - Anexo XX - Modelo de Proposta Comercial, Composição do BDI e Composição da Administração Local - Página 2 de 17



Unitário Total 

Preços em R$ 
Unid. Quant.Descrição dos Serviços

ANEXO XX

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

Item

01.03.13.02 1 km <= DMT <= 2km m³ 200,00 -R$                    
01.03.13.03 2 km <= DMT <= 5km m³.km 200,00 -R$                    
01.03.13.04 DMT > 5km m³.km 4.000,00 -R$                    
01.03.13.05 DMT > 5km, inclus. despesas com bota-fora autorizado pela PBH m³.km 40.000,00 -R$                    
01.03.15 Aterro compactado

01.03.15.01 Com rolo vibratório m³ 180,00 -R$                    
01.03.15.02 Com placa vibratória m³ 220,00 -R$                    
01.03.15.03 Manual com soquete m³ 220,00 -R$                    
01.03.17 Escavação manual com descarga lateral

01.03.17.01 h < 1,5m m³ 1.400,00 -R$                    
01.03.18 Escavação mecânica com descarga lateral

01.03.18.01 h < 1,5m m³ 500,00 -R$                    
01.03.19 Escavação mecânica com descarga sobre caminhão

01.03.19.01 h < 1,5m m³ 200,00 -R$                    
01.03.22 Reaterro compactado

01.03.22.01 Manual m³ 200,00 -R$                    
01.03.22.02 Compactado com placa vibratória ou similar m³ 120,00 -R$                    
01.03.23 Regularização e compactação do terreno

01.03.23.01 Manual com soquete m² 3.800,00 -R$                    
01.03.23.03 Com placa vibratória m² 1.000,00 -R$                    
01.03.23.05 Com rolo vibratório m² 400,00 -R$                    
01.03.25 Transporte de material de qualquer natureza em caçamba

01.03.25.01 Caçamba VG 30 -R$                    
01.03.26 Escavação por método não destrutivo(MND), incl. mapeamento de interferência, dutos e todos os

insumos inerentes
01.03.26.01 Mobilização e desmobilização do equip. de perfuração direcional por MND U 3 -R$                    
01.03.26.02 Rede com MND com duto de até 100mm m 80,00 -R$                    
01.04 FUNDAÇÕES

01.04.21 Concreto convencional B1, B2, lançado em fundação

01.04.21.15 fck >= 15Mpa m³ 50,00 -R$                    
01.04.21.20 fck >= 20 Mpa m³ 40,00 -R$                    
01.04.21.30 fck >= 30 Mpa m³ 30,00 -R$                    
01.04.30 Baldrame de alvenaria de blocos de concreto (sapata)

01.04.30.13 E= 20cm preenchido com concreto 1:3:6 (10Mpa) m³ 10,00 -R$                    
01.05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES

01.05.01 Enrocamento com pedra de mão

01.05.01.02 Arrumada m³ 100,00 -R$                    
01.05.02 Tubo de concreto poroso

01.05.02.02 D=0,20m m 12,00 -R$                    
01.05.06 Junta Elástica

01.05.06.01 Junta Elásica 0-22, Fungenband ou similar m 60,00 -R$                    
01.05.11 Manta drenante geotextil

01.05.11.03 Manta geotextil 300G/m², resistência tração >=16Kn/m m² 36,00 -R$                    
01.05.12 Dreno Barbacan

01.05.12.01 D= 50mm U 8 -R$                    
01.05.19 Grelha

01.05.19.01 De PV de canal U 2 -R$                    

BHTRANS  - CP n.º 02/2017 - Anexo XX - Modelo de Proposta Comercial, Composição do BDI e Composição da Administração Local - Página 3 de 17



Unitário Total 

Preços em R$ 
Unid. Quant.Descrição dos Serviços

ANEXO XX

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

Item

01.06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

01.06.01 Forma, escoramento,desforma e limpeza - Estrutura

01.06.01.05 de compensado resinado espessura => 12MM m² 120,00 -R$                    
01.06.03 Armação, incl. corte, dobra, e colocação em estrutura

01.06.03.07 Aço CA-50/60 KG 1.200,00 -R$                    
01.07 ALVENARIAS E DIVISÕES

01.07.05 Alvenaria de bloco de concreto

01.07.05.03 E= 10 cm, a revestir, vedação m² 15,00 -R$                    
01.07.05.05 E= 15 cm, a revestir, vedação m² 30,00 -R$                    
01.07.05.07 E= 20 cm, a revestir, vedação m² 18,00 -R$                    
01.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA

01.11.84 Caixas para instação de redes subterrâneas

01.11.84.01 P20 20x20x20cm ferro fundido - padrão Telemar U 16 -R$                    
01.11.84.02 R1 35x60x50cm p. Telebrás inclusive aro e tampa U 12 -R$                    
01.11.84.03 R2 107x52x50cm - Alvenaria e concreto - Tampa tipo TR2-FF  U 8 -R$                    
01.13 SERRALHERIA

01.13.38 Gradis

01.13.38.04 Fornecimento e implantação de gradil preto completo, padrão PBH/BHTRANS U 300 -R$                    
01.14 REVESTIMENTOS

01.14.05 Revestimento com argamassa de cimento, cal e areia

01.14.05.07 Chapisco com argamassa 1:3 cimento areia, a peneira m² 30,00 -R$                    
01.14.05.21 Emboço com argamassa 1:6 cimento areia m² 30,00 -R$                    
01.14.05.31 Reboco com argamassa 1:7 cimento areia m² 30,00 -R$                    
01.15 PISOS

01.15.04 Contrapiso desempenado, com arg. 1:3 sem junta

01.15.04.07 E = 3,0 cm m² 800,00 -R$                    
01.15.22 Piso de ladrilho hidráulico

01.15.22.05 20 x 20 cm, na cor natural m² 220,00 -R$                    
01.15.22.10 20 x 20 cm, direcional em cor amarela/vermelha m² 400,00 -R$                    
01.15.22.11 20 x 20 cm, tátil em cor amarela/vermelha m² 480,00 -R$                    
01.15.37 Calçada portuguesa

01.15.37.05 Fornecimento e assentamento, inclusive colchão de areia m² 2.000,00 -R$                    
01.15.37.10 Remoção e reassentamento com aproveitamento m² 500,00 -R$                    
01.15.37.11 Reassentamento com aproveitamento m² 300,00 -R$                    
01.17 PINTURA

01.17.01 Caiação

01.17.01.05 Lisa, sobre reboco ou concreto m² 50,00 -R$                    
01.17.01.08 Sobre chapisco m² 50,00 -R$                    
01.17.01.09 Pintura de meio fio com cal, 2 demãos, inclusive fixador m² 50,00 -R$                    
01.18 SERVIÇOS DIVERSOS

01.18.10 Bancos

01.18.10.03 Banco pré-moldado concreto 45x150x45cm premo/similar U 16 -R$                    
01.18.30 Equipamentos e peças Padrão

01.18.30.56 Caminhão com guindauto tipo Munk (incl. man. e operação) h 80,00 -R$                    
01.18.30.57 Caminhão pipa 10.000l, com barra espargidora (incl. man. e operação) h 2.200,00 -R$                    
01.19 DRENAGEM

01.19.04 Rede tubular de concreto cimento ARI PLUS RS classe PA-1
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01.19.04.01 DN = 400mm m 80,00 -R$                    
01.19.04.02 DN = 500mm m 10,00 -R$                    
01.19.07 Concreto para berço de rede tubular

01.19.07.01 Traço 1:3:6, inclusive lançamento m³ 20,00 -R$                    
01.19.08 Forma para berço

01.19.08.01 Em tábua, inclusive desforma m² 100,00 -R$                    
01.19.11 Caixa para boca-de-lobo

01.19.11.01 Simples U 45 -R$                    
01.19.11.02 Dupla U 15 -R$                    
01.19.12 Alteamento de caixa para boca-de-lobo

01.19.12.01 Simples m 40,00 -R$                    
01.19.12.02 Dupla m 12,00 -R$                    
01.19.13 Conjunto quadro e grelha para boca-de-lobo

01.19.13.01 Tipo A (ferro fundido) - padrão Sudecap U 12 -R$                    
01.19.13.02 Tipo B (concreto) - padrão Sudecap U 60 -R$                    
01.19.13.03 GrelhaTipo B (concreto) - padrão Sudecap/ ciclovia U 30 -R$                    
01.19.14 Cantoneira para boca-de-lobo 

01.19.14.01 Tipo A (ferro fundido) -padrão Sudecap U 12 -R$                    
01.19.14.02 Tipo B (concreto) - padrão Sudecap U 60 -R$                    
01.19.18 Poço de visita tipo A - padrão Sudecap

01.19.18.02 D= 500mm U 3 -R$                    
01.19.22 Tampão de poço de visita 

01.19.22.02 Ferro fundido nodular U 12 -R$                    
01.19.22.03 Rebaixamento de tampão de PV em até 20cm U 20 -R$                    
01.19.22.04 Alteamento de tampão de PV/caixas diversas em até 20cm U 100 -R$                    
01.19.30 Sarjeta - padrão Sudecap

01.19.30.05 Tipo B - (50x10)cm - DES-R01 m 600,00 -R$                    
01.19.31 Canaleta - padrão Sudecap/BHtrans

01.19.31.10 Tipo 5 - 30x20 concreto 15 Mpa a céu aberto m 20,00 -R$                    
01.19.31.11 Tipo 6 - 50x20 conc. 15 Mpa c/ grelha de ferro fund. 100x50cm, nodular articulada, incl. requadro m 60,00 -R$                    
01.19.70 Tubo PVC rígido NBR-7362/2, inclusive conexões (tigre/simi)

01.19.70.03 D = 100 mm m 150,00 -R$                    
01.19.70.04 D = 150 mm m 100,00 -R$                    
01.19.70.05 D = 200 mm m 150,00 -R$                    
01.19.70.07 D = 300 mm m 280,00 -R$                    
01.19.70.10 D = 1/2" m 50,00 -R$                    
01.20 PAVIMENTAÇÃO

01.20.01 Regularização 

01.20.01.01 Regularização e compactação do subleito - mecânica m² 800,00 -R$                    
01.20.01.02 Regularização e compactação do subleito - com placa vibratória m² 2.600,00 -R$                    
01.20.03 Reforço de subleito compactado excl. escav. e carga

01.20.03.01 compactado (proctor intermediário) m³ 160,00 -R$                    
01.20.06 Base estab. granul. Compact. energia Proctor Interm. - Mecânica

01.20.06.03 Com brita Bica Corrida m³ 200,00 -R$                    
01.20.06.05 Com brita Bica Corrida com 5% de cimento m³ 60,00 -R$                    
01.20.06.11 Com concreto rolado fck >= 9,0 Mpa m³ 20,00 -R$                    
01.20.06.12 Sub-base de fundo de pedreira m³ 40,00 -R$                    
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01.20.09 Base estab. granul. Compact. energia Proctor Intermediário, com equip. placa vibratória ou similar

01.20.09.03 Com brita Bica Corrida m³ 600,00 -R$                    
01.20.09.04 Com brita Bica Corrida com 5% de cimento m³ 220,00 -R$                    
01.20.09.05 Com concreto rolado fck >= 9,0 Mpa m³ 80,00 -R$                    
01.20.09.06 Sub-base de fundo de pedreira m³ 140,00 -R$                    
01.20.10 Transporte de material de qualquer natureza 

01.20.10.02 DMT <= 10 km t.km 800,00 -R$                    
01.20.10.03 DMT > 10 km t.km 50.000,00 -R$                    
01.20.11 Imprimação

01.20.11.01 Imprimação com CM-30 m² 2.500,00 -R$                    
01.20.12 Pintura

01.20.12.01 Pintura de ligação com RR-1C m² 9.000,00 -R$                    
01.20.13 Concreto betuminoso usinado à quente

01.20.13.05 Faixa C com CAP 50/70 - mecânico t 500,00 -R$                    
01.20.13.07 Faixa C com CAP 50/70, esp. manual, compactado c/ placa vibratória t 300,00 -R$                    
01.20.13.08 Faixa C com CAP 50/70, esp. manual, compactado com rolo vibratório t 660,00 -R$                    
01.20.17 Revestimento em alvenaria poliédrica

01.20.17.01 com colchão de areia m² 120,00 -R$                    
01.20.18 Remoção e reconstrução de revestimento em alvenaria poliédrica 

01.20.18.01 com colchão de areia m² 80,00 -R$                    
01.20.19 Pavimento intertravado, inclusive assentamento e colchão de areia 

01.20.19.10 Peças pré-moldadas esp. 6,0cm - 35 Mpa m² 300,00 -R$                    
01.20.19.14 Peças pré-moldadas esp. 8,0cm - 35 Mpa m² 900,00 -R$                    
01.20.19.15 Peças pré-moldadas esp. 6,0cm - 35 Mpa - Colorido m² 1.200,00 -R$                    
01.20.19.16 Peças pré-moldadas esp. 8,0cm - 35 Mpa - Colorido m² 1.200,00 -R$                    
01.20.19.17 Remoção e reassentamento com aproveitamento m² 400,00 -R$                    
01.20.19.18 Reassentamento com aproveitamento m² 260,00 -R$                    
01.20.20 Fresagem

01.20.20.01 Fresagem até 5cm m² 320,00 -R$                    
01.20.20.02 Fresagem de 5 a 10cm m² 200,00 -R$                    
01.21 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

01.21.03 Meio-fio e cordão - Padrão Sudecap - fornecimento e assentamento

01.21.03.03 Meio fio concreto fck>= 18 Mpa - Tipo A (12x16,7x35) cm m 2.600,00 -R$                    
01.21.03.04 Meio fio concreto fck>= 18 Mpa - Tipo B (12x18,0x45) cm m 400,00 -R$                    
01.21.03.16 Cordão de concreto pré-moldado boleado 10x10 com base m 260,00 -R$                    
01.21.04 Remoção e reassentamento de meio-fio

01.21.04.01 Pré-moldado de concreto - Tipo A m 300,00 -R$                    
01.21.04.02 Gnaisse/pedra m 500,00 -R$                    
01.21.04.03 Pré-moldado de concreto - Tipo B m 120,00 -R$                    
01.21.04.04 Reassentamento de meio-fio de concreto - Tipo A m 200,00 -R$                    
01.21.04.05 Reassentamento de meio-fio de concreto - Tipo B m 120,00 -R$                    
01.21.04.06 Reassentamento de meio-fio de gnaisse/pedra m 200,00 -R$                    
01.21.05 Passeios

01.21.05.01 De concreto -  15Mpa esp.=6,0 cm m² 3.000,00 -R$                    
01.21.05.03 De concreto >= 20Mpa  esp= 10cm  (Armado - incluindo tela) m² 600,00 -R$                    
01.21.06 Fornecimento, lançamento e espalhamento de material em dreno, pátio ou passeio
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01.21.06.01 Brita m³ 60,00 -R$                    
01.21.06.02 Areia m³ 300,00 -R$                    
01.21.06.03 Cascalho m³ 560,00 -R$                    
01.21.07 Lançamento e espalhamento de materiais em passeio 

01.21.07.01 Solo em área de passeio m³ 320,00 -R$                    
01.21.29 Barreira de segurança de concreto

01.21.29.01 Guarda rodas simples - padrão sudecap m 30,00 -R$                    
01.21.30 Gramação, inclusive plantio

01.21.30.06 Grama São Carlos - Axonopus compressus m² 200,00 -R$                    
01.21.30.07 Grama Esmeralda - Wild zoysia m² 600,00 -R$                    
01.21.31 Preparo de covas, exclusive o fornecimento da muda 

01.21.31.01 De árvores H mín.de 1,80 m, cova 60x60x60cm. U 80 -R$                    
01.21.31.02 De árvores H mín.de 2,50 m, cova 60x120x60cm. U 20 -R$                    
01.21.31.07 De arbustos ornamentais em geral U 160 -R$                    
01.21.31.08 De forração m² 120,00 -R$                    
01.21.32 Fornecimento e espalhamento de material para paisagismo

01.21.32.01 Terra vegetal m³ 90,00 -R$                    
01.21.32.02 Adubo orgânico m³ 20,00 -R$                    
01.21.33 Fornecimento de mudas 

01.21.33.01 Àrvore Ipê/Sibipuruna U 140 -R$                    
01.21.33.02 Árvore Pau ferro/Acassia mimosa/Jacaranda mimoso U 60 -R$                    
01.21.33.40 Forração - Acalifha U 400 -R$                    
01.21.33.50 Arbustos ornamentais em geral U 200 -R$                    
01.21.34 Cerca de proteção para árvores

01.21.34.01 Cerca de proteção para árvore conf. Projeto PPA-257 U 60 -R$                    
01.21.43 Acessibilidade 

01.21.43.01 Execução de rampa de pedestre, padrão NBR 9050, inclusive serviços de demolição, regularização, carga e
transporte m² 2.200,00 -R$                    

01.21.43.02 Execução de ilha de refúgio, inclusive serviços de demolição,  regularização, carga e transporte m² 340,00 -R$                    
01.21.44 Irrigação

01.21.44.01 Aspersor spray 1804 U 80 -R$                    
01.21.44.02 Caixa alvenaria 30x30x50cm c/ tampa de ferro p/ registro U 20 -R$                    
01.21.44.03 Registro de gaveta bruto 1510-B 1/2'' Fabrimar/similar U 20 -R$                    
01.21.44.04 Registro de gaveta bruto 1510-B 1'' Fabrimar/similar U 20 -R$                    
01.21.44.05 Tubo de PVC D=20mm - solda - PN 60 - Incl. conexões m 400,00 -R$                    
01.21.44.06 Tubo de PVC D=32mm - solda - PN 60 - Incl. conexões m 400,00 -R$                    

SUBTOTAL OBRAS CIVIS -R$                    

02.00 SINALIZAÇÃO VERTICAL

02.01 Fornecimento de placa simples em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm, com fundo em pintura
eletrostática, silkada com  tinta epoxi, incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação.

02.01.01 Incluindo fornecimento de chapa. m² 80,00 -R$                    
02.02 Fornecimento de placa em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm., com fundo em pintura eletrostática,

incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação.
02.02.01 Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser

impressa em película não refletiva. m² 520,00 -R$                    
02.02.02 Placas com fundo pintado com tinta não refletorizada e letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A,

exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva. m² 8,00 -R$                    
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02.03 Fornecimento de placas em chapa de alumínio liga 5052 H38, espessura de 1,50 mm, incluindo todos os
dispositivos necessários à sua fixação.

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

02.03.01.01 Placas moduladas. m² 70,00 -R$                    
02.03.02 Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva - Tipo B, exceto a cor preta que deverá ser

impressa em película não refletiva
02.03.02.01 Placas moduladas. m² 70,00 -R$                    
02.04 Fornecimento de placas em chapa de material reciclado, espessura de 3,0 mm, incluindo todos os

dispositivos necessários à sua fixação.

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

02.04.01 Placas moduladas. m² 90,00 -R$                    
02.04.02 Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva - Tipo B, exceto a cor preta que deverá ser

impressa em película não refletiva
02.04.02.01 Placas moduladas. m² 90,00 -R$                    
02.05 Fornecimento de Balizador cilindrico flexível  com 2 faixas retrorrefletivas incluindo chumbadores.

U 30 -R$                    
02.06 Suportes

02.06.01 Fornecimento de suporte simples em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas
lisas.

02.06.01.01 Diâmetro de 2" . m 1.937,50 -R$                    
02.06.01.02 Diâmetro de 3". m 880,00 -R$                    
02.06.02 Fornecimento de conjunto de suporte com braço projetado, em aço carbono galvanizado de seção

circular com costura e pontas lisas.
02.06.02.01 Suporte diâm. 4" / braço projetado diâmetro 3". U 20 -R$                    
02.06.02.02 Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4". U 10 -R$                    
02.06.02.03 Suporte diâm. 6" / braço projetado diâmetro 5". U 5 -R$                    
02.06.03 Fornecimento de conjunto de suporte diâmetro 3" com braço projetado diâmetro 2" e 1/2" reduzido em

aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas. U 2 -R$                    
02.06.04 Fornecimento de conj. de suporte com braço projetado duplo em aço carbono galvanizado de seção

circular ou cônico com costura e pontas lisas.
02.06.04.01 Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4". U 1 -R$                    
02.06.05 Fornecimento de pórtico em aço galvanizado a quente

02.06.05.01 Vão até 14,00 m. U 1 -R$                    

02.06.05.02 Vão até 18,00 m. U 1 -R$                    
02.06.06 Fornecimento de suporte tipo bandeira em aço galvanizado a quente

02.06.06.01 Bandeira simples, com coluna de 8 polegadas. U 1 -R$                    
02.06.06.02 Bandeira simples, com coluna de 12 polegadas. U 1 -R$                    
02.07 Fornecimento de pórtico composto por dois conjuntos de braços projetados simples interligados em

aço galvanizado de seção circular e costuras e pontas lisas.
02.07.01 Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4". U 1 -R$                    
02.08 Serviços Gerais

02.08.01 Implantação de placa 

02.08.01.01 em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico ou octogonal existentes ou em braço
projetado reduzido.

U 1.000 -R$                    
02.08.01.02 em braço projetado ou pórtico composto interligado.
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ANEXO XX

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

Item

02.08.01.02.01 Placa com área inferior a 1,0 m². U 25 -R$                    
02.08.01.02.02 Placa com área igual ou superior a 1,0 m². U 70 -R$                    
02.08.01.03 em pórtico ou bandeira U 12 -R$                    
02.08.01.04 Refixação de placa em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico ou octogonal

existentes ou em braço projetado reduzido. 
02.08.01.04.01 Placa com área inferior a 1,0 m². U 30 -R$                    
02.08.02 Remoção de placa em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico ou octogonal

existentes ou em braço projetado reduzido.
02.08.02.01 com área inferior a 1,0 m². U 550 -R$                    
02.08.02.02 com área superior a 1,0 m². U 5 -R$                    
02.08.02.03 em braço projetado ou pórtico composto interligado. U 20 -R$                    
02.08.02.04 em pórtico ou bandeira U 6 -R$                    
02.08.03 Implantação de suporte simples incluindo todo material necessário à sua instalação bem como a

fixação da(s) placas, longarina(s) e/ou abraçadeira(s) ou quadro(s). 
02.08.03.01 Diâmetro 2". U 625 -R$                    
02.08.03.02 Diâmetro 3". U 185 -R$                    
02.08.04 Implantação de balizadores. U 30 -R$                    
02.08.05 Implantação do conjunto suporte com braço projetado

02.08.05.01 Cilíndrico incluindo todo material necessário à sua instalação, incluindo base de concreto, bem como a a
fixação da(s) transversina(s)  e abraçadeira(s) U 40 -R$                    

02.08.06 Implantação do conjunto suporte com braço projetado duplo incluindo todo material necessário à sua
instalação, incluindo base de concreto,  bem como a fixação da(s) transversina(s) abraçadeira(s). 

02.08.06.01 seção cilindrica. U 1 -R$                    
02.08.07 Implantação do conjunto suporte com braço projetado reduzido, incluindo todo material necessário à sua

instalação. U 2 -R$                    
02.08.08 Implantação de Pórtico em aço galvanizado a quente, incluindo todo material necessário à sua instalação,

incluindo base de concreto. U 2 -R$                    
02.08.09 Implantação de bandeira simples em aço galvanizado a quente, incluindo todo material necessário à

sua instalação, incluindo base de concreto. U 2 -R$                    
02.08.10 Implantação de pórtico composto por dois conjuntos de suportes com braços projetados simples interligados,

incluindo todo material necessário à sua instalação. U 1 -R$                    
02.08.11 Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à

sua execução bem como recomposição do local.
02.08.11.01 Diâmetro  2". U 80 -R$                    
02.08.11.02 Diâmetro  3". U 30 -R$                    
02.08.12 Remoção do conjunto suporte com braço projetado

02.08.12.01 simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à sua execução bem como a
recomposição do local. U 15 -R$                    

02.08.12.02 Somente remoção de braço projetado simples e placa ( se houver ). U 15 -R$                    
02.08.13 Remoção do conjunto suporte com braço projetado duplo

02.08.13.01 seção cilíndrica e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à sua execução bem
como a recomposição do local. U 4 -R$                    

02.08.14 Remoção do conjunto suporte com braço projetado reduzido e placa(s) se houver, incluindo todo
equipamento e material necessário à sua execução bem como a recomposição do local. U 2 -R$                    

02.08.15 Remoção de pórtico composto por dois conjuntos de de suportes com braços projetados simples interligados e
placa (s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário a sua execução, bem como a
recomposição do local. U 2 -R$                    

02.08.16 Remoção de pórtico. U 1 -R$                    
02.08.17 Refixação de suporte existente

02.08.17.01 Suporte simples de  2". U 100 -R$                    
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ANEXO XX

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

Item

02.08.17.02 Suporte simples de  3". U 12 -R$                    
02.08.18 Poda de árvore para desobstrução de placas e semáforos, incluindo todo equipamento e material necessário a

sua execução bem como a limpeza do local.
02.08.18.01 Poda leve - eliminação de brotos e ramos baixos. U 40 -R$                    
02.08.18.02 Poda normal - eliminação de galhos maiores, em até  40 % da copa. U 10 -R$                    

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL -R$                    

03.00 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

03.01 MARCAS VIÁRIAS

03.01.01 Demarcação de pavimento com tinta à base de metil metacrilato monocomponente com 0,6 mm. de espessura
úmida.

03.01.01.01 Aplicação mecânica de material retrorrefletivo para execução de linhas contínuas e interrompidas. m² 3.250,00 -R$                    
03.01.01.02 Aplicação manual de material retrorrefletivo para execução de zebrado, triângulo de estacionamento,

fechamento de garagem, travessia de pedestre, retenção, alinhamento, dizeres e símbolos. 
m² 1.915,00 -R$                    

03.01.02 Demarcação de pavimento com material plástico a frio multicomponente a base de resinas metacrílicas reativas
com 2 mm. de espessura, aplicado por extrusão. m² 8.300,00 -R$                    

03.01.03 Demarcação  de  pavimento  com  material termoplástico extrudado retrorrefletivo com 3,0 mm. de espessura.
m² 2.000,00 -R$                    

03.01.04 Demarcação  de  pavimento  com  material  termoplástico aspergido retrorrefletivo com 1,5 mm. de espessura.
m² 1.350,00 -R$                    

03.01.05 Fornecimento e demarcação de pavimento com laminado elastoplástico retrorrefletivo com 1,5 mm. de
espessura.

03.01.05.01 Faixas. m² 1.000,00 -R$                    
03.01.05.02 Dizeres e símbolos. m² 325,00 -R$                    
03.01.06 Remoção de marcas viárias existentes.

03.01.06.01 Com tinta à base de resina acrílica. m² 100,00 -R$                    
03.01.06.02 Com maçarico a gás. m² 1.800,00 -R$                    
03.02 DISPOSITIVOS AUXILIARES DE 

SINALIZAÇÃO

03.02.01 FORNECIMENTO

03.02.01.01 Tacha Monodirecional U 200 -R$                    
03.02.01.02 Tacha Bidirecional U 100 -R$                    
03.02.01.03 Tachão Monodirecional U 300 -R$                    
03.02.01.04 Tachão Bidirecional U 300 -R$                    
03.02.01.05 Prisma de Concreto U 150 -R$                    
03.02.02 IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO, INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

03.02.02.01 Tacha U 350 -R$                    
03.02.02.02 Tachão U 650 -R$                    
03.02.02.03 Prisma de Concreto U 180 -R$                    

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -R$                    
04.00 SEMAFÓRICA

04.01 Serviços de implantação e relocação semafórica, incluindo todo os materiais, peças e equipamentos
necessários para sua execução, bem como mão de obra e transporte.

04.01.01 Controladores/Central Digicon ou compatíveis ao Sistema - Conforme especições técnicas no anexo VI

04.01.01.01 Fornecimento e serviço de implantação de controlador semafórico - 8 fases completo, incluindo todos os
módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo centralizado (incluindo serviços de fusão de fibra
óptica, quando o equipamento utilizar tal método de comunicação) U 2 -R$                    
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Item

04.01.01.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de controlador semafórico 8 fases
completo, incluindo todos os módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado (incluindo
serviços de fusão de fibra óptica, quando o equipamento utilizar tal método de comunicação).

U 1 -R$                    
04.01.01.03 Fornecimento e serviço de implantação de sistema de aterramento para controladores Digicon U 2 -R$                    
04.01.01.04 Fornecimento e serviço de implantação de base para controladores Digicon U 2 -R$                    
04.01.02 Controladores/Central Tesc ou compatíveis ao Sistema - Conforme especificações técnicas anexo VI

04.01.02.01 Fornecimento e serviço de implantação de controlador semafórico - 8 fases completo, incluindo todos os
módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo centralizado (incluindo serviços de fusão de fibra
óptica, quando o equipamento utilizar tal método de comunicação) U 2 -R$                    

04.01.02.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de controlador semafórico 8 fases
completo, incuindo todos os módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado (incluindo
serviços de fusão de fibra óptica, quando o equipamento utilizar tal método de comunicação).

U 1 -R$                    
04.01.02.03 Fornecimento e serviço de implantação de sistema de aterramento para controladores Tesc U 2 -R$                    
04.01.02.04 Fornecimento e serviço de implantação de base para controladores Tesc U 2 -R$                    
04.01.03 Controladores/Central Telvent ou compatíveis ao Sistema - Conforme especificações técnicas anexo VI

04.01.03.01 Fornecimento e serviço de implantação de controlador semafórico - 16/16 fases completo, incluindo todos os
módulos necessários ao seu pleno funcionamento no modo centralizado tipo: fibra ótica e/ou GPRS (incluindo
serviços de fusão de fibra óptica e todos os equipamentos necessários para permitir a comunicação sem fio)

U 8 -R$                    
04.01.03.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de controlador semafórico 16 fases

completo, incuindo todos os módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado (incluindo
serviços de fusão de fibra óptica, quando o equipamento utilizar tal método de comunicação)

U 4 -R$                    
04.01.03.03 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de concentrador de área completo,

incluindo todos os módulos necessários ao seu pleno funcionamento U 1 -R$                    
04.01.03.04 Fornecimento e serviço de implantação de sistema de aterramento para controladores Telvent U 8 -R$                    
04.01.03.05 Fornecimento e serviço de implantação de base para controladores Telvent U 8 -R$                    
04.01.04 Câmeras do sistema de monitoramento de vídeo

04.01.04.01 Realocação de Equipamentos U 2 -R$                    
04.01.05 No-break para alimentação ininterrupta das interseções semaforizadas - Conforme especificações no

anexo VII
04.01.05.01 Fornecimento e serviço de implantação de no-break, com banco de baterias U 11 -R$                    
04.01.05.02 Fornecimento e serviço de implantação de cabeamento dimensionado e necessário a conexão entre o no-break

e o controlador semafórico m 170,00 -R$                    
04.01.05.03 Fornecimento e serviço de implantação de poste de 5 m compatível com o no-break a ser instalado U 11 -R$                    
04.01.06 Laços detectores físicos  - Conforme especificações no anexo VIII

04.01.06.01 Fornecimento e serviço de implantação de laço detector físico U 50 -R$                    
04.01.06.02 Fornecimento e serviço de implantação de cabeamento dimensionado e necessário a conexão entre o laço e o

controlador semafórico m 600,00 -R$                    
04.01.07 Parque semafórico -R$                    
04.01.07.01 Postes e braços - Conforme especificações técnicas no anexo IX
04.01.07.01.01 Fornecimento e serviço de implantação de poste projetado com base, altura de 4,5m

U 50 -R$                    
04.01.07.01.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de poste projetado com base, altura de

4,5m
U 10 -R$                    

04.01.07.01.03 Fornecimento e serviço de implantação de poste projetado engastado, altura de 5,5m U 10 -R$                    
04.01.07.01.04 Fornecimento e serviço de implantação de poste simples com base, altura de 6,0 m U 40 -R$                    
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Item

04.01.07.01.05 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de poste simples com base, altura de 6,0
m U 8 -R$                    

04.01.07.01.06 Fornecimento e serviço de implantação de poste simples engastado, altura de 7m U 10 -R$                    
04.01.07.01.07 Fornecimento e serviço de implantação de postes simples com base, altura de 4,50m U 60 -R$                    
04.01.07.01.08 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de postes simples com base, altura de

4,50m U 12 -R$                    
04.01.07.01.09 Fornecimento e serviço de implantação de poste simples com base, altura de 2,50m U 40 -R$                    
04.01.07.01.10 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de poste simples com base, altura de

2,50m U 8 -R$                    
04.01.07.01.11 Fornecimento e serviço de implantação de braço projetado de 4,5m U 50 -R$                    
04.01.07.01.12 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de braço projetado de 4,5m U 10 -R$                    
04.01.07.01.13 Fornecimento e serviço de implantação de braço projetado de 5,5m U 10 -R$                    
04.01.07.01.14 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de braço projetado de 5,5m U 2 -R$                    
04.01.07.02 Chumbadores - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.02.01 Fornecimento e serviço de implantação de chumbador de 3/4” para poste simples U 150 -R$                    
04.01.07.02.02 Fornecimento e serviço de implantação de chumbador para poste projetado 7/8" U 70 -R$                    
04.01.07.03 Carcaças de grupos focais - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.03.01 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para braço projetado,
com abraçadeiras e anteparo U 80 -R$                    

04.01.07.03.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal veicular 3 x
200 mm, para braço projetado, com braçadeira U 16 -R$                    

04.01.07.03.03 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor, com
abraçadeiras U 120 -R$                    

04.01.07.03.04 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal veicular 3 x
200 mm, repetidor, com braçadeiras U 24 -R$                    

04.01.07.03.05 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal veicular 4 x 200mm, repetidor, com
abraçadeiras

U 15 -R$                    
04.01.07.03.06 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal veicular 4 x

200 mm, repetidor, com braçadeiras U 3 -R$                    
04.01.07.03.07 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, projetado, com

abraçadeiras e anteparo U 10 -R$                    
04.01.07.03.08 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal veicular 4 x

200 mm, para braço projetado, com abraçadeira U 2 -R$                    
04.01.07.03.09 Fornecimento e serviço de implantação de carcaça para grupo focal para pedestres em policarbonato, com

abraçadeiras U 450 -R$                    
04.01.07.03.10 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal para

pedestres em poliuretano ou policarbonato U 90 -R$                    
04.01.07.03.11 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de carcaça para grupo focal para

pedestres em alumínio, com braçadeira U 30 -R$                    
04.01.07.04 Abraçadeiras - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.04.01 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras completas para braço projetado, para fixação de grupo
focal de 200 mm U 20 -R$                    

04.01.07.04.02 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras inferiores para fixação de semáforo em coluna de 101
mm de diâmetro, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal U 40 -R$                    

04.01.07.04.03 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras superiores para fixação de semáforo em coluna de
101 mm de diâmetro, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal U 40 -R$                    

04.01.07.04.04 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras inferiores para fixação de semáforo em coluna de 114
mm de diâmetro, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal U 10 -R$                    

04.01.07.04.05 Fornecimento e serviço de implantação de abraçadeiras superiores para fixação de semáforo em coluna de
114 mm de diâmetro, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal U 10 -R$                    

04.01.07.05 Material elétrico para padrão de energia elétrica CEMIG - Conforme especificações técnicas no anexo IX
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Item

04.01.07.05.01 Fornecimento e serviço de implantação de box Curvo de alumínio 1" U 11 -R$                    
04.01.07.05.02 Fornecimento e serviço de implantação de box reto de alumínio 1" U 11 -R$                    
04.01.07.05.03 Fornecimento e serviço de implantação de cabeçote de alumínio 1" U 11 -R$                    
04.01.07.05.04 Fornecimento e serviço de implantação de cabeçote de PVC 1" U 11 -R$                    
04.01.07.05.05 Fornecimento e serviço de implantação de caixa polifásica em policarbonato, com lente, CMD3 N2 padrão

CEMIG U 11 -R$                    
04.01.07.05.06 Fornecimento e serviço de implantação de cantoneira para aterramento padrão CEMIG U 11 -R$                    
04.01.07.05.07 Fornecimento e serviço de implantação de conector de cobre ou alumínio de parafuso fundido 10mm

U 11 -R$                    
04.01.07.05.08 Fornecimento e serviço de implantação de curva em S galvanizada 1” e parede de 2,65mm U 11 -R$                    
04.01.07.05.09 Fornecimento e serviço de implantação de curva longa 90° 1'' em PVC, anti-chama U 11 -R$                    
04.01.07.05.10 Fornecimento e serviço de implantação de curva longa 90º, galvanizada 1", parede de 2,65mm U 11 -R$                    
04.01.07.05.11 Fornecimento e serviço de implantação de curva longa 90º, galvanizada 2". U 11 -R$                    
04.01.07.05.12 Fornecimento e serviço de implantação de disjuntor bipolar termomagnético 5KA 20A U 11 -R$                    
04.01.07.05.13 Fornecimento e serviço de implantação de disjuntor bipolar termomagnético 5KA 40A U 11 -R$                    
04.01.07.05.14 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto em PVC 1", anti-chama U 11 -R$                    
04.01.07.05.15 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto em aço galvanizado, tipo liso, comprimento 3m 1", parede

de 2,65mm U 11 -R$                    
04.01.07.05.16 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto leve galvanizado diâmetro 2", c/ luva, comprimento 3m

U 11 -R$                    
04.01.07.05.17 Fornecimento e serviço de implantação de terminal de cobre 10mm U 11 -R$                    
04.01.07.05.18 Fornecimento e serviço de implantação de fita de aço inoxidável 0,6 por 30, Brasband, com 5 fechos

m 11,00 -R$                    
04.01.07.06 Cabos elétricos de potência, dados e óptico - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.06.01 Fornecimento e serviço de implantação de cabo flexível 3x1,5mm², isolamento de 1kV, PVC ou PE,
obedecendo à norma NBR 7288, sendo os condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde, com
isolamento de fácil manuseio (para corte e separação) m 6.000,00 -R$                    

04.01.07.06.02 Fornecimento e serviço de implantação de cabo flexível 4x1,5mm², isolamento de 1KV, PVC ou PE,
obedecendo à norma NBR 7288, sendo os condutores isolados com as cores preta, vermelha, amarela e verde,
com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação) m 6.000,00 -R$                    

04.01.07.06.03 Fornecimento e serviço de implantação de cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido,
tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na cor azul m 400,00 -R$                    

04.01.07.06.04 Fornecimento e serviço de implantação de cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido,
tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na cor preta m 800,00 -R$                    

04.01.07.06.05 Fornecimento e serviço de implantação de cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido,
tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288, isolamento na cor verde m 400,00 -R$                    

04.01.07.06.06 Fornecimento e serviço de implantação de cabo CCE APL ASF 50x4 pares de polos, conforme norma NBR
10502 m 1.000,00 -R$                    

04.01.07.06.07 Fornecimento e serviço de implantação de cabo CCE - APL - 90 - 4 pares de polos m 400,00 -R$                    
04.01.07.06.08 Fornecimento e serviço de implantação de cabo óptico drop fig 8 low friction 02F (CFOAC-BLI-A/B-CM 02 AR-

LSZH) m 400,00 -R$                    
04.01.07.07  Material para rede subterrânea - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.07.01 Fornecimento e serviço de implantação de caixa de passagem tipo CP02 ou ZA, padrão CEMIG U 70 -R$                    
04.01.07.07.02 Fornecimento e serviço de implantação de conjunto em concreto pré moldado, composto de caixa de

cabeamento cilíndrica, com diâmetro interno de 37cm, externo de 44cm, altura de 45cm, com três pré-furos de
10cm de diâmetro no meio do lado interno da parede, com os centros espassados igualmente de 120 º, caixilho
de diâmetro externo de 44cm e tampa com emblema da BHTRANS, para ser instalado em passeios públicos

U 158 -R$                    
04.01.07.07.03 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor preta,

seção circular, corrugado, impermeável, destinado à proteção de cabos, em redes subterrâneas de energia e
telecomunicação, diâmetro de 75mm, instalado em rede sob asfalto m 1350 -R$                    
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Unitário Total 

Preços em R$ 
Unid. Quant.Descrição dos Serviços

ANEXO XX

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

Item

04.01.07.07.04 Fornecimento e serviço de implantação de eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor preta,
seção circular, corrugado, impermeável, destinado à proteção de cabos, em redes subterrâneas de energia e
telecomunicação, diâmetro de 75mm, instalado em rede sob passeio m 400 -R$                    

04.01.07.07.05 Fornecimento e serviço de implantação de tampa com aro para caixa de passagem tipo CP02, com proteção
anti-ferrugem em ferro fundido cinzento, com emblema da BHTRANS, conforme Anexo IX U 70 -R$                    

04.01.07.08 Módulos LED - Conforme especificações técnicas no anexo IX

04.01.07.08.01 Fornecimento e serviço de implantação de módulo LED verde 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR
15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo de
215mm U 675 -R$                    

04.01.07.08.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de módulo LED verde 200mm, fabricado
conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de
vedação com diâmetro externo de 215mm U 135 -R$                    

04.01.07.08.03 Fornecimento e serviço de implantação de módulo LED vermelho 200mm, fabricado conforme norma ABNT
NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo
de 215mm U 700 -R$                    

04.01.07.08.04 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de módulo LED vermelho 200mm,
fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha
de vedação com diâmetro externo de 215mm U 140 -R$                    

04.01.07.08.05 Fornecimento e serviço de implantação de módulo LED amarelo 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR
15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo de
215mm U 225 -R$                    

04.01.07.08.06 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de módulo LED Amarelo 200mm,
fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha
de vedação com diâmetro externo de 215mm U 45 -R$                    

04.01.07.08.07 Fornecimento e serviço de implantação de máscara para módulo de LED, boneco andando, sendo pictrograma
deverá ser fiel ao desenho da ABNT NBR: 7995:2007 U 450 -R$                    

04.01.07.08.08 Fornecimento e serviço de implantação de máscara para módulo de LED, boneco parado, sendo pictrograma
deverá ser fiel ao desenho da ABNT NBR: 7995:2007 U 450 -R$                    

04.01.07.08.09 Fornecimento e serviço de implantação de máscara para módulo de LED, com seta, sendo pictograma deverá
ser fiel ao desenho  da ABNT NBR: 7995:2007 U 20 -R$                    

04.01.07.09 Semáforos Sonoros - Conforme especificações técnicas no anexo X -R$                    
04.01.07.09.01 Fornecimento e serviço de implantação de dispositivo de sinalização semafórica sonora, para auxiliar a

travessia de pedestres com deficiência visual, incluindo todo seu cabeamento e acessórios. Esse dispositivo
deverá permitir a programação do volume do som em funçao do horário.

U 170 -R$                    
04.01.07.09.02 Serviço de implantação (apenas mão de obra em caso de relocação) de dispositivo de sinalização semafórica

sonora, para auxiliar a travessia de pedestres com deficiência visual, incluindo todo seu cabeamento e
acessórios. Esse dispositivo deverá permitir a programação do volume som em função do horário. 

U 12 -R$                    
04.02 Retirada de mobiliário semafórico, incluindo todos os serviços necessários e transporte de entulho,

materiais e equipamentos -R$                    
04.02.01 Serviço de retirada de controlador semafórico, com coluna ou base, incluindo a recomposição da calçada nos

moldes da existente no local. U 4 -R$                    
04.02.02 Serviço de retirada de poste projetado com braço, incluindo a recomposição da calçada nos moldes da

existente no local. U 20 -R$                    
04.02.03 Serviço de retirada de coluna simples, incluindo a recomposição da calçada nos moldes da existente no local.

U 30 -R$                    
04.02.04 Serviço de retirada do grupo focal veicular, incluindo toda sua fiação elétrica. U 80 -R$                    
04.02.05 Serviço de retirada do grupo focal de pedestres, incluindo toda sua fiação elétrica. U 79 -R$                    
04.02.06 Serviço de retirada de padrão Cemig. U 3 -R$                    

SUBTOTAL SEMAFÓRICA -R$                    

TOTAL CUSTO DIRETO -R$                    

05.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      -   
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05.01 Administração local

05.01.01 Administração local U 100 -                  -R$                    

-R$                    

TOTAL -R$                    

BDI (%) 0,00 -R$                    

-R$                    

Preço Global  (por extenso):______________________________________________________

Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "d" do item 4.1 do Edital)

 - Declaramos:

SUBTOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREÇO GLOBAL (R$)

1. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da Concorrência Pública n.º 02/2018 e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos;

2. conhecimento das 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).

Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.

Identificação da Empresa LICITANTE: ___________________________________________________.

Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

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; 

Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item destacados de amarelo. Os demais preços serão calculados automaticamente. O percentual do BDI

será inserido automaticamente após o preenchimento completo da Planilha de Composição do BDI, assim como valor unitário da Administração Local, que será inserida

automaticamente após o preenchimento completo da Planilha de Composição da Administração Local.

** Conforme subitem 4.2.3.1 do Edital, a Administração Local, prevista no subitem 05.01.01 está limitada ao percentual máximo de 5% (cinco por cento) sobre o subtotal geral de
todos os itens da planilha sem BDI.

** Conforme alíneas "c", "d", "e" e "f" do subitem 6.3.10 do Edital, será desclassificada a proposta que:

c) apresentar preço global superior ao informado no subitem 6.3.2 do 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; 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %
GRUPO A
A-1 Administração central
A-2 Despesas financeiras
A-3 Riscos e imprevistos
A-4 Seguro e Garantia

Total grupo A 0,00

GRUPO B
B-1 Lucro bruto

Total grupo B 0,00

GRUPO C
C-1 PIS
C-2 COFINS
C-3** ISSQN
C-4 INSS (no caso de desoneração na folha)

Total grupo C 0,00

0,00

Referências:  * Grupo "A e B" - Acórdão 2622-2013 TCU
** ISSQN - Lei Municipal 10.692/13

Fórmula do BDI:

De acordo com o TCU não existe uma norma ou metodologia única e consensual para realizar o cálculo do BDI, nem para definir os componentes
que devam integrá-lo, sendo este modelo baseado no Acórdão 2622/2013 do TCU . Portanto, este Modelo de BDI é mera sugestão, podendo ser
modificado pela Licitante, desde que em conformidade com os preceitos legais que regem o tema. 

IMPOSTOS

PERCENTUAL TOTAL DO BDI

BDI = {[
(1,00 + (AC/100) * (1,00 + DF/100) * (1+ RI/100) * (1,00 + SG/100) * (1,00 + LB/100)

] - 1,00} * 100
1 - (I/100)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS

LUCRO 

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

1 Engenheiro para supervisão de obras
1.1 Engenheiro coodenador (61.21.02 - item sudecap) h 1.188,00 -R$               

2 Técnico para supervisão de obras
2.1 Técnico senior (61.23.01 - item sudecap) h 3.168,00 -R$               

3 Veiculos
3.1 Fiat Uno fire ou equivalente (63.01.01 - item sudecap) mês 27,00 -R$               
3 Auxiliares de Apoio

3.1 Servente (61.34.03 - item sudecap) h 6.336,00 -R$               

3.2 Rondante h 3.168,00 -R$               

4
Despesas com fornecimento de energia eletrica, água e esgoto, 
incluindo taxas para instalações.

4.1 Cemig mês 18,00 -R$               

4.2 Copasa mês 18,00 -R$               

TOTAL -R$               

05.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
05.01 Administração local
05.01.01 Administração local u 100,00 0,00 0,00

Descrição dos Serviços Und. Quantidade Preços em R$ 

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

LOCAL

Item
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ANEXO XXI 
MINUTA DE CONTRATO 

 
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no 
CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, com recursos do 
FUNDO DE TRANSPORTE URBANO (FTU), doravante 
denominado Contratante, neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. 
Josué Costa Valadão, através da EMPRESA DE 
TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE 
S/A – BHTRANS, sociedade de economia mista 
municipal situada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 
900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 41.657.081/0001-84, neste 
ato representada por seu Presidente, Sr. Célio Freitas 
Bouzada, e a ...................................................., 
estabelecida na ....................................................., CEP 
..............., inscrita no CNPJ sob o n.º ........................., 
neste ato representada por 
........................................................., doravante 
denominada Contratada, celebram este contrato, sendo 
o presente regido pelas normas da Lei Federal n.º 
8.666/93, suas modificações posteriores e pelas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo nº 01-018.596/18-32, 
ao Processo licitatório Concorrência Pública n.º 02/2018 e à proposta da Contratada, que integram 
este documento, independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Sistema Viário – DSV da Contratante. 

1.3. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Sinalização - GESIN, com apoio da 
Gerência de Semáforos e Programação – GESEP, da Contratante. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço referente à 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, conforme 
especificações técnicas e detalhamentos dispostos 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 nesta Minuta de Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado em nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
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4.1. O valor global deste contrato é R$ .............................................................................., obtido 
......................................................., e conforme proposta da Contratada autuada no processo. 

4.2. No valor estipulado no subitem anterior, estão incluídos todos impostos, taxas, custos e 
despesas diretas e indiretas. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação 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. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que observados o 
interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data limite para apresentação da proposta ou do último 
reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE). 

6.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada. 

6.3. Caso haja interesse entre as partes, o índice de reajuste poderá negociado. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações 
da Contratada: 

7.1. Assegurar a boa qualidade dos serviços contratados, de modo que os serviços avençados se 
realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

7.2. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade da 
Contratante, os empregados necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos 
os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, 
seguro e quaisquer outros não mencionados em decorrência da sua condição de empregadora. 

7.3. Responsabilizar-se pela substituição de seus empregados, nos casos de faltas, comportamento 
inadequado, qualificação técnica, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom 
andamento dos serviços. 

7.4. Responsabilizar-se pelo uso dos equipamentos de proteção individual por seus funcionários, 
diretos ou subempreitados, além do porte de uniforme padrão PBH, com a indicação visual “a serviço 
da BHTRANS”. 

7.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações objeto do Contrato, quando 
evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, quando decorrente da qualidade do 
material utilizado e, ainda, da ineficiência ou negligência nas operações das obras e serviços. 

7.6. Cumprir sistematicamente a data e horários estipulados pela Contratante, salvo motivo de “caso 
fortuito ou de força maior”. 

7.7. Designar um preposto, mediante procuração, para responder e responsabilizar-se pelas 
obrigações objeto do Contrato, junto à GESIN.  

7.7.1. Poderá a interessada, no entanto, vir a substituí-lo a qualquer momento durante a execução do 
objeto contratado, designando um substituto, cabendo a Contratante a aceitação formal do mesmo. 

7.8. Comparecer, sempre que convocada, à sede da Contratante para atender solicitações, 
reclamações ou outras observações que porventura possam ocorrer. 
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7.8.1. Caracterizada a contumácia de não atendimento às convocações, a Contratada estará sujeita à 
multa. 

7.9. Fornecer pessoal habilitado e em número suficiente para execução das atividades objeto do 
Contrato, dentro do prazo programado nas Ordens de Serviço e substituí-los quando a fiscalização da 
Contratante julgar necessário. 

7.10. Executar somente os serviços definidos nas Ordens de Serviço, conforme determinações do 
projeto, não sendo permitida qualquer alteração ou implantação por parte da Contratada sem a 
devida autorização formalizada da Contratante. 

7.11. Executar a Locação das obras de acordo com os projetos fornecidos pela Contratante.   

7.12. Aceitar e acatar as exigências da Contratante quanto à execução dos serviços. 

7.13. Fornecer e manter todos os equipamentos e instrumentos necessários à prestação dos 
serviços, em perfeitas condições de uso, por sua conta e risco. 

7.14. Alocar, além da mão de obra necessária, os equipamentos, sob a sua integral responsabilidade, 
para a execução exclusiva dos serviços contratados. 

7.15. Adotar todas as normas de segurança vigentes e ainda acatar, quando aplicáveis, as 
orientações da Contratante, conforme indicadas nas Normas Básicas de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo IX. 

7.16. Utilizar, nos serviços, material de primeira qualidade, reservando-se a Contratante o direito de, a 
qualquer tempo, coletar materiais para análise e, caso este não atenda as exigências especificadas, 
caberá a Contratante o direito de recusa. 

7.16.1. A Contratante poderá coletar materiais para testes e o pagamento referente ao custo dessas 
análises será de exclusiva responsabilidade da Contratada. 

7.16.2. Na hipótese dos materiais analisados atenderem às exigências especificadas, caberá a 
Contratante ressarcir à Contratada, e o fará, com a inclusão dos valores a serem ressarcidos no 
Boletim de Medição subsequente. 

7.16.3. Na hipótese dos materiais analisados não atenderem às exigências especificadas, não caberá 
qualquer tipo de ressarcimento, ficando a Contratada obrigada a refazer todo o serviço onde for 
constatada a irregularidade nos materiais utilizados, sem que haja qualquer ônus adicional para a 
BHTRANS. 

7.17. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante. 

7.18. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de segurança do trabalho, quando, em ocorrências da espécie forem vítimas os seus 
empregados, no desempenho ou em conexão com eles. 

7.19. Evitar danos à arborização, mobiliário urbano e demais instalações existentes na via pública 
quando da execução dos serviços, exceção feita àquelas intervenções previstas em projeto ou 
expressamente autorizadas pela Contratante. 

7.20. Zelar pelo perfeito cumprimento, por parte de todo seu pessoal, das normas estabelecidas no 
Código Nacional de Trânsito e daquelas estabelecidas pela Contratante, em especial as relacionadas 
a seguir: 

7.20.1. Uso obrigatório do cinto de segurança por parte dos condutores e passageiros em todos os 
deslocamentos em veículos a serviço da Contratante. 

7.20.2. Uso do talão do Estacionamento Rotativo nas áreas destinadas a este sistema. 
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7.20.3. Solicitar Autorização Especial de Trânsito de Veiculo – AETV para circulação na área central, 
corredores e Lagoa da Pampulha, em consonância com as portarias publicadas pela BHTRANS. 

7.21. Utilizar sinalização de advertência e equipamentos auxiliares padronizados, tais como cones, 
cavaletes; e nas atividades noturnas deverão ser utilizados também acessórios de iluminação e 
sinalização de obra refletiva.  

7.21.1. O descumprimento implicará no embargo da obra e a Contratada estará sujeita à multa. 

7.22. Transportar seus funcionários em veículos que atendam as Resoluções específicas do 
CONTRAN, em especial a Resolução n.º 82. 

7.23. Manter um escritório no município de Belo Horizonte ou região metropolitana.  

7.24. Providenciar a Anotação Técnica de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao Contrato e 
encaminhá-la à Contratante antes do início efetivo das atividades. 

7.25. Apresentar, na data de assinatura do Contrato, um responsável técnico com curso superior ou 
médio, devidamente registrado no órgão de classe (Sistema CREA / CONFEA) compatível com as 
exigências do objeto deste Projeto Básico, o qual será o responsável pelas implantações dos 
projetos viários e pelos contatos técnicos com a Contratante. 

7.25.1. A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar à Contratada 
documentação que comprove a escolaridade ou curso de formação profissional compatíveis com as 
atividades técnicas desenvolvidas na execução dos serviços elencados no Projeto Básico – Anexo 
I. 

7.26. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 
formalizado da Contratante. 

7.27. Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento formalizado da Contratante. 

7.28. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na habilitação. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Providenciar desvio de tráfego e a garantia de execução do serviço, bem como mobilizar a 
Gerência de Operação de Trânsito da Regional, quando necessário e/ou solicitado pela Contratada; 

8.2. No curso da execução dos serviços caberá à Contratante, através da GESIN – Gerência de 
Sinalização ou da GESEP – Gerência de Semáforos e Programação, conforme o caso, indicar 
técnicos para a fiscalização e acompanhamento dos trabalhos, sendo que estes representarão a 
BHTRANS, e terão total poder para efetuar a paralisação dos serviços, coletar e recusar materiais, de 
forma a fazer cumprir todas as exigências do presente Contrato; 

8.3. Julgar se as causas do atraso no cronograma de execução dos serviços apresentados pela 
Contratada podem ser enquadrados como “Caso Fortuito ou Motivo de Força Maior”. 

8.4. Efetuar o pagamento na forma definida.  

8.5. Fornecer as informações necessárias à elaboração dos trabalhos.  

8.6. Acompanhar os serviços executados pela Contratada, responsabilizando-se pela aprovação e 
aceite dos mesmos.  

8.7. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 
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CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os 
dados a seguir: 

Nominal: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – FUNDO DE TRANSPORTE URBANO 
CNPJ Nº: 18.715.383/0001-40 
Inscrição Estadual: Isenta 

9.1.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 
12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do 
desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe 
a Lei Municipal n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do 
serviço. 

9.1.1.1. O desconto a que se refere o subitem anterior deverá ser discriminado no corpo do 
documento fiscal da seguinte forma: “Desconto conforme Lei Municipal n.º 9.145/06.” 

9.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues no endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 
900, Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-902, na Gerência de Sinalização – GESIN, que fará as 
conferências pertinentes e atestará a execução dos serviços. 

9.3. A devolução do faturamento não aprovado pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a prestação dos serviços. 

9.4. O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada, sendo que o 
CNPJ da Nota Fiscal e da conta bancária deve ser o mesmo da Contratada. A Contratante não 
utilizará outra forma de pagamento. 

9.5. O pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente executados pela Contratada, 
em 10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamentos e 
Finanças – GEORF da Contratante, devidamente atestada. 

9.6. Na hipótese da Contratada apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na forma correta, sem 
qualquer ônus adicional para a Contratante. 

9.7. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão 
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013: 

10.1. Advertência. 

10.2. Multas, nas seguintes condições: 

a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na 
entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 
por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 
impostos destacados no documento fiscal; 

b) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do 
inciso IV do artigo 7º do Decreto Municipal 15.113/2013; 
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c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato, na hipótese de a Contratada 
entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a 
que se destina; 

d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando a 
Contratada der causa à rescisão do Contrato; 

10.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores. 

10.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparação 
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência 
da execução deste Contrato. 

10.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 

10.2.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na GEORF – Gerência de Orçamentos e 
Finanças da Contratante no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

10.2.5. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 
observando-se os seguintes critérios: 

10.2.5.1. O valor será descontado da garantia prestada. 

10.2.5.2. Se a multa aplicada superar o valor de garantia prestada, responderá a Contratada pela sua 
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices 
e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente; 

10.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras; 

10.2.5.4. Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito 
correspondente inscrito em dívida ativa. 

10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total 
do Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pela prestação de serviços 
em desacordo com o estabelecido. 

10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013. 

10.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade 
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de 
ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão 
grave ao interesse público. 

10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

11.1. A Contratada deverá comprovar, no ato de assinatura deste Instrumento, a prestação da 
garantia de contratação, no valor de R$ ..................... (................................ .....................................), 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor global deste Contrato.  
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11.1.1. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior à assinatura 
do contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela Contratante. 

11.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 11.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato. 

11.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

11.2.2. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente 
do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP n.º 
232/03.          

11.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 
obrigações contratuais.   

11.3. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 
multas estabelecidas no contrato. 

11.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que 
for notificada. 

11.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 
relativas. 

11.6. Em havendo prorrogação do Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou 
substituída, contemplando o novo prazo. 

11.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor 
contratado. 

11.7 – Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a 
garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO 

12.1. Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal nº 13.757 de 26 de outubro de 2009, fica 
vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos adicionais. 

12.1.1. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

12.1.2. Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato. 

12.1.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Representante 
Legal da Contratante, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração 
contratual para se atingir o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

13.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

13.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e legislação subseqüente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 

 
 
Belo Horizonte,            de                                    de            .  
 
 

Josué Costa Valadão 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura   

Município de Belo Horizonte 

Célio Freitas Bouzada 
Presidente 
BHTRANS 

 
 
 

_______________________________________ 
(Nome) 
(Cargo) 

(Nome da empresa) 
 
Testemunhas: 
1 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

2 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
Destinação das vias: 1ª via – Contratante   2ª via – Contratada 
 


