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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

RDC (ELETRÔNICO) N.º 01/2020 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-093.903/20-98 
 

 

 

• OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
engenharia previstos na implantação de Infraestrutura Cicloviária na Orla da Lagoa da 
Pampulha, em Belo Horizonte, contemplando obras civis, sinalização vertical e sinalização 
horizontal, com fornecimento de materiais. 
 

• MODALIDADE: Regime Diferenciado de Contratações. 

• TIPO: Menor preço, aferido pelo menor preço global. 

• MODO DE DISPUTA: Fechado. 

• REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário. 

• ORÇAMENTO ESTIMADO: Não sigiloso. 

• RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO): 
até às 09 horas, do dia 15/04/2021. 

• ABERTURA DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO (EM MEIO ELETRÔNICO): dia 
15/04/2021 às 09 horas e 30 minutos.  

• SITE PARA REALIZAÇÃO DO RDC ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br – site de 
licitações do Banco do Brasil. 

• DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na Internet, nos 
sites: www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

• SETOR DE LICITAÇÕES DA BHTRANS:  

- Telefone: (31) 3379-5591.  

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

- Endereço:  Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte 
– MG, CEP: 30.455-902.  

- Expediente de trabalho: dias úteis, das 9h às 17h30. 
 

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 
 
 

 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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PREÂMBULO 

O Município de Belo Horizonte – MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura – SMOBI, através da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – 
BHTRANS, observados os termos e condições previstos no Convênio de Cooperação Técnica n.º 
611/2018, realizará a LICITAÇÃO RDC nº 01/2020, via REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÕES – RDC (ELETRÔNICO), tipo MENOR PREÇO AFERIDO DE FORMA GLOBAL, 
para ter seu objeto executado sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e nos termos 
das normas consubstanciadas na Lei n.º 12.462/2011, no Decreto n.º 7.581/2011, aplicando-se a Lei 
n.º 8.666/1993, quando expressamente indicado na Lei n.º 12.462/2011, bem como no disposto pelo 
Decreto Municipal n.º 10.710/2001, naquilo que for aplicável; na Lei Orgânica do Município de Belo 
Horizonte; na Lei Municipal n.º 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 16.681/2017; 
no Decreto Municipal n.º 13.757/2009; no Decreto Municipal n.º 15.113/2013; no Decreto Municipal 
n.º 15.185/2013; no Decreto Municipal n.º 15.476/2014; no Decreto Municipal n.º 15.655/2014; no 
Decreto Municipal n.º 16.361/2016; na Lei n.º 8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.º 10.406/2002; 
na Lei n.º 12.846/2013; no Decreto Municipal n.º 16.954/2018; no Decreto Municipal n.º 16.408/2016; 
na Lei Complementar n.º 123/2006; na Lei Municipal n.º 10.936/2016; no Decreto Municipal n.º 
16.535/2016; além da legislação trabalhista aplicável, em especial a Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT (Decreto Lei n.º 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma 
Regulamentadora 15 – NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 – NR-18, aprovadas 
por meio da Portaria nº 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas regras e 
condições estabelecidas neste Edital. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O RDC será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de 
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 
da BHTRANS, com auxílio dos membros da CPL, designados pela Portaria BHTRANS DPR nº 
160/2020 de 18/12/2020, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo “licitações” constante do site www.licitacoes-e.com.br. 

1.3 – O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – 
DOM, e divulgado através da Internet, nos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. Havendo modificação neste Edital, o aviso será publicado da 
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Demais 
publicações, como modificações no Edital que, inquestionavelmente, não afetarem a formulação das 
propostas, comunicados, esclarecimentos, impugnações e recursos serão feitas unicamente nos 
sites: www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

1.4 – Este Edital estará disponível para download nos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, podendo ser obtida cópia na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, no horário de 10h às 15h, mediante comprovação de pagamento do custo referente 
às cópias reprográficas. 

1.5 – Constituem anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Projeto Básico 
   Apêndice I – Projetos Geométricos 
   Apêndice II – Projetos de Sinalização 
   Apêndice III – Desenhos 
   Apêndice IV – Especificações Técnicas de Sinalização Vertical 
   Apêndice V – Especificações Técnicas de Sinalização Horizontal 
   Apêndice VI – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VII_Sinalização 

Temporária 
   Apêndice VII – Normas Básicas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
   Apêndice VIII – Cronograma Físico-Financeiro 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Anexo II – Descrição dos Serviços, Quantitativos, Preços e BDI Máximos 
Anexo III A a C – Composição dos Preços Unitários 
Anexo IV A e B – Composição do BDI e da Administração Local 
Anexo V A a C – Modelo de Proposta Comercial, Composição do BDI e Composição da 

Administração Local 
Anexo VI – Termo de Visita Técnica 
Anexo VII – Modelo de Declaração de ME, EPP ou Equiparadas 
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
Anexo IX – Análise Contábil e Financeira 
Anexo X – Modelo de Declaração de Empregador 
Anexo XI – Modelo da Declaração 49-B LOMBH 
Anexo XII – Minuta de Contrato 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

2.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia previstos na 
implantação de Infraestrutura Cicloviária na Orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, 
contemplando obras civis, sinalização vertical e sinalização horizontal, com fornecimento de 
materiais. 

2.2 – O detalhamento e as especificações técnicas do objeto estão devidamente explicitados no 
Projeto Básico – Anexo I e demais documentos que integram este Edital. 

CAPÍTULO 3 
ÁREA SOLICITANTE 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI. 

CAPÍTULO 4 
VISITA TÉCNICA 

4.1 – Todas as empresas interessadas em participar desta licitação deverão efetuar, 
OBRIGATORIAMENTE, visita técnica prévia para conhecimento dos tipos de serviços que serão 
realizados, para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos. 

4.2 – O(s) representante(s) legal(ais) da empresa interessada deverá(ão) nomear um(a) técnico(a) 
capacitado(a) a dirimir as dúvidas e solicitar os esclarecimentos que julgar necessários, por meio de 
documento, com autorização para realizar a visita técnica. 

4.3 – Para realizar a visita, a(s) empresa(s) interessada(as) deverá(ao) entrar em contato com 
Gerência de Sinalização – GESIN da BHTRANS, com os funcionários Vander, Mauro ou Rodrigo, 
através telefone: (31) 3379-5755, e agendá-la para uma das datas previstas no subitem seguinte. 

4.4 – As visitas ficam estabelecidas para os dias 31/03/2021, 07/04/2021 e 14/04/2021. 

4.5 – Ao término da visita, a BHTRANS emitirá o Termo de Visita Técnica – Anexo VI, que deverá ser 
enviado juntamente com os Documentos para Habilitação, sob pena de inabilitação. 

4.6 – Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores, relativas ao desconhecimento dos 
locais e das condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

CAPÍTULO 5 
PREÇO DE REFERÊNCIA E PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1 – O preço global máximo para esta licitação, limitador das propostas dos licitantes, é de R$ 
6.024.126,40 (seis milhões, vinte e quatro mil, cento e vinte e seis reais e vinte e quarenta centavos). 
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5.2 – O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

CAPÍTULO 6 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos consignados no 
orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI à Ficha 2891, Funcional 
Programática nº 18.541.244.1.244, Natureza da Despesa 449051, Item 04, Fonte 04.80, Subação 
0001, Unidade Orçamentária 2700 e Unidade Administrativa 0800. 

CAPÍTULO 7 
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

7.1 – Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à CPL até o 5º (quinto) dia útil anterior à 
data fixada para a abertura das propostas, exclusivamente para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até 
às 17h30 do dia do seu respectivo vencimento. 

7.2 – Até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura das propostas, qualquer pessoa 
poderá impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam. 

7.2.1 – A impugnação deverá ser enviada à CPL até às 17h30 do dia do seu respectivo vencimento, 
exclusivamente para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br. 

7.2.2 – Acolhida a impugnação contra este Edital, será definida nova data para realização do 
certame, devendo a informação ser publicada nos seguintes sites: 
www.prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, www.pbh.gov.br/dom e www.licitacoes-e.com.br. 

7.2.3 – As repostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações, quando estas últimas não 
forem acolhidas, serão disponibilizadas aos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e 
www.prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no link correspondente a este Edital. 

7.2.4 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, 
venha a apontar, após o prazo e horário estipulados no item 7.2 e subitem 7.2.1, falhas ou 
irregularidades que o viciariam, recebendo tratamento como mera informação. 

7.3 – A CPL poderá submeter os pedidos de esclarecimentos ou as impugnações para 
apreciação/análise da área solicitante ou de área técnica da BHTRANS visando subsidiar as suas 
decisões, mediante parecer fundamentado. 

7.4 – A CPL não se responsabilizará por pedidos de esclarecimentos ou por impugnações 
encaminhadas para outros endereços eletrônicos (e-mails), caso não tenha sido acusado 
recebimento pela Presidente ou membros da Comissão e que, por isso, sejam intempestivos ou não 
sejam recebidos. 

7.5 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações vincularão os participantes e a 
Administração. 

CAPÍTULO 8 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

8.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, legalmente constituídas, 
isoladamente ou em forma de consórcio, que operem no ramo pertinente e compatível com objeto 
licitado, previamente credenciadas no sistema de licitações do Banco do Brasil (licitacoes-e), desde 
que satisfaçam as exigências deste Edital e seus Anexos. 

8.2 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas que, 
na data prevista para abertura da sessão pública, encontrarem-se em qualquer uma das seguintes 
situações: 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
http://www.pbh.gov.br/dom
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes


 

BHTRANS – RDC (Eletrônico) n.º 01/2020 – Edital – Página 5 de 21 

a) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;  

b) suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração Municipal 
de Belo Horizonte e/ou suas unidades descentralizadas e/ou vinculadas; 

c) com falência decretada;  

d) empresa estrangeira sem funcionamento no país; 

e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 
 
8.2.1 – A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade do LICITANTE que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.  
 
8.2.2 – Poderá ser constatado eventual descumprimento das vedações elencadas no item 8.2, 
mediante consulta aos meios legais disponíveis, inclusive ao Cadastro Nacional das Empresas 
Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

CAPÍTULO 9 
CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (LICITACOES-E) 

9.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste RDC Eletrônico deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao Banco do Brasil 
S.A., caso ainda não estejam credenciados. 

9.2 – A BHTRANS e o Município de Belo Horizonte não possuem autonomia para intervir no 
credenciamento das empresas para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse 
procedimento de exclusiva responsabilidade do Banco do Brasil S.A., provedor do sistema eletrônico.  

9.3 – A BHTRANS e o Município de Belo Horizonte se eximem de qualquer falha ou bloqueio de 
acesso dos licitantes. Problemas de acesso ao aplicativo de “licitações” (licitacoes-e) deverão ser 
sanados diretamente com o Banco do Brasil S.A. 

9.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada, não cabendo à BHTRANS ou ao Município de Belo Horizonte a responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros.  

9.5 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e habilitatória 
para realização das transações inerentes ao Regime Diferenciado das Contratações Públicas. 

9.6 – A “Cartilha para Fornecedores” deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, podendo ser 
visualizada/impressa por meio do site www.licitacoes-e.com.br, para que não ocorram dúvidas de 
procedimento durante a sessão. 

9.6.1 – É de responsabilidade exclusiva do licitante manter-se atualizado sobre os avisos, 
mensagens, instruções e arquivos disponibilizados pelo Banco do Brasil no site www.licitacoes-
e.com.br. 

CAPÍTULO 10 
ACESSO E PARTICIPAÇÃO NO RDC 

10.1 – O acesso deve ser feito na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso 
Identificado”.  

10.2 – A participação no RDC Eletrônico se dará por meio da digitação da chave de identificação e da 
senha pessoal do representante credenciado e da subsequente inserção da Proposta Comercial 
exigida neste Edital até data e horário limite estabelecidos para a abertura da sessão pública. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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10.2.1 – O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, ficando 
responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas na legislação cabível ou aplicável.  

10.3 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo 
do RDC Eletrônico, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou pela CPL.  

10.4 – A inserção da proposta no sistema pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos.  

10.5 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou da BHTRANS por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

CAPÍTULO 11 
PROPOSTA COMERCIAL 

11.1 – Os licitantes deverão encaminhar a Proposta Comercial, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário informados na folha de rosto para recebimento das propostas. 

11.1.1 – A Proposta Comercial a ser registrada no sistema eletrônico deverá conter a descrição do 
objeto e Preço Global ofertado. 

11.2 – O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 
presente Edital e seus Anexos. 

11.3 – Quando do lançamento da Proposta Comercial, por meio do sistema eletrônico, o licitante 
deverá lançar o Preço Global em moeda corrente nacional, com duas casas decimais.  

11.3.1 – O preço global ofertado constituirá a única remuneração pela prestação de serviço relativa 
ao objeto licitado, devendo nele estarem incluídos todos os custos e despesas, diretas e indiretas. 

11.3.2 – É vedada a identificação do licitante quando do registro da proposta comercial, sob pena de 
desclassificação imediata. 

11.4 – Os licitantes poderão retirar ou substituir a Proposta Comercial anteriormente inserida no 
sistema até a abertura da sessão pública. 

11.5 – A apresentação da Proposta Comercial implicará plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

CAPÍTULO 12 
PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 – Os trabalhos serão conduzidos pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no site www.licitacoes-
e.com.br. 

12.2 – Se ocorrer a desconexão da Presidente no decorrer da sessão pública e esta persistir por 
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do RDC Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o 
aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa da 
Presidente aos participantes, no site www.licitacoes-e.com.br. 

12.3 – No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, 
providenciar sua conexão ao sistema. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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12.4 – A abertura da sessão pública deste RDC, conduzida pela Presidente da CPL, ocorrerá na data 
e na hora indicadas na folha de rosto deste Edital, no site www.licitacoes-e.com.br.  

12.5 – Durante a sessão pública, a comunicação entre a Presidente e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. 
Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail. 

12.6 – A Presidente verificará as Propostas Comerciais apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital. 

12.6.1 – A desclassificação da Proposta Comercial será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real pelos licitantes. 

12.7 – Não haverá etapa de lances nesta licitação, sendo que cada licitante concorrerá com o 
valor do menor preço global inicial de sua Proposta Comercial. 

12.8 – Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou Sociedades Cooperativas Equiparadas 
(SCE), assim consideradas nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e com 
observância aos critérios definidos na Lei Municipal n.º 10.936/2016 e no Decreto Municipal n.º 
16.535/2016 e neste Edital. 

12.8.1 – Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as ofertas apresentadas por 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou Sociedades Cooperativas Equiparadas sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores ao MENOR PREÇO GLOBAL. 

12.8.1.1 – O empate ficto somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 
apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada. 

12.8.2 – Havendo empate entre Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou Sociedades 
Cooperativas Equiparadas, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores 
alterações, encerrada a classificação, após a definição da melhor Proposta Comercial, será verificada 
pelo sistema eletrônico a existência de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade 
Cooperativa Equiparada com Proposta igual ou até 10% (dez por cento) superior ao preço global da 
Proposta melhor classificada.  

12.8.3 – Caso ocorra o empate descrito no subitem anterior, a ME/EPP/SCE classificada em segundo 
lugar poderá no prazo de 5 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automática pelo chat do 
sistema eletrônico, sob pena de decair do direito concedido, apresentar nova Proposta Comercial, 
obrigatoriamente inferior ao preço global da Proposta melhor classificada, situação em que, atendidas 
às exigências habilitatórias e observado o valor máximo fixado para a contratação, será adjudicado 
em seu favor o objeto deste RDC.  

12.8.4 – Caso não seja apresentada a nova Proposta pela ME/EPP/SCE classificada em segundo 
lugar, as demais ME/EPP/SCE com Propostas até 10% (dez por cento) superiores à melhor 
classificada serão convocadas automaticamente, na ordem de classificação, para exercer o mesmo 
direito, conforme o subitem anterior.  

12.9 – Na hipótese de não classificação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade 
Cooperativa Equiparada, será classificada em primeiro lugar a Proposta Comercial mais vantajosa de 
licitante remanescente. 

12.10 – Nas licitações em que após o exercício do direito de preferência das Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte, ou Sociedades Cooperativas Equiparadas esteja configurado empate 
em primeiro lugar, será realizada disputa final entre as Licitantes remanescentes empatadas, que 
poderão apresentar nova Proposta fechada em ato contínuo a classificação. 

12.11 – Mantido o empate após a disputa final de que trata o item anterior, as Propostas Comerciais 
serão desempatadas por meio dos critérios estabelecidos no art. 25, da Lei n.º 12.462/2011. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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CAPÍTULO 13 
ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO  

13.1 – Encerrada a sessão pública, a Presidente da CPL convocará o licitante classificado em 1º 
(primeiro) lugar para, no prazo de até 4 (quatro) horas contadas da solicitação, encaminhar, por meio 
do sistema eletrônico, os documentos relacionados nos Capítulos 14 e 15 deste Edital. 

13.1.1 – A não apresentação de quaisquer documentos relacionados nos Capítulos 14 ou 15 
implicará na desclassificação da proposta do licitante. 

13.1.2 – O prazo previsto no item 13.1 poderá ser prorrogado, uma única vez e, no máximo, por igual 
período, a pedido do licitante, com justificativa aceita pela Presidente da CPL, desde que solicitado no 
sistema eletrônico no prazo inicialmente concedido. 

13.2 – A CPL examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo aceitável para contratação e verificará a habilitação 
do licitante conforme disposições deste Edital. 

13.3 – Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, a CPL examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a 
habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a obtenção de uma proposta que atenda ao 
presente Edital. 

13.4 – Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital em relação à Proposta 
Comercial e aos Documentos para Habilitação, o licitante será declarado vencedor. 

13.5 – Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e/ou trabalhista, será assegurado aos beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da 
mesma, observado o disposto nos subitens 15.7.7.2 a 15.7.7.5 deste Edital. 

13.6 – A CPL, por meio de sua Presidente, poderá determinar a apresentação de documentos 
originais, com vistas à confirmação da autenticidade, quando julgar necessário ou se o documento for 
impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da diligência. 

13.6.1 – Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pela CPL, ou cópia 
autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

13.6.2 – Os documentos exigidos no item 13.6, se for o caso, deverão ser protocolizados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL da BHTRANS, até às 17h30 do dia do vencimento do 
prazo estipulado pela CPL, em envelope único, hermeticamente fechado, contendo em sua face 
externa os seguintes dizeres: 

PROCESSO LICITATÓRIO 
RDC ELETRÔNICO N.º 01/2020 

 
À PRESIDENTE DA CPL DA BHTRANS 
 
Local:              CPL – BHTRANS 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1 – 
Buritis 
                          30.455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social do Licitante 
CNPJ 

 

CAPÍTULO 14 
PROPOSTA COMERCIAL  
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14.1 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada digitada, com identificação do licitante, datada, 
rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(ais), 
contendo todas as informações previstas no Modelo de Proposta Comercial – Anexo V “A”, 
considerando os prazos e condições abaixo, devendo ser preenchidos: 

a) Preços unitários de cada item, sem e com BDI, grafados numericamente; 

b) Preços totais de cada item, sem e com BDI, grafados numericamente; 

c) Preço total da Administração Local; 

d) Percentual de BDI grafado numericamente; 

e) Preço global com BDI grafado numericamente; 

f) Preço global com BDI grafado por extenso; 

g) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
assinatura; 

h) Declaração de que o licitante conhece e concorda com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos. 

14.1.1 – A proposta que omitir o prazo de validade previsto na alínea “g” do item 14.1 será entendida 
como válida pelo prazo indicado na referida alínea. 

14.1.1.1 – Não havendo manifestação em contrário por parte do licitante em até 15 (quinze) dias 
antes do término do prazo de validade da proposta indicado na alínea “g” do item 14.1, este será 
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias. 

14.1.2 – No Modelo de Proposta Comercial, o licitante deverá preencher apenas as células 
assinaladas com a cor AMARELA. Os demais campos serão calculados automaticamente. Deverá, 
ainda, preencher os demais campos da proposta, como extensos e identificações – inclusive na parte 
referente às declarações. 

14.1.2.1 – Os preços com BDI e o percentual total do BDI serão inseridos automaticamente após o 
preenchimento da Planilha de Composição do BDI (desonerada) – Anexo V “B”. 

14.1.2.2 – O preço total da Administração Local será inserido automaticamente após o preenchimento 
da Planilha de Composição da Administração Local – Anexo V “C”. 

14.1.3 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada preferencialmente conforme Modelo de 
Proposta Comercial – Anexo V “A”, guardando absoluta fidelidade no que se refere às descrições dos 
serviços, unidades e quantidades. 

14.2 – Juntamente com a Proposta Comercial deverão ser apresentados ainda os seguintes 
documentos: 

a) Planilha de Composição do BDI (desonerada) – Anexo V “B”; 

a.1) Os impostos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL, não deverão ser incluídos no 
BDI (TCU, Súmula 254). 

b) Planilha de Composição da Administração Local – Anexo V “C”; 

c) Planilha com o detalhamento das Composições de Custos Unitários de TODOS os itens constantes 
do Modelo de Proposta Comercial – Anexo V “A”, indicando os quantitativos de consumo de cada 
insumo que forma o custo unitário. 

d) Cronograma Físico Financeiro Básico, conforme modelo do Apêndice VIII do Anexo I deste Edital; 



 

BHTRANS – RDC (Eletrônico) n.º 01/2020 – Edital – Página 10 de 21 

e) Declaração de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais) do LICITANTE, conforme modelo Anexo VII, no caso de beneficiário; 

f) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) 
do LICITANTE, conforme modelo Anexo VIII. 

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

14.4 – Os preços propostos deverão ser expressos em Reais (R$), inclusive os unitários, com 2 
(duas) casas decimais, e neles deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais 
custos/despesas diretas e indiretas, aplicáveis e constituirão a única remuneração pela prestação de 
serviços licitada.  

14.4.1 – Caso o preço unitário seja inserido na planilha através de fórmula, deverá ser utilizada a 
função ARRED(...) do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar as 
divergências de arredondamento. 

14.5 – O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

14.6 – É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta 
licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 
incidência tributária, ou outras correlatas. 

14.7 – A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 
será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear 
acréscimo após a abertura da sessão pública. 

14.8 – Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

14.9 – A apresentação da Proposta Comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral do 
Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou condições de 
prestação dos serviços licitada. 

CAPÍTULO 15 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação relacionada abaixo: 

15.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

15.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

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

15.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 15.1.2 poderão ser substituídos apenas pela 
última alteração, caso seja consolidada. 

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

15.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
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15.1.5 – CONSÓRCIOS: os licitantes que optarem pela participação em forma de Consórcio deverão 
apresentar, além dos documentos exigidos de todas as empresas participantes, Compromisso público 
ou particular de constituição de Consórcio, subscrito pelas consorciadas, com indicação da empresa 
líder responsável pelo Consórcio e da proporção da participação de cada uma, observadas as 
seguintes normas: 

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

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

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

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

15.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

15.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual/Distrital e Municipal (Tributos 
Mobiliários e Imobiliários) do domicílio ou sede do licitante. 

15.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

15.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

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

15.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 15.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 15.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

15.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

15.3.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa licitante. 

15.3.2 – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por meio 
de índices oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data limite para apresentação da 
proposta. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações 
contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades Anônimas: publicação do balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação 
da sede do licitante; 

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

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

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

15.3.2.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do(s) 
responsável(is) da empresa e do profissional de contabilidade habilitado. 
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15.3.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 15.3.2, deverá ser apresentado o memorial 
de cálculo correspondente anexado ao balanço. 

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

15.3.3 – Além dos índices apurados no Anexo IX, o licitante deverá comprovar possuir PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO mínimo R$ 602.412,64 (seiscentos e dois mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e 
quatro centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do preço global máximo indicado no 
Capítulo 5, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem 
15.3.2. 

15.3.4 – Em caso de participação de empresas em Consórcio, admite-se, para efeito de qualificação 
econômico-financeira exigida nos subitens 15.3.2.3 e 15.3.3, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 

15.4 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

15.4.1 – Registro no Conselho Regional de Agronomia e Engenharia – CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU em nome do LICITANTE. 

15.4.2 – Atestado de Capacidade Técnico-profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, de que o profissional 
executou, na qualidade de Responsável Técnico, serviços de obras civis. 

15.4.2.1 – Para o(s) Atestado(s) indicado(s) no subitem 15.4.2, deverá ser feita a comprovação do 
vínculo do profissional Responsável Técnico com a empresa LICITANTE. Esta comprovação poderá 
ser feita através de cópia da Ficha de Registro do empregado, da CTPS, do Contrato de prestação de 
serviços ou documento equivalente. 

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

15.4.3 – Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE executou diretamente, no mínimo, os 
seguintes serviços: 

a) Execução de Caixa de Boca de Lobo – 48 u; 

b) Execução de Sarjeta – 1.750,00 m; 

c) Aplicação de CBUQ – 154,00 t; 

d) Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto – 1.980,00 m; 

e) Execução de passeio de concreto – 5.060,00 m². 

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

15.4.3.2 – Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional a Certidão de 
Acervo Técnico – CAT emitida em nome do Responsável Técnico (acompanhada das respectivas 
Anotações de Responsabilidade Técnica – ART ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT), 
que faça menção à própria LICITANTE como prestadora de serviços, ou que haja a comprovação 
inequívoca do vínculo naquela prestação de serviços com a LICITANTE, desde que as informações 
constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com os 
parâmetros mínimos fixados no subitem 15.4.3. 

15.4.4 – Os Atestados deverão conter informações que permitam a identificação do(s) emitente(s). 



 

BHTRANS – RDC (Eletrônico) n.º 01/2020 – Edital – Página 13 de 21 

15.4.5 – Se no texto do(s) Atestado(s) não houver elementos suficientes para permitir sua análise, o 
licitante poderá anexar a ele(s) outro documento que possa esclarecer esses dados, tais como 
Contratos, Termos Aditivos ou Declaração de seus emitentes, de modo a complementar as 
informações emanadas do(s) Atestado(s). 

15.4.6 – Para os casos de participação das empresas sob regime de Consórcio, será admitido o 
somatório de atestados das empresas consorciadas. 

15.5 – TERMO DE VISITA TÉCNICA – Anexo VI, conforme disposto no item 4.5. 

15.6 – DECLARAÇÃO expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas 
no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e 
DECLARAÇÃO de que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a superveniência de 
fato impeditivo da sua habilitação, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) do licitante, conforme 
modelo constante no Anexo X. 

15.7 – INFORMAÇÕES GERAIS 

15.7.1 – Caso o licitante seja cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do 
Município de Belo Horizonte – SUCAF, poderá substituir os documentos relacionados nos subitens 
15.2.1 a 15.2.4 e 15.3.1 pelo comprovante no referido cadastro. 

15.7.1.1 – O licitante poderá estar habilitado no SUCAF em qualquer linha de fornecimento (material 
e/ou serviços).  

15.7.1.2 – A CPL fará consulta à base de dados do SUCAF para emissão do documento “Situação do 
Fornecedor”, que deverá comprovar a regularidade dos documentos relacionados nos subitens 15.2.1 
a 15.2.4 e 15.3.1 junto aos órgãos pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC, 
observado o disposto nos subitens 15.7.6 e 15.7.6.1. 

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

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

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

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

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

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

15.7.4 – Na ausência de apresentação ou de vigência dos documentos eletrônicos indicados no item 
15.2 e seus subitens, a CPL poderá consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, 
juntando-os aos autos. 

15.7.4.1 – A BHTRANS não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade do acesso ao 
documento nos sites eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, hipótese em 
que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado. 

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

15.7.6 – Para efeito do julgamento da habilitação, será considerado como referência para a validação 
dos documentos a data da abertura da sessão pública 
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15.7.6.1 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes 
somente serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data da abertura da sessão 
pública, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade indeterminado.  

15.7.7 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 
com o previsto neste Capítulo inabilitará o licitante, ressalvadas as Microempresas – ME, Empresas 
de Pequeno Porte – EPP e Equiparadas que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos 
artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º do Decreto Municipal nº 16.535/16 e 
no art. 11 da Lei Municipal nº 10.936/16, observando as disposições seguintes. 

15.7.7.1 – As ME, EPP e Equiparadas deverão apresentar toda a documentação exigida para 
habilitação, mesmo que estas apresentem alguma restrição fiscal e/ou trabalhista. 

15.7.7.2 – Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e/ou 
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a ME, EPP ou Equiparada for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Presidente da CPL, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

15.7.7.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
apresentado tempestivamente pelo licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Presidente 
da CPL. 

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

15.7.7.5 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 15.7.7.2 ou, se for o 
caso, no subitem 15.7.7.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação. 

15.7.8 – A não apresentação da Análise Contábil e Financeira, quando exigida, não implicará na 
inabilitação do licitante, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do 
Balanço Patrimonial apresentado. 

15.7.9 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada por Cartório ou a ser substituído por cópia 
reprográfica autenticada pela CPL. 

CAPÍTULO 16 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

16.1 – Julgamento das Propostas de Comerciais: 

16.1.1 – O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO, AFERIDO PELO PREÇO 
GLOBAL, observados os requisitos deste Edital e os previstos na legislação pertinente. 

16.1.2 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam aos requisitos deste Instrumento Convocatório; 

b) contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou 
outros que impossibilitem o julgamento, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração Pública ou não 
impeçam a exata compreensão de seu conteúdo; 

c) não se refiram a integralidade do objeto; 

d) não atendam às exigências estabelecidas em diligências; 

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

g) não cumpram o disposto no Capítulo 14 deste Edital, em especial o disposto no item 14.2; 

h) apresentem os percentuais dos itens que compõem o BDI fora dos intervalos admissíveis 
dispostos na Planilha de Composição do BDI prevista no Anexo IV “A”; 

i) apresentem os preços unitários com BDI de cada item, incluindo a Administração Local, acima 
dos preços unitários máximos com BDI previstos no Anexo II – Descrição dos Serviços, 
Quantitativos, Preços e BDI Máximos; 

j) apresentem o preço global acima do preço global máximo disposto no Capítulo 5. 

16.1.3 – Será considerada inexequível a proposta que não apresente valor mínimo necessário para 
cobrir os custos com salários, encargos sociais e trabalhistas, insumos obrigatórios e tributos 
incidentes. 

16.1.3.1 – Se a CPL notar indício que o preço possa ser considerado inexequível, fixará prazo para 
que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos elaborada 
pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração, além de outros documentos julgados 
pertinentes pela CPL. 

16.1.3.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem acima, no prazo 
determinado pela CPL, ou não havendo a comprovação da exequibilidade do preço, resultará na 
desclassificação da Proposta Comercial do licitante e incorrerá em penalidades conforme previsto no 
Capítulo 21 deste Edital.  

16.1.4 – Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa 
decimal. 

16.1.5 – Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes da planilha de 
preços poderão ser corrigidos pela CPL. 

16.1.5.1 – Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, conforme a 
divergência apurada, após diligência e mediante anuência do licitante. 

16.2 – Julgamento da Documentação para Habilitação: 

16.2.1 – Será considerado habilitado o licitante que cumprir as exigências e condições previstas no 
Capítulo 15 deste Edital.  

16.2.2 – Será considerado inabilitado o licitante que descumprir qualquer das exigências habilitatórias 
deste Edital, ressalvadas as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas cuja 
regularidade fiscal e/ou trabalhista, mesmo com restrição, deverá ser acatada, conforme prerrogativas 
previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

16.2.3 – Para efeito do julgamento da habilitação, será considerado como referência para a validação 
dos documentos a data da abertura das propostas.  

16.3 – No julgamento das propostas e da habilitação, a CPL poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas e dos documentos e nem a validade jurídica destes, mediante 
despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

16.4 – A CPL poderá, caso julgue necessário, submeter a Proposta Comercial, as Planilhas de 
Composição de Custos e os documentos de Capacitação e Idoneidade Técnica para 
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apreciação/análise da área solicitante ou de área técnica, mediante parecer fundamentado. 

CAPÍTULO 17 
RECURSOS 

17.1 – Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação. 

17.2 – Divulgada a decisão da Comissão Permanente de Licitação, em face do ato de julgamento 
(declaração do vencedor), se dela discordar, o licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata (no sistema eletrônico). 

17.2.1 – O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da Proposta ou 
da Habilitação deverá manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, através do sistema, no 
prazo de até 2 (duas) horas contadas a partir da publicação do resultado no sistema, sob pena de 
preclusão. 

17.2.2 – Os licitantes que tiverem manifestado a intenção de recorrer, deverão apresentar as suas 
razões recursais no prazo indicado no item 17.2, até às 17h30 do dia do seu respectivo vencimento.  

17.2.3 – Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

17.3 – No prazo das razões e contrarrazões, fica assegurada vista dos autos na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL da BHTRANS. 

17.4 – As razões e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 
de não serem conhecidas:  

a) ser encaminhadas exclusivamente pelo sistema eletrônico, em campo específico; 

b) ser dirigidas ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, aos cuidados da Presidente da 
CPL, no prazo e horários indicados no item 17.2 e subitem 17.2.2; 

c) ser encaminhadas em documento contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail 
da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais); 

c.1) Não serão acolhidos os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para representar o licitante. 

17.4.1 – A CPL não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas 
ou para outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

17.5 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

17.6 – O recurso será apreciado pela CPL, que poderá reconsiderar sua decisão, ou fazê-lo subir 
devidamente informado à autoridade superior. 

17.7 – A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no sistema 
eletrônico e no site da PBH no endereço https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

17.8 – Os recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame deverão ser dirigidos ao 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, protocolizados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, localizada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo 
Horizonte/MG, CEP 30.455-902, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação dos atos. 

17.8.1 – A intimação dos atos será feita mediante publicação no DOM e no site da PBH no endereço 
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

CAPÍTULO 18 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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ENCERRAMENTO 

 
18.1 – Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 
 
18.2 – Exaurida a negociação, se for o caso, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado 
a Autoridade Competente, Sr. Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, que poderá: 
 
18.2.1 – determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 
 
18.2.2 – anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
 
18.2.3 – revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade decorrente de fato 
superveniente; ou 
 
18.2.4 – adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

CAPÍTULO 19 
CONTRATAÇÃO 

19.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, o licitante vencedor do 
certame, doravante denominado adjudicatário, será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
assinar o Contrato competente. 

19.2 – Para fins de contratação, o adjudicatário deverá apresentar à Gerência de Compras, Contratos 
e Licitações – GECOL da BHTRANS: 

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

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

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

c) Comprovação do cadastro com situação regular junto ao SUCAF; 

d) Declaração de cumprimento ao artigo 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) do ADJUDICATÁRIO, conforme modelo 
constante no Anexo XI; 

e) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço 
global indicado na sua Proposta Comercial, na forma da Cláusula Décima Segunda da Minuta 
de Contrato – Anexo XII. 

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

19.2.1 – Para atendimento à alínea “c” do subitem anterior, o adjudicatário deverá requerer seu 
cadastramento diretamente ao SUCAF, no seguinte endereço: 

19.2.1.1 – Para objetos do ramo de engenharia: 

Unidade Cadastradora da SUDECAP: 
Endereço: Rua dos Guajajaras, nº 1.107, andar térreo, Centro – CEP: 30180-100 
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Horário de Funcionamento: 8h as 11h30 e de 14h as 17h30 
Telefone: (31) 3277-8186  
e-mail: sucaf@pbh.gov.br 

19.2.1.2 – Para objetos de outros ramos: 

a) Empresas localizadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana dirigir-se à: 

Unidade BH RESOLVE 
Endereço: Av. Santos Dumont, nº 363, 1º andar, Centro (com entrada, também, pela Rua dos 
Caetés, 342 – Centro). 
Horário de Funcionamento: 8h as 17h 

b) Empresas SEDIADAS fora de Belo Horizonte, encaminhar documentação para:  

Gerência de Sistemas e Cadastros – GESIC da Subsecretaria de Administração e Logística – 
SUALOG  
Endereço: Rua Espírito Santo, nº 605, 14º andar, Centro – CEP 30.160-919 
Horário de Funcionamento: 8h as 17h 
Telefone: (31) 3277-4677  
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

19.2.1.3 – A BHTRANS não possui autonomia para intervir no cadastramento dos fornecedores, haja 
vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade da Unidade Cadastradora. 

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

19.4 – O descumprimento do disposto nas alíneas “c” e “e” do item 19.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se o adjudicatário infrator ao pagamento de 
multa correspondente a 3% (três por cento) do preço global proposto, além de outras sanções legais 
cabíveis. 

19.5 – Não atendendo o adjudicatário à convocação para assinatura do Contrato ou deixando de 
fazê-lo por qualquer motivo a ele imputada, se for do interesse da BHTRANS, convocar-se-á outro 
licitante, segundo a ordem de classificação, para celebração do Contrato nas mesmas condições 
ofertadas pelo licitante vencedor, caso não haja interesse da Administração na realização de nova 
licitação. 
 
19.5.1 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitarem a contratação nos termos do item 19.5, a 
BHTRANS poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade de suas 
Propostas Comerciais, para a celebração do Contrato nas condições ofertadas por estes, desde que 
o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto 
aos preços atualizados nos termos deste Edital. 

19.5.2 – Na convocação dos licitantes remanescentes será observada a classificação final da sessão 
originária do RDC, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os documentos previstos no Capítulo 
13. 

CAPÍTULO 20 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

20.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei, obrigar-se-á o Contratado a: 

20.1.1 – Assegurar a boa qualidade na prestação dos serviços. 

20.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 
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descumprimento, omissões ou desvios no objeto deste Pregão. 

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

CAPÍTULO 21 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
21.1 – Sem prejuízo das regras previstas no art. 47, da Lei n.º 12.462/2011, no Capítulo IV, da Lei n.º 
8.666/1993 e no Decreto Municipal n.º 15.113/2013, comete ato passível de sanção o Licitante que: 
 
21.1.1 – convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta não celebrar o Contrato, inclusive 
nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41, da Lei n.º 12.462/2011; 
 
21.1.2 – deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso; 
não mantiver a Proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 
 
21.1.3 – em se tratando de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa 
Equiparada, não apresentar nova Proposta tempestivamente, depois de ter manifestado, em sessão 
pública, sua intenção; 
 
21.1.4 – fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 
 
21.1.5 – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
 
21.2 – As sanções aplicáveis são advertência, multa, suspensão temporária de participação em 
licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido 
no art. 47, da Lei n.º 12.462/2011, no Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto Municipal n.º 
15.113/2013. 
 
21.2.1 – A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar será processada observando-se, no que for aplicável, a sanção prevista no art. 4º, II, do 
Decreto Municipal n.º 15.113/2013. 
 
21.3 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 
 
21.4 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas.  

CAPÍTULO 22 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 

As condições de apresentação do faturamento e forma de pagamento estão definidas na Minuta de 
Contrato – Anexo XII. 

CAPÍTULO 23 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 – É facultado à CPL ou à Autoridade Superior: 

a) proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas a favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos para fins de habilitação 
e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da 
Proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 
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c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas; 

d) solicitar a colaboração de área técnica da BHTRANS visando subsidiar as suas decisões, 
mediante parecer fundamentado. 

23.1.1 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação do licitante ou a desclassificação da 
proposta comercial do licitante. 

23.2 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelos licitantes se completa entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis divergências futuras. 

23.3 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante o certame 
e relevar omissões ou erros formais observados na documentação e proposta comercial, desde que 
não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

23.4 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva e a qualquer tempo, os prazos 
dispostos neste Edital. 

23.5 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela apresentação da documentação ou 
elaboração das propostas de que trata o presente Edital. 

23.6 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas 
no Sistema ou de sua desconexão. 

23.7 – Os termos dispostos neste Edital e os constantes dos demais Anexos completam-se entre si, 
reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 

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

23.9 – A participação do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos 
neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
 
23.10 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital. 

23.11 – O Contratado não poderá: 
 
23.11.1 – Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de serviço 
secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo 
Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade do Contratado. 

23.11.2 – Associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de capital, 
salvo com expressa autorização do Contratante. 

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

23.13 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão 
ser comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco) dias do 
evento, para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando a Contratada 
alegar a sua ocorrência, para que sejam relevadas as penalidades aplicadas. 
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23.14 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 
65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

23.15 – O licitante fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo 
e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que serão publicados em 
portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação. 

23.16 – Todos os procedimentos relativos a presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, 
subordinam-se aos princípios e às disposições contidos nas legislações mencionadas no preâmbulo 
deste Edital.  

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

 
Belo Horizonte, 19 de março de 2021. 

 
 
 
 

Josué Costa Valadão 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO  

 

1 – OBJETO  

1.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia previstos na 
implantação de Infraestrutura Cicloviária na Orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, 
contemplando obras civis, sinalização vertical e sinalização horizontal, com fornecimento de 
materiais.  

1.2 – Os serviços serão prestados sob o regime de empreitada por preço unitário e os pagamentos 
por medição mensal, conforme projetos geométrico e de sinalização, especificações e 
detalhamentos contidos nos Apêndices I a VIII, nos Anexos II e IV A e C e demais condições deste 
Projeto Básico. 

2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 – Os serviços serão executados em 6,55 (seis virgula cinquenta e cinco) quilômetros da Avenida 
Otacílio Negrão de Lima, entre a interseção com a Rua das Garoupas e o número 4220 (próximo ao 
Clube Belo Horizonte), excetuando-se o trecho correspondente à Barragem da Pampulha. Os trechos 
correspondem à atual ciclovia existente na pista de rolamento de veículos na Avenida Otacílio Negrão 
de Lima. Na pista de veículos deste trecho da Orla existe atualmente uma ciclofaixa, segregada por 
delimitadores de concreto. Nesta área será acrescido o passeio, onde o concreto pigmentado e a 
sinalização estatigráfica delimitarão a nova ciclovia. 

2.1.1 – Os quantitativos e detalhamentos são os constantes no Anexo II – Descrição dos Serviços, 
Quantitativos, Preços e BDI Estimados e nos Apêndices I – Projetos geométricos e II – Projetos de 
sinalização.  

2.2 – A obra deverá necessariamente ter três frentes de trabalho, correspondentes a subtrechos da 
via, entretanto, estas não se caracterizarão como etapas, já que a execução deverá ser simultânea. 
Essa divisão tem a finalidade de facilitar a execução, acompanhamento, locação de canteiros de 
obras, barracões, distribuição de materiais, etc. 

a) O Trecho 1 - Clube PIC, se situa entre a Rua das Garopas e a Av. Pedro I – Correspondem a 
ele, as folhas numeradas de 01/20 a 07/20 no projeto executivo. Sua extensão é de 2,30 km.  

b) O Trecho 2 - Clube IATE, se situa entre a Av. Pedro I e a Alameda dos Flamboyants – 
Correspondem a ele, as folhas numeradas de 08/20 a 14/20 no projeto executivo. Sua 
extensão é de 2,45 km. 

c) O Trecho 3 - Igreja São Francisco, se situa entre a Alameda dos Flamboyants e o Clube Belo 
Horizonte – Correspondem a ele, as folhas numeradas de 01/20 a 07/20 no projeto executivo. 
Sua extensão é de 1,70 km.  

2.3 – Os serviços serão executados em locais com trânsito intenso e dificuldades operacionais, com 
diversas obras concomitantes em locais diferentes. Essas características serão conhecidas na visita 
técnica que será obrigatória e está estabelecida no Capítulo 4 do Edital. 

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

2.5 – Os serviços serão executados com rigorosa observância das Especificações Técnicas da 
BHTRANS em relação a Sinalização Estratigráfica, conforme Apêndices IV a VI, obedecendo aos 
Padrões/Elementos para Obras Civis de Infraestrutura Urbana da SUDECAP, contidas no caderno de 
encargos (https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos) às normas executivas da 
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ABNT e outras fornecidas pela BHTRANS, inclusive as indicadas nas Normas Básicas de Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Apêndice VII. 

3 – PRAZOS DE MOBILIZAÇÃO E DE EXECUÇÃO 

3.1 – O prazo máximo de mobilização da Contratada para o início das atividades não poderá ser 
superior a 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da assinatura do Contrato. Neste prazo, a 
BHTRANS fará uma vistoria nas instalações da Contratada para verificação da disponibilidade e 
estado dos equipamentos exigidos neste Instrumento.  

3.1.1 – No prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá 
apresentar para aprovação da BHTRANS um cronograma das obras, subdivido nos três trechos 
acima referidos, sendo que o início de obras em cada trecho poderá, no máximo, estar defasado em 
15 (quinze) dias até o início de outro, podendo o final de cada trecho ser livremente definido no 
cronograma, desde que não ultrapasse o prazo de conclusão total da obra, aqui estabelecido. 

3.1.1.1 – Esse cronograma deverá conter necessária e minimamente os seguintes grupos de serviços 
que compõem a planilha de custos: locação de obra; montagem de canteiro, inclusive instalações de 
água, luz e esgoto; mobilização e instalação de container; retirada de interferências; demolição de 
calçada; drenagem; demolição de pavimento, implantação de meio-fio; regularização de meios fios de 
gnaisse existentes; execução de passeio; regularização de terreno para plantio de grama; 
implantação de travessia elevada; sinalização vertical e horizontal. 

3.2 – O prazo máximo para conclusão da obra será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a 
partir da emissão da Ordem de Serviço pela BHTRANS, observado, a título de referência, o 
Cronograma Físico-Financeiro – Apêndice VIII. 

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos vinculados ao Contrato decorrente dessa licitação serão provenientes do Convênio BB 
75. 

5 – INFORMAÇÕES GERAIS 

5.1 – O local da obra é de intendo fluxo de automóveis, pedestres e ciclistas e serão necessárias 
medidas que garantam a segurança. Será de responsabilidade da Contratada toda a sinalização 
temporária da obra, que será remunerada de acordo com os custos definidos na Proposta Comercial, 
conforme Modelo – Anexos V A a C. 

5.1.1 – A sinalização temporária deverá obedecer estritamente aos padrões constantes no Apêndice 
VI – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do Contran, em seu volume VII – Sinalização 
Temporária. 

5.1.2 – A equipe de Monitoramento da Sinalização de Obra deverá atuar, de acordo com as 
necessidades, conforme consta no subitem 01.11.10 do Anexo II – Descrição dos Serviços, 
Quantitativos, Preços e BDI Estimados. Esta tem como objetivo apoiar na operação e controle do 
trânsito e monitorar, alterar, transportar, remanejar e distribuir a sinalização de obra e seus 
dispositivos de segurança durante a execução dos serviços.  

5.1.3 – Caso necessária à segurança dos usuários da via, a divulgação de boletins eletrônicos, ou 
panfletos, será de responsabilidade da BHTRANS. 

5.1.4 – Caso necessária a utilização de semáforos temporários, estes também serão de 
responsabilidade da BHTRANS. 

5.2 – Os serviços de pré-marcação a trena previstos no subitem 01.17.02 do Anexo II – Descrição dos 
Serviços, Quantitativos, Preços e BDI Estimados compreendem a locação geométrica de cada projeto 
a ser executado. 

5.3 – Os serviços de Equipe de topografia previstos no subitem 01.17.03 do Anexo II – Descrição dos 
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Serviços, Quantitativos, Preços e BDI Estimados compreendem a locação geométrica de cada projeto 
a ser executado, quando não for possível a sua locação por trena devido à complexidade da locação.  

5.4 – A execução de rampa de pedestre, padrão NBR 9050 (Em passeio a construir) prevista no 
subitem 21.43.02 do Anexo II – Descrição dos Serviços, Quantitativos, Preços e BDI Estimados 
deverá seguir as normas estabelecidas na Resolução vigente da ABNT- NBR, conforme detalhe no 
Apêndice III. 

5.5 – A execução de redutor de velocidade – Tipo A – padrão CONTRAN, prevista no subitem 
21.42.01 do Anexo II – Descrição dos Serviços, Quantitativos, Preços e BDI Estimados deverá seguir 
as normas estabelecidas na Resolução vigente do CONTRAN, conforme detalhe no Apêndice III. 

5.6 – A administração local, prevista no subitem 53.01.01 do Anexo II – Descrição dos Serviços, 
Quantitativos, Preços e BDI Estimados, compreende os serviços necessários para supervisão e 
acompanhamento do conjunto de obras em execução e manutenção da organização e limpeza de 
cada frente de obra. 

6 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

6.3 – O item Administração Local será medido proporcionalmente ao prazo dos serviços prestados, 
sendo incluído em toda medição efetuada. O quantitativo de cada medição será calculado da 
seguinte forma:  

     AL mensal = Medição mensal (exclusive AL) x 100 = 
                                       Valor Global – AL 
 
6.3.1 – Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogação de prazo, 
não haverá alteração no quantitativo correspondente às 100 (cem) unidades referentes à 
Administração Local.  
 
6.3.2 – Quando ocorrer execução total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos 
incialmente ou restar resíduos, será devido o pagamento do valor total da verba remanescente na 
medição final.  

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

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

6.5.1 – Apurado o pleito formulado no subitem anterior, o ajuste que eventualmente se faça 
necessário será feito no BOLETIM DE MEDIÇÃO subsequente. 

7 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

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

7.2 – Será realizada uma segunda vistoria que, dados como corretos os acertos, será aceita a 
execução da Ordem de Serviço. 

7.3 – O serviço será considerado cumprido após aprovação da área técnica e mediante aceite da 
nota fiscal. 
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7.4 – O prazo de garantia dos serviços prestados é de 5 (cinco) anos contado a partir da data do 
aceite pelo Fiscal do Contrato da Contratante. 

8 – DEMAIS CONDIÇÕES 

8.1 – As demais condições encontram-se definidas nos Apêndices, no Edital e seus Anexos. 

8.2 – São Apêndices deste Projeto Básico: 

a)  Apêndice I - Projetos Geométricos; 

b) Apêndice II - Projetos de Sinalização; 

c) Apêndice III – Desenhos; 

d) Apêndice IV - Especificações Técnicas de Sinalização Vertical; 

e) Apêndice V - Especificações Técnicas de Sinalização Horizontal; 

f) Apêndice VI - Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VII_Sinalização Temporária; 

g) Apêndice VII - Normas Básicas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

h) Apêndice VIII - Cronograma Físico-Financeiro. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

1. PLACAS EM AÇO CARBONO COM FUNDO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA  
 

1.1. OBJETIVO 

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

1.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

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

1.3. CONDIÇÕES GERAIS 

1.3.1. Materiais 

Serão considerados dois tipos de materiais para confecção de 
placas: 

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

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

1.3.2. Furação 

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

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

1.3.4. Acabamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.6. Padrão de cor 

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

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

1,5) 

1.3.7. Identificação 

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

  

1.4. CONTROLE DE QUALIDADE 

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



 

BHTRANS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – VERTICAL – JANEIRO 2013 – Página 6 de 36 

A critério da BHTRANS, as placas em aço carbono poderão ser ensaiadas 
em laboratório de acordo com as seguintes normas: 

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

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

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

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

• Verificação da Cor: 
Padrão Munsell; 

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

1.5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

 

2. PLACAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
 

2.1. OBJETIVO 

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

2.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

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

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

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

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

NBR-11003 - Tintas - Determinação da aderência. 

2.3. CONDIÇÕES GERAIS 

2.3.1. Material 

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

2.3.2. Furação 

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



 

BHTRANS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – VERTICAL – JANEIRO 2013 – Página 8 de 36 

2.3.3. Tratamento 

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

2.3.4. Padrão de cor 

As cores deverão seguir o padrão Munsell: 

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

2.3.5. Película 

2.3.5.1. Película Plástica Preta 

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

2.3.5.2. Película Refletiva - Tipo A 

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

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

Tabela I 
Ângulo de 

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom

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

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

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

 

Tabela II 
Ângulo de 

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

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

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

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

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

 

2.3.5.4. Película Refletiva - Tipo C 

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

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

 
Tabela III 

Ângulo de 
divergência 

Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.6.7. Filme protetor anti-grafitismo 

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

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

O uso do filme será definido pela BHTRANS. 

2.3.6.8. Verso da placa 

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

2.3.6.9. Garantia 

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

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

2.3.6.10. Identificação 

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

2.4. CLASSIFICAÇÃO 

As placas podem ser classificadas em simples e moduladas. 

2.4.1. Placas Simples 

2.4.1.1. Placas simples - Tipo I  

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

2.4.1.2. Placas Simples - Tipo II 

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

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

2.4.2. Placas Moduladas 

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

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

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

2.5.1. Propriedades mecânicas à tração: 

ABNT-NBR-6892: 2002 

Os resultados deverão apresentar os valores mínimos: 

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

2.5.2. Composição Química: 

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

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

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

2.5.3. Aderência (tintas): 

ABNT NBR 11003 : 2009 

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

2.5.4. Cor 

Padrão Munsell 

2.5.5. Coeficiente da retrorreflexão 

ASTM-E-810 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3. PLACAS EM CHAPA DE POLIÉSTER 

3.1. OBJETIVO 

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

3.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

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

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

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

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

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

3.3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.3.1. Material 

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

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

3.3.3. Tratamento 

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

3.3.4. Padrão de cor 

As cores deverão seguir o padrão Munsell: 

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

3.3.5. Película 

3.3.5.1. Película Plástica Preta 

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

3.3.5.2. Película Refletiva - Tipo A 

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

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

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom

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

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

0,5 -4 30,0 25,0 13,0 4,5 7,5 2,0 0,3 

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

 

3.3.5.3. Película Refletiva - Tipo B 

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

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

 

Tabela II 
Ângulo de 

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

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

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

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

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

 

3.3.5.4. Película Refletiva - Tipo C 

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

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

divergência 
Ângulo de 
incidência Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul 

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

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

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

0,5 +30 75,0 51,0 30,0 13,0 13,0 6,0 

3.3.6. Acabamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O sinal de advertência ou regulamentação contido nas 
placas com informação complementar deverá ser todo em 
película refletiva Tipo B, exceto a cor preta. 
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3.3.6.4. Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película 
refletiva Tipo B, exceto a cor preta que deverá ser impressa 
em película não refletiva. 

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

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

3.3.6.5. Placas com fundo em película refletiva Tipo B, e letras, 
símbolos, e tarjas em película refletiva Tipo C. 

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

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

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

Na face principal o acabamento deverá ser feito removendo 
primeiramente as letras, números, símbolos e tarjas da placa 
fornecida. Após essa etapa, faz-se o acabamento final em 
película refletiva nas cores indicadas em projeto. 

3.3.6.7. Filme protetor anti-grafitismo 

As placas poderão ser revestidas por filme protetor anti-
grafitismo, transparente, durável, resistente a solventes e 
coberto por um adesivo sensível a pressão, com espessura 
de 2 mm. 

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

3.3.6.8. Garantia 

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

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

3.3.6.9. Identificação 

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

3.4. CLASSIFICAÇÃO 

As placas podem ser classificadas em simples e moduladas. 

3.4.1. Placas Simples 

3.4.1.1. Placas simples - Tipo I  

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

3.4.1.2. Placas Simples - Tipo II 

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

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

3.4.2. Placas Moduladas 

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

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

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

3.5.1. Propriedades mecânicas à tração: 

ASTM D 638 e intemperismo artificial 

Os resultados deverão apresentar os valores mínimos conforme 
especificado. 

3.5.2. Características das Chapas: 

As chapas planas devem satisfazer os valores indicados na tabela 
abaixo. 
 

Característica Unidade 
Processo de fabricação 

da chapa  
Laminação Contínua 

Teor de fibra de vidro (mínimo) % massa 25 

Espessura da chapa (mínimo) mm 2 

Alongamento na ruptura (mínimo) % mm 1,2 

Resistência à tração 
– No estado de entrega (inicial) 
– Após intemperismo 300 h 

MPa 85 
± 10% valor inicial 

Módulo de elasticidade na tração 
– No estado de entrega (inicial) 
– Após intemperismo 300 h 

MPa 5 000 
± 10 % valor inicial 

Resistência à flexão  
– estado de entrega (mínimo) MPa 130 

Módulo de elasticidade na flexão  
– estado de entrega (mínimo) MPa 5 000 

Absorção de água (máximo) % massa 1 

Massa específica g/cm³ Mínimo 1,35 
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3.5.3. Espessura 

As chapas com espessura superior a 2,3 mm a tolerância deve ser 
de ± 10%. 

3.5.4. Aderência (tintas): 

ABNT NBR 11003 : 2009 

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

3.5.5. Cor 

Padrão Munsell 

 

3.5.6. Coeficiente da retrorreflexão 

ASTM-E-810 

Os resultados obtidos para películas Tipos A, B, C deverão atender 
às tabelas I, II, III, respectivamente. 

3.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

4. PLACAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL RECICLADO  
 

4.1. OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento 
de placas fabricadas com material reciclado, totalmente refletivas, e 
impressas em processo serigráfico. 

4.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Dimensionamento: Medidas e tamanhos conforme normas do CTB – 
Código de Trânsito Brasileiro. 

4.3. CONDIÇÕES GERAIS 

4.3.1. Materiais 

Composição: Placa produzida com composto de polímeros e 
copolímeros reciclados, (sacolas e embalagens plásticas, borrachas 
de pneus e outros resíduos acrescentados com cargas vegetais). 

4.3.2. Furação 

As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 

4.3.3. Tratamento 

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

Placas com símbolos, letras, números e tarjas silkadas.  

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

4.3.5. Propriedades Físicas 

Alta resistência mecânica para suportar situações adversas 
decorrentes de sua aplicação. 

Alta resistência ao impacto. 

Rigidez adequada para não sofrer distorções com a exposição ao 
intemperismo. 

Fácil fixação, seja através de parafusos, cor fixa e furação padrão. 

4.3.6. Propriedades Químicas 

Resistência ao intemperismo: sol; radiação UV; ozônio; calor; frio; 
água; ventos; e tempestades. 

Resistência à chama. 

4.3.7. Propriedades Ecológicas 

Composição: 97% do composto é constituído por materiais 
descartados como lixo que podem contaminar o meio ambiente. 

Apenas 3% do composto é constituído por materiais de primeiro uso 
para tornar a placa adequada para o uso preconizado de maneira 
ecologicamente correta. 

A placa descartada por qualquer motivo poderá ser reciclada e 
reutilizada para a mesma aplicação. 

A utilização de produtos descartados, como lixo, além de retirar 
poluentes do ambiente descarta o uso de materiais mais nobres que 
podem ter uma utilização mais racional.  

4.3.8. Garantia 

As placas deverão manter-se aceitáveis de acordo com os padrões 
de qualidade fixados na presente especificação, durante um período 
de 02 (dois) anos para a chapa. 
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4.3.9. Padrão de cor 

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

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

1,5) 

4.3.10. Identificação 

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

4.4. CONTROLE DE QUALIDADE 

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

4.5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

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

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

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

 

  



 

BHTRANS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – VERTICAL – JANEIRO 2013 – Página 26 de 36 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

5. PÓRTICOS / BANDEIRAS / SUPORTES / CONJUNTO DE 
SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO CILÍNDRICO OU 
OCTOGONAL E DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO 

5.1. OBJETIVO 

5.1.1. Esta especificação fixa condições básicas exigíveis para o 
fornecimento e implantação de suportes, suportes com braço projetado 
e dispositivos de fixação. 

5.2. CONDIÇÕES GERAIS 

5.2.1. Suportes / suportes com braço projetado cilíndrico e cônico 

5.2.1.1.  Material 

Deverão ser utilizados tubos de aço carbono SAE 
1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de seção circular 
ou seção cônica octogonal, com costuras e pontas lisas, 
conforme norma ABNT-NBR-8261 : 2010 

Seção circular 
Diam. Interno (pol.): 2” 3” 4” 5” 6” 
Espessura da Parede: 3,00 4,25 4,75 5,00 5,60 
Diam. Externo (mm): 60,30 88,90 114,30 141,30 168,30 

Podendo ser aceita também norma DIN 2440: 
Espessura da Parede: 3,00 4,00 4,50 4,85 5,00 
Diam. Externo (mm): 60,30 88,90 114,30 141,30 168,30 

 
Seção cônica 

Coluna (mm) Braço (mm) Espessura da 
parede (mm) 

Base Topo Base Topo  
301,20 235,00 235,00 150,00 3,75 
324,70 240,00 240,00 160,00 3,75 
364,70 280,00 280,00 200,00 3,75 
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Os pórticos, bandeiras simples e duplas terão suportes de 
sustentação de aço conforme ASTM A36 e a parte horizontal 
em treliça. 

Dados dos pórticos, bandeiras, suportes, suportes para 
braço projetado, braço projetado e conjunto de suporte com 
braço projetado como comprimento, comprimento do braço, 
altura livre e fundação serão fornecidos no projeto. 

Os suportes deverão ser furados, sendo que os furos 
deverão ser executados antes do processo de galvanização. 

5.2.1.2. Tratamento superficial 

Para a proteção contra a corrosão as peças deverão ser 
submetidas à galvanização a quente, após as operações de 
furação e solda. 

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e 
externas das peças, devendo as superfícies apresentar uma 
deposição mínima de zinco igual a 350 g/m2 (trezentos e 
cinquenta gramas por metro quadrado), quando ensaiado 
conforme a ABNT-NBR-7397 (MB-25 I): 2007; 

A galvanização não deverá separar-se do material de base 
quando submetido ao ensaio de aderência pelo método do 
dobramento, conforme a ABNT-NBR-7398 (MB-25 II): 2009; 

A espessura da galvanização (revestimento de zinco) deverá 
ser no mínimo de 50 micra, quando ensaiados conforme a 
ABNT-NBR-7399 (MB-25 III): 2009; 

A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir 
falhas de zincagem. As peças quando ensaiadas conforme a 
ABNT-NBR-7400 (MB-25 IV): 2009, deverão suportar no 
mínimo 6 (seis) imersões (ensaio de Preece) sem apresentar 
sinais de depósito de cobre. 

5.2.1.3.  Acabamento 

A parte superior do suporte deverá ser vedada com tampão 
de plástico com encaixado ao suporte externamente com 4 
cm de altura. A substituição de qualquer outro material 
deverá ser submetida à aprovação da BHTRANS. 

Na parte inferior do suporte deverão ser soldadas 2 peças 
de 15 cm de ferro chato 1/8 x 3/4, no sentido transversal 
distando de 100 a 300 mm da base. O suporte do braço 
projetado deverá ser aparafusado à fundação conforme 
detalhe. 
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O suporte deverá ser uma única peça, não admitindo 
emendas. 

5.2.1.4. Fixação ao solo 

A fixação do suporte ao solo deverá ser feita utilizando-se 
concreto traço em volume 1:2:2 (cimento, areia, brita) e 
acabamento com argamassa de cimento e areia no traço em 
volume 1:3 ou compatível com o piso da calçada. 

5.2.1.5.  Garantia 

Os suportes e suportes com braço projetado, braços 
projetados, pórtico e bandeiras deverão manter-se 
aceitáveis, de acordo com os padrões de qualidade fixados 
nas presentes especificações, durante um período mínimo 
de 12 (doze) anos. 

5.2.1.6. Identificação 

Deverá ser gravado de forma legível e indelével nos 
suportes e suportes com braço projetado os seguintes 
dizeres: BHTRANS, mês e ano de fabricação, além do nome 
do fabricante. 

5.2.2. Dispositivos de fixação 

5.2.2.1.  Material  

5.2.2.1.1. Longarinas/abraçadeiras 

Deverão ser confeccionados em aço carbono SAE 
1010/1020 galvanizado a quente. Estas peças não poderão 
apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes e 
deverão estar limpas, isenta de terra, óleo, graxa, sais ou 
ferrugem. 

Toda escória de solda, bem como respingos deverão ser 
removidos e seguidos de escoamento. 

As placas simples Tipo I com largura inferior a 0,75m serão 
fixadas aos suportes, com longarina/abraçadeiras-Tipo A. 

As placas simples Tipo II com largura maior ou igual a 
0,75m, serão fixadas aos suportes, com 
longarinas/abraçadeiras-Tipo B, e a quantidade de 
longarinas e transversinas será de acordo com altura e 
comprimento da placa. 
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5.2.2.1.2. Quantidade de longarinas por placa em suporte 

 
Altura da placa Quant. longarinas 

30 a 50 01 
80 a 120 02 
130 a 190 03 

200 ou mais 04 

5.2.2.1.3. Quantidade de transversinas por placas em braço 
projetado 
 

Comprimento da placa n° longarinas 
Até 200 03 

200 a 300 04 
Acima de 300 05 

5.2.2.1.4. Porcas, parafusos, arruelas 

As porcas, parafusos, arruelas deverão ser de aço 
galvanizado a fogo e centrifugado, e a CONTRATADA 
deverá apresentar certificado com ensaio de Preece 
conforme ASTM – A 239 / A 123 e certificado de ensaio de 
peso de camada conforme ASTM – A 123, a utilização de 
qualquer outro material está sujeito à aprovação da 
BHTRANS. 

5.2.2.1.5. Fitas de fixação 

“A fita deverá ser: de aço inoxidável tipo 304; de 0,6 mm de 
espessura; e 1/2” de largura. 

5.2.2.1.6. Fita adesiva dupla face de espuma acrílica 

A fita adesiva dupla face deverá ser usada para as placas 
simples e moduladas, de maneira que a chapa de alumínio 
não deverá ser furada. Somente as placas simples Tipo I 
poderão ser solicitadas a cargo da BHTRANS furadas. 

Para as placas simples Tipo II o perfil de alumínio e as 
longarinas para suportes ou transversinas para 
suportes/braço projetado deverão ser aderidas a placa 
através da fita adesiva. 

Para as placas moduladas o perfil de alumínio, que contorna 
os módulos simétricos, será colado às placas através de fita 
adesiva. 

As longarinas ou transversinas são fixadas aos suportes ou 
braço-projetado através de abraçadeiras e parafusos 
galvanizados a fogo e centrifugados. 



 

BHTRANS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – VERTICAL – JANEIRO 2013 – Página 30 de 36 

A fita deverá apresentar espessura de 1,00 a 1,20 mm e a 
largura de 33 mm, devendo ser aplicada em toda extensão 
do perfil ou das longarinas/transversinas. 

A aplicação da fita adesiva dupla face será executada sobre 
pressão evitando o toque no adesivo. 

As superfícies de contato com a fita adesiva deverão ser 
limpas com álcool isopropílico antes de iniciar a aplicação. 

5.2.2.1.7. Perfis, cantoneiras, chapas de reforço para placas 

Os perfis, cantoneiras e chapas deverão ser em alumínio. 

5.2.2.2.  Tratamento superficial 

5.2.2.2.1. Longarinas/abraçadeiras 

Para a proteção contra corrosão as chapas deverão ser 
submetidas à galvanização a quente, após as operações de 
solda. 

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e 
externas das peças, devendo as superfícies apresentar uma 
deposição mínima de zinco igual a 350g/m2 (trezentos e 
cinquenta gramas por metro quadrado) quando ensaiado 
conforme a ABNT-NBR-7397(MB-25-I) : 2007. 

A galvanização não deverá separar-se do material de base 
quando submetido ao ensaio de aderência pelo método do 
dobramento, conforme a ABNT-NBR-7398 (MB-25-II). 

A espessura da galvanização (revestimento de zinco) deverá 
ser no mínimo de 50 micra, quando ensaiadas conforme 
ABNT-NBR-7399 (MB-25-III). 

A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir 
falhas na zincagem. As peças quando ensaiadas conforme a 
ABNT-NBR-7400 (MB-25-IV), deverão suportar no mínimo 
06 (seis) imersões (ensaio de Preece) sem apresentar sinais 
de depósito de cobre. 

5.2.2.2.2. Utilização 

As placas simples Tipo I e II deverão ser fixadas em suporte, 
poste de semáforo, braço de semáforo e braço projetado por 
meio de longarinas/abraçadeiras e as placas moduladas 
serão fixadas em poste duplo ou triplo através de chapas e 
cantoneiras. 
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A fixação das placas em poste de concreto será feita por 
meio de fita de aço inoxidável, selo, braquetes, conforme 
detalhe em anexo, devendo usar duas ou mais fitas por 
placa de acordo com a furação da mesma. 

5.2.2.2.3. Garantia 

Os dispositivos de fixação deverão manter-se aceitáveis, de 
acordo com os padrões de qualidade fixadas nas presentes 
especificações, durante um período de 10 (dez) anos. 

5.3. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido e implantado 
deverá ser submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela 
fiscalização da BHTRANS, cabendo a esta o direito de recusar todo material 
que apresente algum defeito. 

A critério da BHTRANS poderão ser realizados os seguintes ensaios de 
laboratório, visando à caracterização dos materiais: 

5.3.1. Bandeiras / Pórticos / Suportes / Suportes – Braço Projetado / 
Braço Projetado 

5.3.1.1. Composição Química: 

• Carbono  ABNT NBR – 5604 :1982 
• Fósforo  ABNT NBR  - 6340 :1982 
• Manganês  ABNT NBR -  6341 :1994 
• Silício  ABNT NBRNM - COPANT 27 

5.3.1.2. Propriedade mecânica à tração: 

Escoamento, resistência e alongamento conforme norma 
ABNT NBR 6152. 

5.3.1.3. Revestimento (Zinco): 

• Massa de revestimento ABNT NBR - 7397 
• Aderência   ABNT NBR - 7398 
• Espessura  ABNT NBR - 7399 
• Uniformidade  ABNT NBR - 7400 

5.3.2. Dispositivos de fixação 

5.3.2.1. Revestimento (Zinco): 

• Massa de revestimento ABNT NBR - 7397 
• Aderência   ABNT NBR - 7398 
• Espessura  ABNT NBR - 7399 
• Uniformidade  ABNT NBR - 7400 
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5.3.3. Fita de aço inoxidável 

5.3.3.1. Composição Química: 

• Carbono -  0,8% 
• Cromo -  entre 18,0 e 20,0% 
• Níquel -  entre 8,0 e 11,0 % 
• Manganês -  máximo 2,0% 

5.3.3.2. Características Físicas: 

• Limite de resistência à tração:  59 Kg/mm2 
• Dureza:  140/160 Brinell 

5.4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Suporte simples em aço galvanizado a quente de seção circular com costura 
e pontas lisas; serão medidos e pagos por metro linear, as unidades 
efetivamente fornecidas. 

Conjunto de suporte com braço projetado simples ou duplo, em aço carbono 
galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas, serão medidos e 
pagos as unidades efetivamente fornecidas. 

Suportes para braço projetado e braços projetados em aço carbono, 
galvanizado, de seção circular ou cônica, com costura e pontas lisas, serão 
medidos e pagos as unidades efetivamente fornecidas. 

Quadro de ferro “T” 3/4” x 1/8” galvanizado a quente, serão medidos e pagos 
as unidades efetivamente fornecidas. 

Os pórticos, bandeiras simples e dupla em aço galvanizado a quente serão 
medidos e pagos as unidades efetivamente fornecidas. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

6. SUPORTE CONFECCIONADO EM MATERIAL RECICLADO COM 
CARACTERÍSTICAS COLAPSÍVEL ANTI CHAMA E RESISTENTE A 
RADIAÇÃO SOLAR 

 

6.1. OBJETIVO: 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento 
de suporte para placa, confeccionado em material reciclado. 

6.2. CONDIÇÕES GERAIS 

6.2.1. Material: 

Os suportes deve ser confeccionados com material ecológico, 
provenientes de reciclagem, com características colapsíveis, anti 
chama e resistentes a radicação solar. 

6.2.2. Composição: 

• Plástico Reciclado – PEAD – Polietileno de alta densidade; 
• Borracha moída; 
• Fibras Naturais; 
• Anti chama; 
• Anti UV; 
• Ferragem estrutural composta de barras de aço. 

6.2.3. Requisitos mínimos: 
 

ENSAIO DE FLEXÃO: RESISTÊNCIA MECÂNICA 
Carga de Escoamento (N) 9220 
Tensão de Escoamento (MPa) 96,70 
Módulo de Elasticidade (MPa) 10970 

Resistência ao intemperismo artificial 2000 horas: 25% 
Resistência à propagação de chamas 
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6.2.4. Acabamento 

Cores: Por processo de pigmentação do composto. 

6.2.5. Fixação ao solo 

A fixação do suporte ao solo deverá ser feita utilizando-se 
concreto traço em volume 1:2:2 (cimento, areia, brita) e 
acabamento com argamassa de cimento e areia no traço em 
volume 1:3 ou compatível com o piso da calçada. 

6.2.6. Garantia Mínima 

Os suportes deverão manter-se aceitáveis de acordo com os 
padrões de qualidade fixados na presente especificação, durante 
um período mínimo de 03 (três) anos 

6.2.7. Controle de Qualidade 

Para garantia de qualidade, todo material a ser fornecido deverá 
ser submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela 
BHTrans. Cabendo a esta o direito de recusar todo material que 
estiver com mau acabamento ou apresente algum defeito. 

A critério da BHTRANS poderão ser realizados de laboratório, 
visando à caracterização dos materiais: 

6.2.8. Identificação 

Deverá ser gravado de forma legível e indelével nos suportes os 
seguintes dizeres: BHTRANS, mês e ano de fabricação, além do 
nome do fabricante. 

6.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Suportes simples serão medidos e pagos por metro linear, as unidades 
efetivamente fornecidas. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

7. BALIZADOR CILÍNDRICO FLEXÍVEL 
 

7.1. OBJETIVO: 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento 
de balizadores cilíndricos flexíveis. 

7.2. CONDIÇÕES GERAIS 

7.2.1. Material: 

Os balizadores devem ser confeccionados em E.V.A. ou Poliuretano 
rotomoldado com proteção a raios UVs, resistente a intempéries, na 
cor preta. 

7.2.2. Dimensões: 

• Altura: aproximadamente 80 mm. 

• Diâmetro Superior: 190 mm, (± 10). 

• Diâmetro Inferior: 200 mm, (± 10). 

• Alça: moldada na própria peça com dimensões 80 x 50 mm, que 
facilita transporte, instalação de sinalizadores e passagem de fitas 
e correntes plásticas. 

7.2.3. Requisitos mínimos: 

7.2.3.1. Dureza Schore D (NBR 7456) com mínimo de 40; 

7.2.3.2. Ensaio de tração (método ASTM D 638) com limite mínimo 
de resistência de 10 (MPa) e alongamento mínimo em 50 
mm de 500 %; 
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7.2.3.3. Estabilidade ao calor: o material não deve apresentar 
deformação permanente quando exposto em estufa a 70º 
por um período de 4 horas; 

7.2.3.4. Exposição ao intemperismo artificial: mínimo de 300 horas 
(método ASTM G153); 

7.2.4. Impacto: (300 J).  

7.2.5. Acabamento 

Cores: Preto, com aplicação de 2 faixas retrorrefletivas com 100 mm 
de largura (± 5) cada, distantes 100 mm, em película autoadesiva de 
910 candelas/luz/m² (ângulos de 0,2º / -4º) com resistência a 
destacamento inferior a 50 mm e resistente a 500 horas de 
intemperismo (mantendo até 80% de suas características de cor e 
refletividade) de acordo com a norma ABNT NBR 14.644/07, 
posicionados nos locais rebaixados do balizador em altura não 
inferior a 322,5 mm 

7.2.6. Fixação ao solo 

A fixação do balizador deverá ser feita utilizando-se um dispositivo 
metálico estampado com cantos arredondados com diâmetro de 160 
mm e pino com rosca M-12, introduzido durante o processo de 
fabricação, que deverá fazer a ancoragem ao solo através do 
chumbador com rosca fêmea de 12 mm (incluso). 

7.2.7. Garantia Mínima 

Os balizadores deverão manter-se aceitáveis de acordo com os 
padrões de qualidade fixados na presente especificação, durante um 
período mínimo de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação e 
descoloração intensa. 

7.2.8. Controle de Qualidade 

Para garantia de qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser 
submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela 
BHTrans. Cabendo a esta o direito de recusar todo material que 
estiver com mau acabamento ou apresente algum defeito. 

7.2.9. Identificação 

Deverá ser gravado de forma legível e indelével nos suportes os 
seguintes dizeres: BHTRANS, mês e ano de fabricação, além do 
nome do fabricante. 

7.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os balizadores serão medidos e pagos por unidades, devendo estar incluso 
no valor todo material necessário a sua instalação.  



 
 

 

 

Detalhes Construtivos 
Sinalização Vertical 
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DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA CIRCULAR ø 0,50 m 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 
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DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE 2 
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:  Jan / 2013
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DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA 0,50 x 0,50 m 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E SERÁ 

DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO

DETALHE 3 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

NOTTAS: 

1. DIMENS
2. A FURA

DEFINID

DETAL

SÕES EM MIL
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PLAC
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DETALHE 4 

FURAÇÃO 

ACAS 

 

DATA:

 

 

 

:  Jan / 2013
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NOTTAS: 

1. DIMENS
2. A FURA

DEFINID
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75 m 

DETALHE 5 

FURAÇÃO 

ACAS 

 

DATA:

 

 

 

:  Jan / 2013
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NOTTAS: 

1. DIMENS
2. FUROS 
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DETALHE 6 

FURAÇÃO 

5 m 

 

DATA:

 

 

:  Jan / 2013
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NOTTAS: 

1. DIMENS
2. FUROS 
3. A FURA

DEFINID

ÔNIB

SÕES EM CEN
1/4". 
ÇÃO DO SUP
DA NA ORDE
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BUS S

NTÍMETROS.

PORTE É OPC
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ÇO. 
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VA 0,50

RÁ 
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D

AÇÃO 

DA DE  

0 x 1,00

DETALHE 7 

FURAÇÃO 

0 m 

 

DATA:

 

 

:  Jan / 2013
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE LONGARINA 
 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 

 

TÍTULO

DETALHE 8      

FIXAÇÃO DE LONGARINA 

DATA:  Jan / 2013 
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D
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GARINA

RINA 

DATA:

 

 

A 

 

:  Jan / 2013
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM POSTE DE 
CONCRETO 

 

 

NOTAS: 

 
 

 

TÍTULO

DETALHE 10 

 FIXAÇÃO DE PLACA EM 
POSTE DE CONCRETO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

12 
 

 
   

 

DETALHE DE PLACA FIXADA COM CONJUNTO DE 
BRAQUETE E FITA ATÉ 1m² 

 

 

NOTAS: 

 
 

 

TÍTULO

DETALHE 11  

FIXAÇÃO DE PLACA EM 
POSTE DE CONCRETO 

DATA:  Jan / 2013 
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:  Jan / 2013
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:  Jan / 2013
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DE 

 

DE FIXA

AÇO E

AÇÃO 
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TALHE 14 

PLACA EM CH
SUPORTE SIMP

EM CHA

LO 

HAPA 
PLES 

DATA:

 

 

APA 

 

:  Jan / 2013

 

15 

 



 

16 
 

 

 
   

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DUPLO 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 14 A 

FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO EM SUPORTE DUPLO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

17 
 

 

 
   

 

DETALHE DE REFORÇO PARA PLACAS SIMPLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 15 

PLACA SIMPLES ‐ 
REFORÇO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

18 
 

 

 
   

 

DETALHE DA CANTONEIRA DE REFORÇO 

 
 

Planta

A A

φ11/32”

 

NOTAS: 

 
 

 

TÍTULO

DETALHE Nº 16 

 CANTONEIRA DE 
REFORÇO 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

19 
 

 

 
   

 
DETALHE DE CANTONEIRAS DE REFORÇO 

 

 
NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROs. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 17 e 18 

CANTONEIRAS DE 
REFORÇO ‐ PERFIL 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DE PLACA 
MODULADA 

 

 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 19 

PLACA MODULADA 
Montagem e Fixação 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS  
REFORÇO LATERAL 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 20  

PLACAS MODULADAS 
Reforço Lateral 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

22 
 

 

 
   

 

DETALHE DAS BARRAS SIMPLES DE REFORÇO 
LATERAL 

121,8

20,2

Barra A
φ11/32”

6,4

38,4

6,4

70,0 69,6 70,0 20,2

Barra B

250,0

38,4

6,4

φ11/32”

6,4

70,0 20,231,6

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 21 

PLACAS MODULADAS 
Reforço Lateral 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DA CRUZETA DE UNIÃO DOS MÓDULOS 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 22 

PLACAS MODULADAS 
Cruzetas de União dos 

Módulos 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DOS ELEMENTOS DA CRUZETA DE 
UNIÃO DOS MÓDULOS 

Barra C

Barra D

20,2 70,0 70,0 20,2

250,0

34,8 34,8

20,2 70,0 70,0 20,2

250,0

34,8 34,8

6,4

19,2

18,4
38,4

6,4
6,4

6,4

19,2

18,4
38,4

6,4
6,4

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 23 

PLACAS MODULADAS 
Elementos da Cruzeta 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

25 
 

 

 
   

 

DETALHE Nº 24 

DETALHE DE CANTONEIRA DE FIXAÇÃO DE PLACA NO SUPORTE 

 
DETALHE Nº 25 

CHAPA DE FIXAÇÃO DE PLACA NO SUPORTE – PARAFUSO 
 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 24 e 25 

PLACAS MODULADAS  
Fixação das placas no 

suporte 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

26 
 

 

 
   

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM BRAÇO PROJETADO 

Perfil de alumínio

Chapa de alumínio

Cantoneira de alumínio

Arruelas 3/8”

Parafusos 3/8”

Arruelas 3/8”

Porcas 3/8”

Cantoneira de alumínio 3/8”

Arruelas 3/8”
Parafusos 3/8”

Braço projetado
de aço

Flange de travamento

Coluna de aço

Tampão

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 26 

FIXAÇÃO DE PLACA DE 
CHAPA DE ALUMÍNIO EM 

BRAÇO PROJETADO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO  

COLUNA / BRAÇO PROJETADO REDUZIDO 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, METROS  E 
POLEGADAS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 27 

Suporte Especial – Braço 
Projetado Simples com 

diâmetro reduzido 3” x 2”½  

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO  

COLUNA / BRAÇO PROJETADO 

 

 

 

 

 

   

TABELA 6 – Cálculo do Comprimento 
da Coluna de Braço Projetado 

A = Altura da 
Placa (m) 

H = Comprimento da 
coluna (m) 

Vias Urbanas Rodovias 

1,90 / 2,00   

 

4,70 

 

 

5,30 
1,70 / 1,80 

1,50 / 1,60 

1,30 / 1,40 

1,10 / 1,20 

0,90 / 1,00   

4,20 

 

4,80 0,70 / 0,80 

0,50 / 0,60 

 

 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 28 

Locação de conjunto 
coluna / braço projetado 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE MEDIDAS DO BRAÇO PROJETADO 

E ALTURA LIVRE DAS PLACAS 

 

 
 

Altura Livre das Placas em Braço Projetado 

Al = Altura Livre 
Mínima (m)  Utilização 

5,50 m  Vias urbanas 

6,00 m  Rodovias 
 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 29 

Medidas do braço 
projetado e altura livre 

das placas 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

30 
 

 
   

 

DETALHE DO FLANGE  

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 30 

Flange do braço 
projetado 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO COLUNA / BRAÇO 
PROJETADO DUPLO 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 31 

Conjunto coluna / braço 
projetado duplo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DO FLANGE DO BRAÇO PROJETADO 
DUPLO 

Detalhe do Flange 

  

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 32 

Flange do braço 
projetado duplo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO DE SUPORTE COM 
BRAÇO PROJETADO CÔNICO 

Detalhe “A”

3500

3500

20002000

150

6362,7

φ 235

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B”

50

284

60
0

0

φ 235

Furo 22 (6x)φ 

Furo φ 80

Flange Inferior
Detalhe “C”

4
20

30
0

390

300

Furo  36 (8x)φ

Espessura 3/4

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

4
80

38
0

301,20

60
30

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO

DETALHE 33 

Coluna Cônica de 301,20 mm 
Área de 7 m² 
Vo = 35m/s 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO DE SUPORTE COM 
BRAÇO PROJETADO CÔNICO 

Detalhe “A”

4500

20002000

160

φ 240

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B”

50

284

6
00

0

φ 240

Furo 22 (6x)φ 

Furo φ 80

Flange Inferior
Detalhe “C”

42
0

3
00

390

300

Furo  36 (8x)φ

Espessura 3/4”

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

5
10

4
1

0

324,70

6
03

0
6362,7

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO

DETALHE 34 

Coluna Cônica de 324,70 mm 
Área de 9 m² 
Vo = 35m/s 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO DE SUPORTE COM 
BRAÇO PROJETADO CÔNICO 

Detalhe “A”

4500

2500

200

φ 280

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B” 50

284

6
00

0

φ 280

Furo 22 (6x)φ 

Furo φ 80

Flange Inferior
Detalhe “C”

4
80

3
60

430

340

Furo  36 (8x)φ

Espessura 7/8”

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

58
0

4
60

364,70

60
3

0
6362,7

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO

DETALHE 35 

Coluna Cônica de 364,70 mm 
Área de 11,25 m² 
Vo = 35m/s 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS  

DE BANDEIRA SIMPLES 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE 

CANTONEIRAS. 
3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA CASO, DE 

ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TERRENO. 
4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E SERÁ EM 

CONCRETO ARMADO. 
5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 2” x 3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 36 

BANDEIRA SIMPLES 
Detalhe Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS DE BANDEIRA DUPLA

 

Variável Variável

Haletas de apoio de chapa 1/4”
(2 e 6) parafusos de 1/2”x1”
(Ver detalhe “C”)

Treliça em cantoneira
de 2”x3/16”

Haletas de apoio
de chapa de 1/4”

Vista Isométrica

Ver detalhe “C”

Ver detalhe “A”

8 chumbadores em ferro
“L” CDM 800x200mm 

Ver detalhe “B”

Tubo de aço ASIM A36 Norma DIM2440
320mm, espessura da parede 9,5mm

Detalhe “A”

Detalhe “B”
Acoplamento do tubo à base 
(chapa 3/4” de aço ASTM 36)
Haletas em chapa 1/4” aço ASTM A36

18 parafusos
de 1/2”x1

16 parafusos
de 1/2”x1

Elevação

Detalhe “D”

Detalhe “C”
Vista superior

480

200

40

200

40

480

200

40

200

40

480

480

7550

510

510510

510

323

423

610

510

510

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE 

CANTONEIRAS. 
3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA CASO, DE 

ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TERRENO. 
4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E SERÁ 

EM CONCRETO ARMADO.  
5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 2” x 

3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 37 

BANDEIRA DUPLA 
Detalhe Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS DE PÓRTICO 

Haletas de apoio de 2”x1/4”
6 parafusos de 1/2”x1
Ver detalhe “C”

Variável

510

18 parafusos

de ½”x1” 

423

510

Detalhe “D”

de ½”x1” 
14 parafusos 510

323

Detalhe “C”
Vista superior

Ver detalhe “B”

Ver detalhe “A”
8 chumbadores em ferro
“L” CDM 800x200mm Ver detalhe “C”

Treliça em cantoneira
de 2”x3/16”

Vista Isométrica

Haletas de apoio
de chapa de 1/4”

Base de concreto
ver notas 3 e 4

Elevação
480 480

480

Detalhe “A”
Detalhe “B”
Acoplamento do tubo à base 
(chapa 3/4” ASTM 36)
8 haletas em chapa 1/4” aço ASTM A36

200

40

200

40

480

200

40

200

40

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE CANTONEIRAS.
3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA CASO, DE 

ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TERRENO. 
4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E SERÁ EM 

CONCRETO ARMADO.  
5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 2” x 3/16”. 

 

TÍTULO

DETALHE 38 

PÓRTICO Detalhe 
Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE BASE E CHUMBADOR 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 
 

 

TÍTULO

DETALHE 39 

BASE E CHUMBADOR 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 

40 
 

 

 
   

 

DETALHE DE POSTE CORDOALHA 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 
 

 

TÍTULO

DETALHE 40 

POSTE CORDOALHA PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE POSTE CORDOLHA 
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NOTAS: 

 
 

 

TÍTULO

DETALHE 41 

 POSTE CORDOALHA PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE BRAÇADEIRA E ESTICADOR PARA 
CORDOALHA 

 

 

NOTAS: 

   

TÍTULO

DETALHE 42 

CORDOALHA – Braçadeira 
e Esticador 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE SUPORTE POLÍMERO DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E SEÇÃO CIRCULAR 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS   

TÍTULO

DETALHE 43 

Suporte de materiais 
recicláveis, colapsável, de 

seção circular 

DATA:  Jan / 2013 

 

 

φ da Coluna A  B  C 

2”  64  104 
3500 

4000 

3”  94  134 
4000 

4500 

 


