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1 – ESPECIFICAÇÕES PARA MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS PARA 
DEMARCAÇÃO VIÁRIA. 

1.1 – OBJETIVO  

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

1.2 – NORMAS COMPLEMENTARES 

Para aplicação desta especificação será necessário consultar: 

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

1.3 – CLASSIFICAÇÃO  

As microesferas de vidro retrorrefletivas, classificam-se em: 

1.3.1 – Tipo I 

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

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

1.3.2 – Tipo II 

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

1.4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

1.4.1 – Resistência ao Cloreto de Sódio 

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

1.4.2 – Resistência ao Ácido Clorídrico 

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

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

1.4.4 – Resistência á Solução de Sulfeto de Sódio 

As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6826 não devem apresentar superfície 
embaçada. 

1.4.5 – Teor da Sílica 

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

1.4.6 – Aparência e Defeitos 

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

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

1.4.7 – Índice de Refração 

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

1.4.8 – Massa Específica 

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

1.4.9 – Granulometria 

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

 

Tabela Granulométrica 
Microesferas de Vidro Retrorrefletivas 

 

Peneiras % Passando 

N.º Abertura (M) 
Tipo I Tipo II 

A B A B 

20 850 100 --- 100 --- 

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

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

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

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

80 180 --- ---  --- 

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

Peneiras % Passando 

N.º Abertura (M) 
Tipo I Tipo II 

A B A B 

140 106 --- --- --- --- 
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200 75 0 - 2 --- 0 - 2 --- 

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

1.5 – CONTROLES DE QUALIDADE DO MATERIAL 

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

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

1.6 – MARCAÇÃO E EMBALAGEM 

1.6.1 – Embalagem 

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

1.6.2 – Identificação 

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

a) Microesferas de vidro tipo (classificação); 

b) Número e ano desta norma; 

c) Nome e endereço do fabricante; 

d) Identificação da partida de fabricação; 

e) Data da fabricação; 

f) Massa das microesferas contidas, em quilogramas; 

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

2 – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PRISMAS DE CONCRETO 

2.1 – OBJETIVO  

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

2.2 – CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.7 – O transporte e estocagem das peças devem ser feitos de maneira a se evitar choques ou 
batidas. 
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2.2.8 – As peças serão implantadas em pavimentos totalmente limpos e isento de óleos ou graxa. 

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

2.2.10 – A limpeza dos furos deverá ser feita com jato de ar comprimido, para que não fiquem 
resíduos que prejudiquem a aderência dos pinos de pavimento. 

2.2.11 – O assentamento das peças (face inferior e pinos) será realizado com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3 (um, três), retirando-se os excessos com colher de pedreiro. 

2.3 – CONTROLE DE QUALIDADE 

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

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

3.1 – OBJETIVO  

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

3.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Na aplicação desta especificação é necessário consultar: 

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

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

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

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

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

NBR 7396 – Material para sinalização horizontal – Terminologia 

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

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

3.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

3.3.1 – Materiais 

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

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

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

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

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

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

3.3.1.5 – A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas de pintura por aspersão e ter a 
consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer. No caso de adição 
de microesferas de vidro, respeitar a qualidade e quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. 
Pode ser adicionado no máximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta, 
compatível com a mesma para acerto de viscosidade. 
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3.3.1.6 – A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o 
pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período mínimo de tempo de 30 (trinta) minutos. 

3.3.1.7 – A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. 

3.3.1.8 – A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica de 
adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, 
sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil. 

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

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

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

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

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

3.3.2 – Embalagem. 

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

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

a) nome do produto; 

b) cor da tinta (Padrão Munsell); 

c) referência quanto à natureza química da resina; 

d) data de fabricação  

e) prazo de validade; 

f) número do lote de fabricação; 

g) nome e endereço do fabricante; 

h) quantidade contida no recipiente, em litro. 

3.3.3 – CONDIÇÕES TÉCNICAS 

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

a) Requisistos Quantitativos: 

Tabela 1 – Requisitos Quantitativos 

Requisitos Mínimo Máximo 

Consistência (UK) 85 100 

Estabilidade na armazenagem: - alteração de 
consistência (UK) 

- 10 

Matéria não-volátil, porcentagem em massa 70 - 

Tempo de secagem, No-Pick-Up Time, minutos - 15 

Resistência à abrasão cor branca, Litros 130 - 
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Resistência à abrasão demais cores, Litros 100  

Massa específica, g/cm3 1,45 - 

Peso molecular do veículo – g/mol 55 65 

b) Requisitos Qualitativos 

Tabela 2 – Requisitos Qualitativos 

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

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

 

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

Breu e derivados Ausente 

Sangramento Ausente 

Resistência à água Inalterado 

Resistência ao intemperismo Integridade: Inalterada – Cor: Leve alteração 

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

3.3.4 – Limpeza do Pavimento 

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

3.3.5 – Espessura 

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

3.3.6 – Pré-marcação 

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

3.3.7 – Aplicação 

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

3.3.7.2 – A distribuição de microesferas de vidro deverá ser uniforme, não sendo admissível o seu 
acúmulo em determinadas áreas pintadas. Na pintura mecânica será usada a distribuição por 
aspersão, e na manual um carrinho próprio aprovado pela fiscalização. 
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3.3.7.3 – A tolerância com relação à extensão e a largura de cada faixa serão de até 5% (cinco por 
cento). Esse excesso não será levado em consideração no pagamento, não se admitindo largura ou 
extensões inferiores aos indicados no projeto. 

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

3.3.7.5 – Depois de aplicada a tinta deverá ser protegida de todo tráfego de veículos bem como de 
pedestres, durante o tempo de secagem, cerca de 30 (trinta) minutos. 

3.3.8 – Retrorrefletorização. 

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

3.3.9 – Remoção. 

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

3.4 – CONTROLE DE QUALIDADE. 

3.4.1 – Materiais 

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

3.4.2 – Serviços 

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

3.4.2.1 – Espessura 

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

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

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

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

3.4.2.2 – Refletorização. 

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

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

3.5 – DURABILIDADE 

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

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

b) 24 (vinte e quatro) meses para 80% (oitenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço; 
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c) 36 (trinta e seis) meses para 60% (sessenta por cento) da metragem total aplicada de cada 
Ordem de Serviço. 

 

4 – ESPECIFICAÇÕES PARA PLÁSTICO À FRIO PLANO POR EXTRUSÃO, À BASE DE 
RESINAS METACRÍLICAS BI COMPONENTE. 

4.1 – OBJETIVO  

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

4.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Para aplicação desta especificação será necessário consultar: 

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

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

4.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

4.3.1 – Materiais 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Temperatura do ambiente entre 5º (cinco graus) C e 45º (quarenta e cinco graus) C; 

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

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

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

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

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

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

4.3.2 – Embalagem 

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

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

a) nome do produto; 

b) cor da tinta (Padrão Munsell); 

c) referência quanto a natureza química da resina; 

d) data de fabricação; 

e) prazo de validade; 

f) número do lote de fabricação; 

g) nome do fabricante; 

h) quantidade contida no recipiente, em kg. 

4.3.3 – Limpeza do Pavimento 

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

4.3.4 – Espessura 

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

4.3.5 – Pré-Marcação 

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

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

4.3.6.2 – Depois de aplicada deverá ser protegida de todo tráfego de veículos bem como de 
pedestres, durante o tempo de secagem, cerca de 30 (trinta) minutos. 

4.3.7 – Equipamentos 

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

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

b) Haste homogeneizadora acoplada em furadeira; 

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

4.3.8 – Retrorrefletorização 

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

4.3.9 – Remoção 

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

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

4.3.9.2 – Maçarico a gás butano e raspa.  

4.4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

4.4.1 – Requisitos Quantitativos 
 

 Componente A Componente B 
Métodos de ensaio 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Determinação da massa específica (g/cm³) 1,9 2,4 X X ABNT NBR 15438 

Teor de microesferas de vidro, % massa 20 40 X X ABNT NBR 15482 

Cor X X 

Conforme 
coordenadas 
cromáticas da 

tabela 

EN 1436 

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

Estabilidade, variação DF e aparência 
Isento de grumos, 

sedimentos 
X X ABNT NBR 15438 

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

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

4.4.2 – Requisitos Qualitativos 
 

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

EN12802 

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

ABNT NBR 15482 

4.5 – CONTROLES DE QUALIDADE 

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

4.5.2 – Durabilidade 

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

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

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

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

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

5.1 – OBJETIVO 

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

5.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Para aplicação desta especificação será necessário consultar: 

NBR 14636 -  Sinalização Horizontal viária – Tachas refletivas viárias - Requisitos. 
NBR 15576 -  Sinalização Horizontal viária – Tachões refletivos viários – Requisitos e métodos de 
ensaios 

5.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

5.3.1 – Materiais 

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

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

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

5.3.1.1 – Formatos e Dimensões 

5.3.1.1.1 – Tachões 

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

a) Comprimento: 250 (duzentos e cinqüenta) (+ou-5 (cinco)) mm; 

b) Largura: 150 (cento e cinqüenta ) (+ou-5 (cinco)) mm; 

c) Altura: 47 (quarenta e sete) (+ou-3 (três)) mm; 

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

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

f) Altura do pino de fixação: 50 (cinqüenta) (+ou-5 (cinco)) mm; 
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g) Espaçamento entre pinos: mínimo 120 (cento e vinte) mm; 

h) Largura mínima do elemento refletivo: 15 (quinze) mm; 

i) Comprimento mínimo do elemento refletivo: 100 (cem) mm. 

5.3.1.1.2 – Tachas 

As tachas de formato quadrado serão abauladas, sem quinas retas, devendo obedecer as seguintes 
dimensões: 

a) Altura mínima de 17 (dezessete) e máxima de 22 (vinte e dois) mm; 

b) Largura (maior dimensão paralela à face que contém o elemento refletivo mínima de 96  (noventa 
e seis) e a máxima de 130 (cento e trinta) 

c) Comprimento mínimo de 74 (setenta e quatro) e máximo de 110 (cento e dez) mm; 

d) N.º de pinos de fixação: 1 (um) un; 

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

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

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

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

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

5.3.1.1.3 – Calotas esféricas 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.1.1.4 – Segregadores 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.1.3 – Cor 

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

5.3.1.4 – Elementos de fixação 

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

5.3.1.5 – Estrutura Interna 

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

5.3.1.6 – Elementos Refletivos 

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

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

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

5.3.1.7 – Cola 

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

a) Não sofra retração após a cura.  

b) Vazios entre as peças e o pavimento; 

c) Movimentos do pino de fixação; 

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

e) Alta aderência em pavimentos asfálticos. 

5.3.2 – Limpeza do Pavimento 

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

5.3.3 – Pré-marcação 

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

5.4 – IMPLANTAÇÃO 

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

5.4.2 – Limpeza dos Furos  

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

5.4.3 – Fixação 

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

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

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

5.5 – REMOÇÃO 

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

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

5.6 – CONTROLES DE QUALIDADE 

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

5.7 – MÉTODOS DE ENSAIO 

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

5.7.1 – Resistência à Compressão 

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

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

5.7.2 – Retrorrefletância 

Valores mínimos CIL (Coeficiente de Intensidade Luminosa). 
 

TABELA I 

Ângulo de entrada 

V = 0º V = 0º V = 0º V = 0º 

H = 15º H = 10º H = 10º H = 10º 

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

Ângulo de observação 2º 1º 0,5º 0,3º 
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R (mcd/lx) 5 20 60 100 

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

 
 TABELA II 

 

COR Branco Amarelo 

Fator de multiplicação 1,0 0,5 

 

5.7.3 – Cor 

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

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

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

6.1 – OBJETIVO 

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

6.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

6.3.1 – Materiais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.2 – Embalagem. 

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

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

a) Nome do Produto; 

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

d) Data de fabricação; 

e) Nome do fabricante; 

f) Prazo de validade; 

g) Quantidade contida, em quilos. 

6.3.3 – Limpeza do Pavimento. 

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

6.3.4 – Espessura 

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

6.3.5 – Pré-Marcação 

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

6.3.6 – Aplicação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.7 – Retrorrefletorização 

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

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

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

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

c) Maçarico a gás butano e espátula.  

6.4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 

6.4.1 – Requisitos Quantitativos 

 

Min. Máx. Métodos de Ensaio

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

4.1.2 Para o tremoplástico branco TiO2,

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

4.1.3 Para o termoplástico amarelo,

% em massa na mistura

PbCrO4 2 --- ABNT NBR 13077

CdS 1 --- ABNT NBR 13078

4.1.4 Microesferas, % em massa na

mistura 20 40 ABNT NBR 13091

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

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

4.1.7 Deslizamento, % --- 3 ABNT NBR 13080

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

 
6.4.2 – Requisitos Qualitativos 

 

 

4.2.1 Cor Munsell

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

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

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

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

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

6.5 – CONTROLES DE QUALIDADE 

6.5.1 – Materiais 

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

6.5.2 – Serviços 

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

6.5.2.1 – Espessura 



     

BHTRANS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – HORIZONTAL – Junho 2018 – Página 21 de 32 

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

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

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

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

6.5.2.2 – Retrorrefletorização 

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

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

6.6 – DURABILIDADE 

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

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

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

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

7. ESPECIFICAÇÕES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
ASPERGIDO RETRORREFLETORIZADO 

7.1 – OBJETIVO 

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

7.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

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

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

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

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

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

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

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

NBR 13090  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação do 
dióxido de titânio pelo método de redução do alumínio - Método de Ensaio. 

NBR 13091  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de 
microesferas de vidro - Método de Ensaio. 

NBR 13092  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação da 
temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento) - Método de Ensaio. 

NBR 13093  Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - Determinação de 
estabilidade ao calor - Método de Ensaio. 

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

7.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

7.3.1 – Requisitos Básicos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



     

BHTRANS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – HORIZONTAL – Junho 2018 – Página 23 de 32 

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

7.3.2 – Embalagem 

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

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

a) Nome do Produto; 

b) Cor do material (Padrão Munsell); 

c) Número do lote de fabricação; 

d) Data de fabricação; 

e) Nome do fabricante; 

f) Prazo de validade; 

g) Quantidade contida, em quilos. 

7.3.3 – Limpeza do Pavimento 

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

7.3.4 – Espessura 

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

7.3.5 – Pré-Marcação 

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

7.3.6 – Aplicação 

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

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

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

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

7.3.6.3 – O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, 
não se admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas. 
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7.3.6.4 – As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos indicados 
em projeto. 

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

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

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

7.3.7 – Retrorrefletorização 

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

7.3.8 – Remoção 

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

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

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

c) Maçarico a gás butano e espátula.  

7.4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

7.4.1 – Requisitos Quantitativos 

 

Min. Máx. Métodos de Ensaio

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

4.1.2 Para o tremoplástico branco TiO2,

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

4.1.3 Para o termoplástico amarelo,

% em massa na mistura

PbCrO4 2 --- ABNT NBR 13077

CdS 1 --- ABNT NBR 13078

4.1.4 Microesferas, % em massa na

mistura 20 40 ABNT NBR 13091

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

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

4.1.7 Deslizamento, % --- 5 ABNT NBR 13080

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

7.4.2 – Requisitos Qualitativos 
 

 

4.2.1 Cor Munsell

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

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

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

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

4.2.3 Resistência à luz ................  inalterada ABNT NBR 13094  
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7.5 – CONTROLES DE QUALIDADE 

7.5.1 – Materiais 

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

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

7.5.2 – Serviços 

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

7.5.2.1 – Espessura 

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

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

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

7.5.2.2 – Retrorrefletorização 

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

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

7.6 – DURABILIDADE 

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

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

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

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

8 – ESPECIFICAÇÕES PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA DEMARCAÇÃO DE 
PAVIMENTOS 

8.1 – OBJETIVO 

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

8.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

8.2.1 – TB -125 - Materiais para sinalização horizontal – ABNT. 
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8.2.2 – ASTM E 303 Measuring surface frictional properties using the british pendulum tester. 

8.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

8.3.1 – Material 

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

8.3.2 – Características 

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

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

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

8.3.3 – Acabamento 

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

8.3.4 – Padrão de Cor 

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

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

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

8.3.5 – Dimensões 

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

8.3.6 – Aplicação 

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

8.3.7 – Condições de Aplicação 

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

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

8.3.8 – Fixação do Material 

8.3.8.1 – Após limpeza da superfície de contato e pré-marcação da sinalização conforme projeto, 
aplicar o material, distribuindo uniformemente a cola sobre o pavimento e a parte inferior do laminado, 
pressionando o laminado com auxílio das mãos e rolo metálico de diâmetro mínimo de 80 (oitenta) 
mm. Não será aceita a implantação na qual os empregados da empreiteira pisem na cola espalhada 
sobre o pavimento e, após, pisem no laminado. Neste caso, todo o serviço será refeito. 
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8.3.8.2 – Após a fixação do material, o tráfego poderá ser liberado decorridos 5 (cinco) minutos, 
permitindo que o material acomode-se perfeitamente, acompanhando todas as irregularidades que o 
solo possa apresentar, garantindo uma perfeita soldadura das duas superfícies. 

8.3.9 – Remoção 

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

8.4 – ESTABILIDADE 

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

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

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

8.5 – SEGURANÇA  

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

8.6 – DURABILIDADE  

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

8.7 – RESISTÊNCIA  

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

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

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

8.8 – RETRORREFLETIVIDADE 

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

a) Retrorrefletância (mcd/m²);  

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

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

8.9 – FORNECIMENTO 

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

a) Nome do fabricante; 

b) Nome do produto; 

c) Número do lote de fabricação; 
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d) Cor e código Munsell; 

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

f) Largura da película; 

g) Espessura da película; 

h) Data de fabricação; 

i) Prazo de validade. 

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

8.10 – REMOÇÃO  

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

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

8.10.2 – Maçarico a gás butano e espátula.  

8.11 – CONTROLES DE QUALIDADE 

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

9 - ESPECIFICAÇÕES PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM TERMOPLÁSTICO PRÉ-
FORMADO 

9.1 – OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições técnicas exigíveis para o fornecimento e aplicação do 
termoplástico pré-formado autocolante, retrorrefletivo e termossensível para sinalização viária 

9.2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

ABNT NBR 14723, Sinalização horizontal viária – avaliação de retrorrefletividade 

ABNT NBR 15482:2007, Sinalização horizontal viária – Termoplásticos – Métodos de ensaio 

ABNT NBR 16039:2012, Sinalização horizontal viária – Termoplástico pré-formado para Sinalização – 
Requisitos e métodos de ensaio 

ASTM E 303 Standard test method for measuring surface frictional properties using the British 
pendulum tester 

9.3 – CONDIÇÕES GERAIS 

9.3.1 – Material 

O termoplástico pré-formado autocolante, resultante de uma mistura em proporções convenientes de 
ligantes, partículas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores e 
microesferas de vidro para sinalização horizontal. 

9.3.2 – Padrão de Cor 
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O termoplástico pré-formado deverá ser fornecido nas cores branca e amarela, atendendo o seguinte 
padrão Munsell: 

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

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

9.3.3 – Aplicação 

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

9.3.4 – Condições de Aplicação 

9.3.5 – O piso que receberá o laminado deverá estar limpo e isento de impurezas como areia, terra, 
graxa, óleo e, além disso, não deve estar úmido ou molhado e contanto que a temperatura ambiente 
seja superior a 10°(dez graus) C e umidade relativa do ar de até 80%. 

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

9.3.7 – Fixação do Material 

9.3.8 – Após limpeza da superfície de contato e pré-marcação da sinalização conforme projeto, o 
material deve ser aplicado utilizando o próprio calor do pavimento ou aquecendo o substrato através 
de equipamento adequado se a temperatura for inferior a 60º C. 

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

9.3.10 – Remoção 

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

9.4 – ESTABILIDADE 

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

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

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

9.5 – SEGURANÇA  

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

9.6 – DURABILIDADE  

A durabilidade do termoplástico pré-formado deve ser superior a 24 (vinte e quatro) meses contados 
a partir de sua efetiva aplicação, não podendo ter partes descoladas. 

9.7 – RESISTÊNCIA  

9.7.1 – O material deve ser resistente ao ponto de não poder ser destacado pela tração ou efeitos 
atmosféricos, suportando as solicitações do trânsito sobre sua superfície. 
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9.7.2 – O termoplástico pré-formado deve ser aplicado com temperatura ambiente inerte a 
intempéries, combustíveis e lubrificantes, e suportar temperaturas de até 80° (oitenta graus) C sem 
sofrer deformações. 

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

9.8 – RETRORREFLETIVIDADE 

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

d) Retrorrefletância (mcd/m²);  

e) Cor Branca – 350 (trezentos e cinqüenta) mcd/m²; 

f) Cor Amarela – 150 (cento e cinqüenta) mcd/m². 

 

9.9 – FORNECIMENTO 

9.9.1 – O termoplástico pré-formado deve ser fornecido plano em faixas ou mensagens pré-cortadas, 
acondicionado em embalagem adequada, lacrada, protegida ao sol e umidade, contendo na face 
externa, em local bem visível as seguintes informações: 

a)     Nome do fabricante; 

b)     Nome do produto; 

c)     Número do lote de fabricação; 

d)     Data de fabricação; 

e)     Cor; 

f)      Prazo de validade. 

9.10 – REMOÇÃO  

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

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

9.10.2 – Maçarico a gás butano e espátula.  

9.11 – CONTROLES DE QUALIDADE 

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

 

10 – CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

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

10.1 – Prismas de Concreto 

Serão medidas e pagas as unidades pintadas efetivamente fornecidas, removidas e/ou implantadas. 
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10.2 – Tachas, Tachões, Calotas Esféricas e Segregadores. 

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

10.3 – Tinta à Base de Metil Metacrilato Monocomponente; Plástico à Frio Plano por Extrusão; 
Termoplástico Extrudado; Termoplástico Aspergido; Laminado Elastoplástico e Termoplástico pré-
formado 

10.3.1 – Faixas e Linhas Contínuas 

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

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

Área para pagamento: S = C x L 

10.3.2 – Linhas Seccionadas. 

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

Área para pagamento: S = N x C x L. 

10.3.3 – Canalização em Pintura (Cone, Nariz);  

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

Área para pagamento: S = C x L 

10.3.4 – Faixas de Pedestres 

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

Área para pagamento: S = N x C x L. 

10.3.5 – Dizeres e Símbolos:  

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

 

QUANTITATIVOS DE PINTURA MANUAL 

NOME 
ÁREA 

EFETIVA 

 SINAL  3,40 m² 

 PARE 3,20 m² 

 ÔNIBUS BAIA  1,70 m² 

 DEVAGAR 3,80 m² 

 ESCOLA  2,60 m² 

 ÔNIBUS 3,20 m² 

 RADAR 2,30 m² 

 IDOSO 1,30 m² 

 TAXI 1,20 m² 

 CARGA E DESCARGA 3,70 m² 

 MOTOBOX 2,00 m² 

 SOS 3,20 m² 
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 30 km/h 5,20 m² 

 40 km/h 5,00 m² 

 50 km/h 5,30 m² 

 60 km/h 5,30 m² 

 A 100 m 3,20 m² 

 A 150 m 3,10 m² 

 SETA DE ROTATÓRIA 1,20 m² 

 SETA DE RETORNO 2,20 m² 

 SETA MOF < 60km/h 4,00 m² 

 TRIANGULO TRAVESSIA 0,80 m² 

 SETA R-25a 1,30 m² 

 SETA R-25b 1,30 m² 

 SETA R-25c 1,90 m² 

 SETA R-25d 1,90 m² 

 SETA R-26 1,10 m² 

 PREFERÊNCIA  R-2 2,30 m² 

 PORTADOR DE NECESSIDADES 2,30 m² 

 ESCOLA INTEGRADA 0,40 m² 
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APRESENTAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO 
 

 

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VII foi elaborado segundo 
as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e se enquadra dentro da 
Política Nacional de Trânsito. O Manual tem como objetivo uniformizar e padronizar 
os dispositivos de Sinalização Temporária, os quais são usados para advertir os 
condutores e os pedestres a respeito de situações e obstáculos existentes nas vias 
e que, porventura, possam colocar em risco a segurança desses usuários. A 
Sinalização Temporária utiliza, nesses casos, sinais e elementos de sinalização 
vertical, horizontal, semafórica, dispositivos auxiliares, além de dispositivos de 
segurança.  

   
Este Manual foi desenvolvido pela Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, da 
Sinalização e da Via do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, um 
órgão de assessoramento do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. A 
publicação contou com o esforço e o empenho de técnicos e especialistas na área 
de trânsito de todo o país.  

 
O trabalho de todos aqueles envolvidos nas questões do trânsito, como 
sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização, entre outros aspectos, tem como 
função primordial garantir a segurança de todos, quer sejam ciclistas, motociclistas 
ou condutores, quer sejam pedestres. Além disso, visa desenvolver uma melhor 
relação entre a cidade e seus habitantes.  

 
A organização do trânsito, por meio da elaboração de manuais como este, entra, 
portanto, como parte fundamental disso. Espera-se que este trabalho contribua 
para essa tarefa e atue como relevante ferramenta a todos os entes que compõem 
o Sistema Nacional de Trânsito.   
 
  
 

ELMER COELHO VICENZI 
Presidente do CONTRAN 

 

 

 
 
 



RESOLUÇÃO Nº 690, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 

 

   
Aprova o Volume VII – Sinalização 
Temporária, do Manual Brasileiro de 
Sinalização de Trânsito. 
 
 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, usando das 
competências que lhe confere o art. 12 da Lei nº  9.503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, conforme Decreto nº 
4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema 
Nacional de Trânsito – SNT, e 

 
Considerando o disposto no art.19, incisos XVIII e XIX , e no art. 90, § 2º, da 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o CTB; 
 

Considerando o constante do Processo nº 80000.000518/2017-39,            
 
  RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica aprovado o Volume VII – Sinalização Temporária, do Manual 
Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Anexo a esta Resolução. 
 

Parágrafo Único: O Anexo dessa Resolução encontra-se disponível no sítio 
eletrônico www.denatran.gov.br. 
 

Art. 2º O item 5 do Anexo da Resolução CONTRAN nº 160, de 22 de abril de 
2004, passa a vigorar conforme o Anexo desta Resolução, com o título de 
Sinalização Temporária.  

 
Art. 3º A Sinalização Temporária que tenha sido implantada antes da 

entrada em vigor desta Resolução, desde que em conformidade com a Resolução 
CONTRAN nº 160/2004, poderá permanecer em via pública até que seja 
necessária sua substituição ou remoção. 
 

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua 
publicação. 
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Sinalização Temporária   27 

1 APRESENTAÇÃO 

 

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, elaborado pela Câmara Temática 

de Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via, abrange todas as sinalizações, 

dispositivos auxiliares, sinalização semafórica e sinalização temporária, 

determinadas pela Resolução nº 160, de 22 de abril de 2004, do CONTRAN, é 

composto pelos seguintes Volumes: 

 

 Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação 

 Volume II – Sinalização Vertical de Advertência 

 Volume III – Sinalização Vertical de Indicação 

 Volume IV – Sinalização Horizontal 

 Volume V – Sinalização Semafórica 

 Volume VI – Dispositivos Auxiliares 

 Volume VII – Sinalização Temporária 

 

O Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, no uso de suas atribuições, 

definidas no Artigo n 19, inciso XIX, da Lei n 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro), de organizar, elaborar, complementar e alterar os 

manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e 

equipamentos de trânsito aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, apresenta o Volume VII do Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pela Resolução do CONTRAN n 690, de 28 de setembro de 

2017. 
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Este Volume VII refere-se à Sinalização Temporária e foi elaborado pelo Grupo 

Técnico constituído pelo DENATRAN e aprovado pela Câmara Temática de 

Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via. Apresenta conceitos e diretrizes 

para a elaboração de projetos, descrição da sinalização mais utilizada e suas 

principais características. 

Este documento foi desenvolvido conforme disposições contidas no Anexo II do 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB e contempla diferentes manuais de sinalização 

temporária utilizados no Brasil, bem como manuais internacionais e normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Tais documentos encontram-se 

listados na Bibliografia. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Este Volume VII do Manual trata dos sinais de trânsito classificados como 

Sinalização Temporária. 

A Sinalização Temporária tem como característica a utilização dos sinais e 

elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica, dispositivos auxiliares e 

dispositivos de segurança. É constituída por elementos específicos que apresentam 

características visuais próprias, para informar e advertir condutores e pedestres 

sobre situações anômalas que possam constituir obstáculo à livre circulação e pôr 

em risco a segurança dos usuários da via. 

Na sinalização temporária, os elementos que compõem a sinalização vertical de 

regulamentação, a sinalização horizontal e a sinalização semafórica têm suas 

características de forma, dimensões e cores preservadas. 

A sinalização vertical de advertência e as placas de orientação de destino adquirem 

características próprias de cor, sendo adotadas as combinações das cores laranja e 

preta. Entretanto, mantém as características de forma, dimensões, símbolos e 

padrões alfanuméricos. 

 

2.1 Unidade de medida 

A unidade de medida de comprimento adotada neste Manual é o “metro”. Unidades 

diferentes estão especificadas nos próprios desenhos. 
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2.2 Princípios da sinalização de trânsito 

Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como 

princípio básico as condições de percepção e compreensão pelos usuários da via, 

garantindo a sua real eficácia. 

Para isso, é preciso assegurar à sinalização temporária os princípios a seguir 

descritos: 

 

Legalidade  
Obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB e 

legislação complementar. 

   

Padronização  
Seguir um padrão legalmente estabelecido: situações 

iguais devem ser sinalizadas com o mesmo critério. 

   

Suficiência  

Permitir fácil percepção do que realmente é importante, 

com quantidade de sinalização compatível com a 

necessidade. 

   

Clareza  Transmitir mensagens de fácil compreensão. 

   

Precisão e 

confiabilidade 
 

Ser precisa e confiável. 

Corresponder à situação existente. 

   

Visibilidade e 

legibilidade 
 

Ser vista à distância necessária.  

Ser lida em tempo hábil para a tomada de decisão. 

   

Manutenção e 

conservação 
 Estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível. 
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

3.1 Definição e Função 

A sinalização temporária consiste num conjunto de sinais e dispositivos com 

características visuais próprias, tendo como objetivo principal garantir a segurança 

dos usuários e dos trabalhadores da obra ou serviço, bem como a fluidez do tráfego 

nas áreas afetadas por intervenções temporárias na via. 

Essa sinalização tem por finalidade: 

 proteger os trabalhadores e os usuários da via em geral; 

 advertir os usuários da via sobre o caráter temporário da intervenção; 

 canalizar o usuário da via, estabelecendo os limites destinados ao tráfego e à 

intervenção; 

 fornecer informações precisas, claras e padronizadas; 

 regulamentar a circulação e outros movimentos, para reduzir os riscos de 

acidentes e congestionamentos; 

 assegurar a continuidade dos caminhos e os acessos às edificações lindeiras; 

 orientar os usuários sobre caminhos alternativos; 

 diminuir o desconforto causado à população da área afetada pela intervenção. 

 

A sinalização temporária destina-se a sinalizar situações de caráter temporário e 

inesperado, abrangendo entre outros casos: 

 obras na via pública, tais como: construção de nova pista, alteração da 

geometria da via, construção de obras de arte, canalização de córregos, 

implantação de redes subterrâneas e aéreas, restauração de pavimento e 

recapeamentos; 

 serviços de manutenção em redes de energia elétrica, de água e esgotos, de 

gás combustível canalizado e de comunicação; 

 serviços de pavimentação, sinalização, topografia, remoção de interferências, 

varredura da pista, poda de árvore, limpeza de bueiros; 

 eventos, tais como: passeio ciclístico, maratona, filmagem, festa junina; 
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 situações de emergência, tais como: rompimento de dutos, recuperação de 

pavimentos, acidente, desmoronamento, alagamento, pane de veículos na pista; 

 situações operacionais e de fiscalização, tais como: blitz, faixas reversíveis, 

bloqueios e desvios operacionais. 

 

A sinalização temporária destinada a intervenções na via publica deve apresentar 

estrutura e materiais que não coloquem em risco a segurança viária. 

 

3.2 Aspectos Legais 

Toda obra ou evento na via pública pode representar uma situação inesperada para 

o usuário, constituindo risco potencial de acidente. 

Assim, devem ser respeitados os seguintes parâmetros fixados pelo CTB: 

 Artigo 1º, § 3º - Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de 

Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, 

por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na 

execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o 

exercício do direito do trânsito seguro; 

 

 Artigo 68 - É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens 

apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para 

circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da 

calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres; 

 

 Artigo 68, § 6º - Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para 

pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar 

a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres; 

 

 Artigo 80, § 1º - A sinalização deverá ser colocada em posição e condição 

legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do 

trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN; 
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 Artigo 88 - Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, 

ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto 

não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a 

garantir as condições adequadas de segurança na circulação; 

 

 Artigo 88 § Único - Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada 

sinalização específica e adequada; 

 

 Artigo 90, § 1º - O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é 

responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, 

insuficiência ou incorreta colocação; 

 

 Artigo 94 - Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e 

pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser 

devida e imediatamente sinalizado;  

 

 Artigo 95 - Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre 

circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será 

iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição sobre a via; 

 

 Artigo 95, § 1º - A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou 

manutenção da obra ou do evento;  

 

 Artigo 95, § 2º - Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com 

circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de 

comunicação social, com quarenta e oito horas de antecedência, de qualquer 

interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados;  
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 Artigo 95, § 3º - A inobservância do disposto neste artigo será punida com multa 

que varia entre cinquenta e trezentas UFIR, independentemente das cominações 

cíveis e penais cabíveis; 

 

 Artigo 95, § 4º - Ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer 

das normas previstas neste e nos artigos 93 e 94, a autoridade de trânsito 

aplicará multa diária na base de cinquenta por cento do dia de vencimento ou 

remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade; 

 

 Artigo 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança 

de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou 

obstaculizar a via indevidamente: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa, agravada em até cinco vezes, a critério da autoridade de 

trânsito, conforme o risco à segurança. 

 

O CONTRAN, por meio da Resolução nº 248/07, regulamentou o processo de 

autuação, notificação e aplicação de penalidades nos casos previstos nos artigos 94, 

95 e 246 do CTB. 

Cabe salientar que, além das obrigatoriedades impostas pelo CTB, deve ser 

observada a Legislação de Obras do Município ou da Unidade da Federação. 

Dessa forma, definem-se as responsabilidades: 

 o projetista da sinalização tem a responsabilidade de elaborar o projeto e 

submetê-lo à aprovação do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a 

via; 

 o órgão ou entidade de trânsito tem a responsabilidade de aprovar os projetos 

de sinalização que estejam de acordo com as normas estabelecidas, divulgar à 

comunidade o projeto, as restrições e caminhos alternativos com, no mínimo, 

quarenta e oito horas de antecedência e fiscalizar sua correta implantação, 

manutenção e desativação; 
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 a empresa executora da sinalização tem a responsabilidade de seguir as 

diretrizes constantes no projeto ou determinadas pelo órgão ou entidade de trânsito 

e providenciar sua correta implantação, manutenção e desativação. 

 

3.3 Fiscalização 

Cabe ao órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via manter 

fiscalização periódica e documentada sobre os locais em obra, serviço ou evento. 

O responsável pela execução deve ter toda a documentação aprovada pela 

autoridade de trânsito (cópia da autorização, projetos de sinalização e de desvio de 

tráfego) no local de realização da obra, serviço ou evento, à disposição da 

fiscalização. 

As vistorias de fiscalização devem ser realizadas nos períodos diurno, noturno e em 

fins de semana, quando necessário, em função do tipo de obra, serviço ou evento, 

duração, complexidade do tráfego, frequência de acidentes e deficiências 

observadas nas vistorias anteriores.  

Nessas vistorias deve-se observar principalmente: 

 a correta implantação dos sinais e dispositivos auxiliares, com base no projeto 

de sinalização aprovado; 

 a necessidade de alterações ou complementações do projeto; 

 a disponibilidade de sinalização e dispositivos de reserva para situações 

emergenciais ou de manutenção; 

 as boas condições de limpeza e conservação do leito viário e da sinalização 

temporária. 
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4 AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

Para elaboração de projeto de sinalização temporária, devem ser avaliados os 

seguintes aspectos da intervenção na via: a abrangência, a duração, a mobilidade e 

a previsibilidade da obra, serviço ou evento, a classificação viária e o levantamento 

de campo. 

 

4.1 Abrangência 

A intervenção pode ser pontual ou limitada à seção ou trecho da via. Dependendo 

da ocupação e das condições restritivas da obra, serviço ou evento a ser executado, 

podem ser necessários desvios de pequeno ou grande porte, além de outras 

providências. 

Trecho de via rural com características similares à de via urbana (pista, calçada, 

guia, sarjeta e outros equipamentos urbanos) deve ser tratado como trecho de via 

urbana. 

 

4.2 Duração 

A sinalização temporária tem suas características determinadas pelo tempo 

necessário à execução da intervenção, que pode ser de curta, média ou longa 

duração. 

 

4.2.1 Obra, Serviço ou Evento de Curta Duração 

São situações que se caracterizam pelo uso de dispositivos de fácil transporte e 

instalação simples, por um período restrito, independentemente de a sua execução 

ocorrer de dia ou à noite, conforme relacionado abaixo: 
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4.2.1.1 Intervenção de Emergência: 

 Acidentes em geral: atropelamento, abalroamento, colisão, choque, capotamento 

ou tombamento; 

 Instabilidade do corpo viário que altere bruscamente a largura da plataforma ou 

que provoque danos à pista, comprometendo a segurança do usuário; 

 Operação de socorro ou resgate a acidentados; 

 Pane de veículo na pista; 

 Obstáculo fortuito sobre a via; 

 Desmoronamento, enchente, afundamento de pista; 

 Outras ocorrências de caráter inesperado. 

 

4.2.1.2 Intervenção Programada: 

 Obra ou serviço de recuperação ou de conservação de curta duração, 

principalmente ao longo da pista, com prejuízo à capacidade, segurança e 

operação da via; 

 Evento ou fiscalização de modo geral, realizado em acostamento ou na pista;  

 Outras ocorrências de caráter previsível. 

 

4.2.2 Obra, Serviço ou Evento de Média e Longa Duração  

Podem ocorrer em tempo integral ou de forma intermitente com interrupções em 

períodos predeterminados. 

Em via urbana, a intervenção pode, por exemplo, ocorrer apenas à noite, feriados e 

fins de semana, dependendo das condições de volume de tráfego e nível de ruído. 

Em via rural, a evolução dos trabalhos pode ser planejada conforme as 

características do tráfego e da geometria da via, ocorrendo geralmente no período 

diurno. 

O local da obra ou serviço e os métodos construtivos adotados são, também, 

determinantes para a definição da periocidade dos trabalhos. 

 

 



Sinalização Temporária   38 

4.3 Mobilidade da Obra ou Serviço 

Considera-se obra ou serviço “móvel” aquele que se realiza em períodos curtos e 

nos quais os trabalhadores e equipamentos se deslocam constantemente ao longo 

da via, como, por exemplo, levantamento topográfico e geotécnico, execução de 

sinalização viária, operação “tapa-buraco”, limpeza de pista ou de sinalização, 

situações emergenciais naturais ou resultantes do tráfego. 

Considera-se obra ou serviço “fixo” aquele que ocupa a mesma posição na via por 

longos períodos, como, por exemplo, construção de obra de arte, canalização de 

córregos, obra de reparo na estrutura do pavimento e em obra de arte. 

 

4.4 Previsibilidade da Obra ou Serviço 

A obra, serviço ou evento podem ser programáveis e, nesses casos, devem atender 

a todas as formalidades quanto à elaboração e aprovação do projeto de sinalização. 

No caso de obra ou serviço de emergência, tais como os citados no item 4.2.1.1, 

pode ser providenciada sinalização de urgência com cavaletes, cones e fitas 

zebradas. Essa sinalização, executada no local pela equipe de campo, deve ser 

substituída, assim que possível, por elementos adequados, de acordo com a duração 

e tipo do evento. 
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4.5 Classificação Viária 

As vias urbanas classificam-se em: 

 

 via de trânsito rápido - aquela caracterizada por acessos especiais com 

trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes 

lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Nas vias sem sinalização de 

regulamentação, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h. 

 

 via arterial - aquela caracterizada por interseção em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e vias 

secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Nas 

vias sem sinalização de regulamentação, a velocidade máxima permitida é de 60 

km/h. 

 

 via coletora - aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito da via urbana de 

trânsito rápido ou arterial, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. 

Nas vias sem sinalização de regulamentação, a velocidade máxima permitida é 

de 40 km/h. 

 

 via local - aquela caracterizada por interseções em nível, não semaforizadas, 

destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Nas vias sem 

sinalização de regulamentação, a velocidade máxima permitida é de 30 km/h. 
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Para efeito deste Manual, as vias rurais classificam-se em: 

 Classe 0: (Vias Expressas): apresentam pista dupla, controle total de acesso e 

velocidade de projeto de até 120 km/h; 

 

 Classe IA: apresentam pista dupla com controle parcial de acesso, permitindo 

maior tolerância no que diz respeito às interferências causadas por acessos 

frequentes e velocidade de projeto de até 110 km/h;  

 

 Classe IB: apresentam pista simples, velocidade de projeto de até 100 km/h, 

VDM (Volume Diário Médio) maior que 1400 veículos e VHP (Volume Horário de 

Projeto) maior que 200 veículos.  

 

 Classe II: apresentam pista simples, velocidade de projeto de até 100 km/h e 

VDM entre 700 e 1400 veículos. 

 

 Classe III: apresentam pista simples, velocidade de projeto de até 80 km/h e 

VDM entre 300 e 700 veículos. As rodovias vicinais e vias rurais municipais 

pavimentadas se enquadram nesta categoria. 

 

 Classe IV: apresentam pista simples, velocidade de projeto de até 80 km/h e 

VDM de até 300 veículos. Geralmente não são pavimentadas, fazendo parte do 

sistema viário local. 

 

As demais características técnicas da classificação rodoviária estão definidas no 

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, editado pelo Ministério dos 

Transportes - DNIT/IPR em 1999. 
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4.6 Levantamento de Campo 

Deve ser feito um levantamento e cadastro de dados sobre o local da intervenção na 

via urbana ou via rural envolvida, através de vistoria do local e da área de influência, 

obtendo-se o maior número possível de dados referentes à intervenção e às vias 

envolvidas. 

Devem ser observados o volume e a composição do tráfego, características físicas, 

geométricas e operacionais, itinerário de ônibus, uso do solo, polos geradores de 

viagens, movimentação de pedestres, ciclistas e portadores de necessidades 

especiais, levantamento cadastral, tais como interferências aéreas e subterrâneas, 

levantamento da sinalização existente e outros dados que possam interferir no 

projeto de sinalização. 

No caso de via rural, deve também ser verificado se a área de influência da obra ou 

serviço está inserida em área urbana, se está próxima a acessos ou trevos 

rodoviários, entradas e saídas de veículos pesados, existência de travessia de 

animais ou máquinas agrícolas, horários de detonações na obra ou em áreas 

lindeiras e demais interferências com o tráfego local. 
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5 DESVIO DE TRÁFEGO 

 

5.1 Conceito 

O desvio de tráfego se caracteriza pela mudança de direção do fluxo veicular ou de 

pedestre em decorrência de interferências temporárias na via. 

Essa mudança pode envolver a transferência de parte ou de toda a circulação de 

uma via. 

 

5.2 Diretrizes 

O desvio de tráfego só deve ser adotado quando comprovada a sua necessidade e 

conveniência após um estudo abrangente para a escolha dos novos caminhos. 

A elaboração do projeto de desvio de tráfego deve atender, sempre que possível, às 

seguintes diretrizes básicas: 

 Utilização de vias com mesmas características da(s) via(s) bloqueada(s); 

 Preservação do sentido de circulação da via/pista; 

 Utilização, para itinerários alternativos, de percursos curtos e próximos da rota 

original; 

 Preservação das áreas residenciais e das vias que contêm escolas e outros 

polos de atração de pedestres; 

 Garantia de acesso às edificações lindeiras; 

 Alteração mínima do esquema de circulação das vias envolvidas; 

 Avaliação das interferências que exigem providências junto a outros órgãos, tais 

como: ponto de táxi e de transporte coletivo, eventos, redes aéreas e 

subterrâneas; 

 Análise das adequações geométricas e da sinalização viária necessárias à 

implantação do desvio; 

 Adequação do itinerário dos ônibus e de seus pontos de embarque e 

desembarque; 

 A iluminação pública da via deve ser mantida em todas as fases da obra. Nos 

casos de retirada ou desligamento, deve ser providenciada iluminação provisória 

da via. 
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No caso de interrupção de via/ faixa de transporte coletivo ou faixa de circulação 

exclusiva, deve-se manter a prioridade de circulação desses veículos em relação 

aos demais. 

Além da sinalização da área de obra ou serviço, deve ser avaliada a necessidade de 

providenciar sinalização na área de influência da intervenção de forma a promover a 

segurança e o conforto dos usuários da via. 

Salvo em casos de emergência, deve-se estabelecer, antecipadamente, um plano 

de comunicação social e de divulgação ao público constante no Capítulo 13 deste 

Manual. 
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6 REQUISITOS BÁSICOS DA SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

6.1 Características Gerais 

Para garantir os seus objetivos, a sinalização temporária deve: 

 Atender ao disposto nos demais volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito; 

 Estar sempre limpa e em bom estado; 

 Manter inalteradas as formas e cores, tanto no período diurno, quanto noturno; 

 Apresentar dimensões e elementos gráficos padronizados; 

 Ser colocada sempre de forma a favorecer a sua visualização; 

 Ser implantada de acordo com critérios uniformes e de forma a induzir o correto 

comportamento do usuário; 

 Ser implantada antes do início da intervenção na via; 

 Ser iniciada na área de advertência, passar pela área de transição e assim, 

sucessivamente, até a área de retorno à situação normal; 

 Estar visível apenas durante a efetiva duração da intervenção; 

 Ser encoberta nos períodos em que a obra ou serviço for interrompido; 

 Ser totalmente retirada quando a obra ou serviço for concluído, incluindo a 

sinalização horizontal utilizada na obra e as placas implantadas no entorno do 

desvio, tais como: regulamentação, advertência e orientação de itinerários ou 

rotas; 

 No caso de obra ou serviço executado em etapas, a sinalização que não tem 

relação com a etapa seguinte deve ser totalmente retirada; 

 Toda sinalização horizontal provisória utilizada durante a obra que conflite com a 

sinalização permanente deve ser totalmente removida ao término da 

intervenção. 

 

Não deve ser utilizada tinta de demarcação na cor preta ou cinza para cobrir a 

sinalização conflitante ou provisória, as quais deverão ser removidas para 

implantação da nova sinalização. 

Sempre que a obra ou o serviço sejam interrompidos, a via deve ser liberada para o 

tráfego, garantida a segurança para veículos e pedestres. No caso de utilização de 
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chapa metálica para o fechamento de vala, ela deve estar firmemente fixada no solo 

e sua superfície deve ser corrugada ou dotada de material antiderrapante. 

A operação de desativação da sinalização temporária deve seguir a ordem inversa 

da implantação, ou seja, iniciando-se pela liberação da área de retorno à situação 

normal e terminando pela área de advertência. 

Para liberação da via ao tráfego em geral, após a conclusão da obra ou serviço, a 

sinalização permanente deve ser recomposta ou implantada conforme projeto para a 

nova situação. 

 

6.2 Esquema Básico 

Denomina-se “Área de Obra ou Serviço” o percurso entre o primeiro sinal de 

advertência de obra ou serviço e o ponto a partir do qual o trânsito deixa de ser 

afetado pela intervenção.  

Denomina-se “Área de Influência da Obra ou Serviço” a área abrangida pela 

interferência, compreendendo desvios de tráfego ou rotas alternativas. 

O percurso pode ser dividido nos seguintes trechos: 

 área de advertência; 

 área de transição; 

 área de proteção anterior; 

 área da obra ou serviço; 

 área de proteção posterior; 

 área de transição posterior; 

 área de retorno à situação normal. 
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As Figura 6-1 e Figura 6-2 apresentam, respectivamente, a divisão das áreas assim 

definidas para via urbana e via rural: 

Via Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

  

  

 Figura 6-1 

Via Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
Figura 6-2 
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6.2.1 Área de Advertência 

A área de advertência, que tem início no ponto onde está posicionado o primeiro 

sinal A-24 – ”Obra ou serviço” é o trecho em que o usuário é informado sobre as 

condições anormais à frente da via, preparando-se para as alterações no trânsito. 

Em geral, nesse trecho, é utilizada sinalização de advertência que alerta o condutor 

sobre a existência e a distância da obra ou serviço e a mudança das condições da 

pista, bem como sinalização de regulamentação dos comportamentos obrigatórios. 

De acordo com as características do local e do tipo de obra ou serviço, a extensão 

mínima recomendada da área de advertência, sempre que possível, deve ser a 

indicada conforme segue: 

Via urbana 

 1000m - para obras ou serviços executados em vias de trânsito rápido; 

 150m - para obras ou serviços executados em vias arteriais; 

 100m - para obras ou serviços executados em vias coletoras; 

 30m - para obras ou serviços executados em vias locais. 

 

Via rural 

 2km - para obras ou serviços executados em rodovias de pista dupla, com três 

ou mais faixas de trânsito por sentido de circulação e velocidades de 90km/h a 

120km/h;  

 1000m - para obras ou serviços executados em rodovias onde o fluxo de 

veículos é obrigado a parar ou ser desviado para pista auxiliar ou sentido oposto; 

 750m - para obras ou serviços executados em rodovias de pista simples, duplo 

sentido de circulação, com interrupção parcial da pista e velocidade até 80km/h; 

 500m - para obras ou serviços executados no acostamento ou no canteiro 

central que não interferem diretamente com o fluxo da via; 

 300m - para obras ou serviços executados em estradas. 
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Via urbana ou rural – Exceções: 

Nos casos em que a obra ou serviço ocorre na calçada, fora do acostamento ou no 

canteiro central, as extensões das áreas de advertência acima indicadas podem ser 

reduzidas em até 70%, ou suprimidas, quando sua execução não interfere na pista 

de rolamento. 

Em vias rurais, colocar dispositivos de canalização antes do inicio da área de 

transição, em trecho de: 

 no mínimo 30m na área de refúgio, quando a obra ou serviço é realizado na 

faixa da esquerda sem acostamento; 

 no mínimo 50m no acostamento, quando a obra ou serviço é realizado na faixa 

da direita a fim de evitar circulação de veículos. 

 

Em obra ou serviço que utiliza o acostamento como faixa de trânsito, o uso e o tipo 

de dispositivo deve ser definido de acordo com as características do local e da obra 

ou serviço. 

 

6.2.2 Área de transição 

É o trecho de via em que o veículo é deslocado da trajetória normal para faixas ou 

áreas contíguas, nos casos em que a intervenção exige bloqueio total ou parcial da 

pista. Nesse trecho, o veículo é acomodado para a situação mais restritiva, que 

ocorre junto à obra ou serviço. 

Nessa área, são utilizados dispositivos auxiliares de sinalização (barreiras, tapumes, 

cones, cavaletes, elementos luminosos, etc.) e outros sinais que regulamentam os 

comportamentos obrigatórios. 

A faixa de transição (teiper) deve ser implantada de acordo com a velocidade 

máxima regulamentada para a via no trecho anterior ao da intervenção temporária. 
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De acordo com as características do local, devem ser utilizados, sempre que 

possível, os seguintes comprimentos mínimos de teiper para a supressão de uma 

faixa de trânsito: 

 

Via urbana 

 

 100m - para vias de trânsito rápido; 

 70m - para vias arteriais; 

 50m - para vias coletoras; 

 40m - para vias locais. 

 

 

Via rural 

 

 200m - para velocidade igual ou superior a 100 km/h; 

 150m - para velocidade igual ou superior a 60 km/h e inferior a 100 km/h; 

 100m - para velocidade inferior a 60 km/h. 

  

 

Vias urbanas de trânsito rápido e arterial e via rural 

 

Quando houver necessidade de transferência do fluxo de duas ou mais faixas de 

trânsito contíguas, deve ser implantada uma faixa de acomodação entre duas 

transferências de maneira que o fluxo não faça a transposição direta da primeira 

para a terceira faixa (Figura 6-3). 
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Figura 6-3 

 

Nessas situações, devem ser adotados os seguintes procedimentos:  

 O comprimento desta faixa de acomodação deve ser igual ao utilizado nas 

faixas de transição; 

 Sempre que a área de transição ocorrer em trecho em curva vertical ou 

horizontal, deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor 

visibilidade; 

 Quando a área de transição ocorrer em túnel, deve estar posicionada antes do 

seu início em local de melhor visibilidade; 

 Nos casos em que exista uma interseção na área de transição, a situação deve 

ser avaliada em face da eventual redução da capacidade de tráfego no local; 

 Em situação de emergência ou na execução de serviço momentâneo na via, o 

comprimento da área de transição pode ser reduzido de acordo com as 

características do local, da intervenção ou dos equipamentos disponíveis, desde 

que mantidas as condições de segurança viária; 

 Em rodovia e via urbana de trânsito rápido com obstrução no acostamento, sem 

ocupação da pista, a área de transição deve ter no mínimo 50m; 

 Em via rural em que ocorre a interrupção do fluxo para alternância da passagem, 

conhecida como Operação “Pare e Siga”, a área de transição deve ser acrescida 

de até no máximo 50m, conforme disposto no Capítulo 12 deste Manual. 
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O comprimento do teiper pode também ser obtido por meio das seguintes fórmulas: 

Via urbana (V ≤ 70km/h):  

L = Vx a/3,6 

Onde: 

L = comprimento do teiper em metros; 

V = velocidade da via em km/h; 

a = largura da faixa suprimida em metros. 

 

Via urbana (V >70km/h) e Via rural: 

L = 1,8 x V x a/3,6 

Onde: 

L = comprimento do teiper em metros; 

V = velocidade regulamentada do trecho em km/h; 

a = largura da faixa suprimida em metros. 

 

Essas fórmulas consideram a velocidade de deslocamento lateral igual a 1m/s. 
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6.2.3 Área de Proteção Anterior à Obra ou Serviço 

A sinalização desse trecho tem a função de garantir a segurança tanto para os 

trabalhadores, quanto para o tráfego de veículos ou pedestres. Sua extensão deve 

proporcionar o espaço necessário para a realização da obra ou serviço com 

segurança. 

Deve ser delimitada e protegida com acesso exclusivamente a trabalhadores e 

veículos em serviço, não devendo ser utilizada para depósito de materiais e 

equipamentos destinados à obra ou estacionamento de veículos para preservar a 

visibilidade da intervenção. 

Na delimitação dessa área, são utilizados dispositivos de uso temporário (barreiras, 

tapumes, cones, elementos luminosos, entre outros) e sinais de regulamentação. 

Em via urbana com velocidade superior a 70km/h, adota-se, geralmente, o 

comprimento entre 30 e 60m para esse trecho. 

Para via urbana com velocidade de até 70km/h, sua extensão fica condicionada às 

condições de segurança e ao espaço disponível no local. 

Em via rural, o comprimento desse trecho deve ser de no mínimo 60m. 

Nos casos em que a obra ou serviço ocorre na calçada, fora do acostamento ou no 

canteiro central e a sua execução não interfere na pista, ou em trechos de via 

urbana, essa área pode ser suprimida. 

 

6.2.4 Área de Obra ou Serviço 

Corresponde à área propriamente ocupada pela obra ou serviço e destina-se 

somente ao acesso dos trabalhadores e equipamentos utilizados na sua execução. 
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6.2.5 Área de Proteção Posterior à Obra ou Serviço 

A sinalização desse trecho tem a função de garantir a segurança na manobra de 

entrada e saída de veículos e equipamentos e sua existência deve restringir-se aos 

casos em que a área da obra ou serviço seja insuficiente para a realização dessas 

operações. 

Sua extensão deve garantir o maior espaço útil para o tráfego e, ao mesmo tempo, o 

espaço necessário para a realização segura dos trabalhos. 

Deve ser delimitada e protegida com acesso exclusivamente a trabalhadores, 

veículos e equipamentos essenciais à obra ou ao serviço. 

Nessa área, são utilizados dispositivos de uso temporário e sinais de 

regulamentação. 

Caso seja necessário o uso de área de proteção posterior à obra, ela deve possuir 

comprimento mínimo de 30m para rodovia e de 15 m para acostamento e via 

urbana. 

 

6.2.6 Área de Transição Posterior à Obra ou Serviço 

Nesse trecho, os usuários são reconduzidos às faixas de trânsito normais da via por 

uma faixa de transição (teiper). A área de transição posterior deve ser utilizada como 

orientação visual aos usuários da via em que deu seu retorno à faixa de trânsito 

original. 

O comprimento do teiper em via rural deve ser de, no mínimo, 30m por faixa de 

rolamento e 15m para o acostamento. 

Nessa área são utilizados dispositivos de uso temporário. 

Em via urbana, o teiper só é utilizado quando o retorno à situação normal da via 

requer uma canalização conforme especificidades do local e da obra ou serviço. 
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6.2.7 Área de Retorno à Situação Normal 

Corresponde ao trecho localizado após a área de transição posterior (teiper), em que 

são restabelecidas as condições normais de operação da via ou da nova situação. 

Geralmente é caracterizada pela veiculação de informações sobre o fim das 

restrições de trânsito e por sinalização de regulamentação. 

Em via urbana, são geralmente utilizados os sinais que regulamentam a nova 

situação, tais como sinal R-19 – “Velocidade máxima permitida”, sinal R-28 – “Duplo 

sentido de circulação”, entre outros. 

Em via rural, deve ser utilizada: 

 placa "FIM DAS OBRAS" a uma distância mínima de 30m do fim da área de 

transição posterior, quando esta existir, ou de 100m da área efetiva da obra ou 

serviço;  

 placa com o sinal de regulamentação R-19 – “Velocidade máxima permitida”, 

retomando a velocidade normal da via.  

 

Em rodovia de pista simples, as placas "FIM DAS OBRAS”, e “OBRAS A xx m” 

podem ser implantadas também voltadas para o fluxo oposto, em função da melhoria 

de segurança, conforme observado nos Projetos-Tipo - Via urbana e Via rural. 

Em rodovia onde os segmentos da obra ou serviço são descontínuos, a velocidade 

máxima deve ser regulamentada apenas ao longo desses segmentos. Somente 

após o restabelecimento do fluxo normal de tráfego da rodovia é que se deve 

colocar a placa "FIM DAS OBRAS". Nessa situação e em casos em que haja maior 

proximidade entre os segmentos da obra ou serviço, as áreas de advertência e de 

transição podem ser fundidas numa só. 
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6.3 Condições Específicas 

São apresentadas a seguir algumas situações específicas que devem ser levadas 

em consideração no uso da sinalização temporária em via pública. 

 

6.3.1 Trecho de Via Rural  

Trecho de via rural inserido em área urbana, cujas características físicas e 

operacionais sejam similares à de via urbana, deve ser considerado como tal. 

 

6.3.2 Entrada e Saída de Veículos da Obra 

Os movimentos de máquinas e outros veículos em serviço devem ser realizados 

com segurança para que não ocorram conflitos com o fluxo de tráfego. Caso não 

seja possível eliminar o conflito, devem ser utilizados dispositivos de sinalização que 

auxiliem o controle das manobras, como bandeiras e sinal "PARE" portátil. 

 

6.4 Redução de Velocidade 

A redução de velocidade em situação de obra ou serviço só se justifica quando o 

sinal de advertência A-24 – “Obra ou Serviço” não for suficiente para advertir os 

motoristas da situação anormal adiante, sendo necessária a redução de velocidade 

para a segurança no trânsito. 

A redução de velocidade pode ser dispensada nas seguintes situações: 

 quando as velocidades operadas são inferiores a 50km/h em via urbana; 

 quando a intervenção não interfere na circulação, como obra no canteiro central, 

calçada ou fora do acostamento; 

 quando a diferença resultante da redução é inferior a 20km/h. 

 

 

 

 



Sinalização Temporária   56 

No entanto, a redução de velocidade é necessária em situações como: 

 supressão ou diminuição de largura de faixas de rolamento em rodovia e via 

urbana de trânsito rápido, quando for necessária uma redução igual ou maior a 

20km/h em relação à velocidade regulamentada; 

 quando a obra ou serviço apresentam trabalhadores na pista ou existe 

concentração de comércio, pedestres ou ciclistas que justifiquem uma limitação 

de velocidade para 40km/h. 

 

O sinal R-19 – “Velocidade máxima permitida” não deve ser o primeiro a ser visto 

pelo motorista, mas sempre deve ser precedido do sinal de advertência A-24 – 

“Obra ou serviço”, ou estar conjugado a ele. Após a interferência, deve-se sinalizar o 

local, retomando a velocidade da via. 

Nos casos de reduções de velocidade iguais ou superiores a 30km/h, deve-se 

obedecer ao disposto no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I – 

Sinalização Vertical de Regulamentação do CONTRAN. 

 

6.5 Segurança da Obra ou Serviço 

Toda obra ou serviço deve ter uma separação física entre a área de trabalho e o 

fluxo veicular ou de pedestres. Essa separação, dependendo da obra ou serviço, 

pode ser feita com dispositivos de uso temporário, como cones, cavaletes, barreira, 

cilindros e tapumes ou de proteção contínua, por exemplo, defensas metálicas, 

barreiras de concreto ou metálica antiderrapante. 
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6.6 Segurança para Pedestres 

Quando as intervenções na via ou fora dela interferem na passagem livre dos 

pedestres, deve-se providenciar sinalização específica para protegê-los e orientá-

los. 

Nesses casos, a elaboração do projeto deve atender às seguintes determinações: 

 as passagens provisórias devem ter separação física entre pedestres e veículos, 

bem como entre pedestres e a obra ou serviço. Essa separação é feita por 

tapumes ou outros dispositivos auxiliares de sinalização; 

 a circulação de pedestres deve ser mantida limpa e livre de obstáculos (buracos, 

entulhos, entre outros). Caso isso não seja possível, os obstáculos devem estar 

guarnecidos com dispositivos adequados e estar sinalizados; 

 as passagens para pedestres devem ter, no mínimo, 1,20m de largura, 

garantindo o trânsito de carrinhos de bebê e cadeiras de roda. Em locais com 

grande volume de pedestres, as passagens devem ser dimensionadas com 

largura suficiente para atender à demanda; 

 em caso de trabalhos elevados (viadutos, por exemplo), as passagens para os 

pedestres sob a obra ou serviço devem ser cobertas, com vão livre mínimo de 

2,10m, ventilação natural e iluminação natural ou artificial; 

 os sinais, equipamentos de controle de tráfego e os mobiliários urbanos não 

devem constituir obstáculos aos pedestres; 

 luzes de advertência devem ser usadas para sinalizar obstáculos de forma 

apropriada; 

 deve ser implantada iluminação temporária artificial noturna; 

 quando não for possível providenciar passagem adequada, os pedestres devem 

ser orientados a utilizar outro caminho (calçada oposta, contorno da obra,) por 

sinalização e equipamentos apropriados (Ver item 7.10 deste Manual); 

 nos casos em que o ponto de embarque e desembarque de passageiros de 

transporte coletivo for remanejado para local não visível, o local provisório deve 

ser orientado através de sinalização (Ver item 7.10 deste Manual). 
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6.7 Segurança para Ciclistas 

Em situação de obra ou serviço que interfira em ciclovia ou ciclofaixa, deve-se 

avaliar: 

 as características do local destinado à nova circulação dos ciclistas; 

 a possibilidade de circulação compartilhada com pedestres na calçada, criação 

de uma ciclofaixa ou ciclovia temporária ou, ainda, o compartilhamento com o 

tráfego em geral. 

 

Conforme a solução adotada, deve-se providenciar a sinalização adequada à nova 

situação, regulamentando e orientando o tráfego de ciclista (Ver item 7.11 deste 

Manual). 
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7 SINALIZAÇÃO VERTICAL TEMPORÁRIA 

 

A sinalização vertical temporária utiliza elementos que regulamentam as obrigações, 

limitações, proibições ou restrições para a área, via ou trecho da via em intervenção, 

adverte os usuários sobre a mudança nas condições da via, as restrições de 

acessibilidade e da intervenção em curso naqueles aspectos em que a segurança e 

o desempenho podem ser afetados e indicam caminhos alternativos para a 

transposição do trecho com obra, serviço ou evento, durante o seu tempo de 

duração. 

 

O Anexo II do CTB, item 5, estabelece: 

 

Na sinalização temporária, os elementos que compõem a sinalização vertical de 

regulamentação, a sinalização horizontal e a sinalização semafórica têm suas 

características preservadas. 

 

A sinalização vertical de advertência e as placas de orientação de destino adquirem 

características próprias de cor, sendo adotadas as combinações das cores laranja e 

preta. Entretanto mantêm as características de formas, dimensões, símbolos e 

padrões alfanuméricos. 

 

Para efeito deste Manual, define-se como placa o elemento físico em que se aplicam 

os sinais verticais com o conjunto de elementos gráficos e cores que compõem as 

suas mensagens. 
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7.1 Classificação 

Os sinais mais utilizados em sinalização vertical temporária são: 

 sinais de advertência: para alertar os usuários sobre a intervenção e identificar 

seu caráter temporário; 

 sinais especiais de advertência: sinais que contêm informações que advertem 

sobre situações específicas de obra ou serviço; 

 sinais de regulamentação: contêm mensagens imperativas, cujo desrespeito 

constitui infração de trânsito; 

 sinais de orientação de destino: contêm mensagens informativas de trajetos 

para motoristas ou pedestres; 

 sinais de orientação para pedestres: contêm mensagens informativas de 

localização, de equipamentos, de restrições de percurso ou de novos trajetos 

para pedestres; 

 sinais de orientação para ciclistas: contêm mensagens informativas de 

localização, de restrições de percurso ou de novos trajetos para ciclistas. 

 

7.2 Características 

 

7.2.1 Cores 

A sinalização vertical temporária utilizada em obra ou serviço apresenta as seguintes 

cores: 

 sinais de regulamentação: fundo na cor branca; orla e tarjas na cor vermelha e 

símbolos na cor preta, exceto o sinal R-1 – “Parada obrigatória”, com fundo e 

orla externa na cor vermelha, legenda e orla interna na cor branca; 

 sinais de advertência: fundo e orla externa na cor laranja; orla interna, 

legendas e símbolos na cor preta; 

 sinais especiais de advertência: orla externa e fundo na cor laranja; orla 

interna, tarja, legendas e símbolos na cor preta; 

 sinais de indicação de orientação de destino: fundo e orla externa na cor 

laranja; orla interna, tarja legendas e símbolos na cor preta; 

 sinais de indicação para pedestres ou ciclistas: fundo na cor laranja; tarjas, 

legendas, orla externa e símbolos na cor preta. 
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Todos os sinais de advertência podem ser inseridos em um retângulo de cor laranja, 

quando utilizados com mensagem complementar. 

Não deve ser utilizada cor laranja na sinalização de advertência e de orientação 

localizada na área de influência de obra ou serviço e não relacionada à sua 

execução. Devem ser mantidas as cores estabelecidas nos Volumes II e III do 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.  

As películas utilizadas na confecção das placas devem obedecer à norma técnica 

ABNT NBR 14644 – “Sinalização Vertical Viária – Películas – Requisitos”. 

 

No caso de placas pintadas, as cores devem obedecer às coordenadas cromáticas 

descritas na Tabela 7-1. 
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Tabela 7-1 

Cor x y 

Y 

Mínimo 
Máximo 

Branca 

0,355 0,355 

75 
 0,305 0,305 

0,285 0,325 

0,335 0,375 

Amarela 

0,443 0,399 

40 
55 0,545 0,455 

0,465 0,535 

0,389 0,431 

Vermelha 

0,480 0,320 

10 
25 0,500 0,280 

0,580 0,300 

0,560 0,375 

Azul 

0,180 0,260 

5 
15 0,220 0,200 

0,250 0,200 

0,260 0,280 

Laranja 

0,540 0,352 

20 
30 0,615 0,364 

0,540 0,400 

0,480 0,380 
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7.2.2 Dimensões 

As dimensões mínimas da sinalização vertical estão estabelecidas no Anexo II do 

CTB e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. 

As dimensões recomendadas para os sinais de regulamentação (diâmetro) e 

advertência (lado), de acordo com os Volumes I e II do referido Manual, são as 

seguintes:  

Via Urbana - Dimensões (diâmetro ou lado) 

 0,75m para vias de trânsito rápido; 

 0,50m para demais vias. 

 

Via Rural - Dimensões (diâmetro ou lado) 

 1,20m para rodovias de Classes 0 e IA; 

 1,00m para rodovias de Classe IB e II; 

 0,75m para rodovias de Classes III e IV e estradas. 

 

As placas de orientação de tráfego temporárias têm dimensões idênticas às da 

sinalização permanente e devem obedecer as disposições do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito – Volume III – Sinalização Vertical de Indicação do 

CONTRAN. 
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7.2.3 Padrões Alfanuméricos 

Os sinais de regulamentação, de advertência e de orientação de uso temporário têm 

diagramação idêntica à dos sinais de uso permanente, assim como as fontes  

alfanuméricas e demais elementos. 

A sinalização especial de advertência e de orientação temporárias têm letras e 

algarismos com as seguintes alturas recomendadas: 

Via urbana 

 25,0cm para vias de trânsito rápido; 

 20,0cm para vias arteriais; 

 15,0cm para vias coletoras; 

 12,5cm para vias locais. 
 

Via rural 

 30,0cm para rodovias Classes 0 e IA; 

 17,5 a 25,0cm para rodovias Classes IB, II, III e IV; 

 15,0cm para estradas. 

 

Para as pistas locais das vias urbanas de trânsito rápido, adotam-se como padrões 

de altura de algarismos e letras, aqueles mesmos utilizados para vias arteriais. 

As mensagens da sinalização temporária em via rural devem utilizar as fontes 

alfanuméricas do tipo “Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement 

Markings”, séries “D” ou “E(M)”. 
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As mensagens da sinalização temporária em via urbana devem utilizar as fontes 

alfanuméricas dos tipos “Helvetica Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway 

Signs and Pavement Markings”. 

A informação complementar que expressa distâncias deve ser grafada da seguinte 

forma: 

 Medidas iguais ou maiores que 1000m (números inteiros) devem ser 

expressas em quilômetros (1km, 1,2km, 1,5km, 2km); 

 Medidas inferiores a 1000m devem ser escritas com dois ou três dígitos 

expressas em metros (500m, 200m, 100m, 50m). 

 

 

7.3 Retrorrefletividade e Iluminação 

Os elementos da sinalização vertical podem ser aplicados em placas pintadas, 

retrorrefletivas, luminosas (dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de 

iluminação externa frontal).  

Em via urbana, as placas que contêm o sinal R-1 – “Parada obrigatória”, o sinal R-2 

– “Dê a preferência” e o sinal R-19 – “Velocidade máxima permitida” devem ser 

retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas. 

Em rodovia e em via urbana de trânsito rápido não dotadas de iluminação pública, 

as placas devem ser retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas. 

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilização das placas 

retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas em via urbana arterial, coletora ou local 

com deficiência de iluminação ou sujeita a situações climáticas adversas.  

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas 

devem ser visualizadas com o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos 

diurno e noturno. 
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7.4 Materiais das Placas 

Os materiais mais utilizados como substrato para a confecção das placas de 

sinalização são aço, alumínio, poliéster reforçado com fibra de vidro e laminado 

feno-melamínico. Podem ser utilizados outros materiais, desde que garantam as 

características dos sinais e a segurança viária durante o período de sua utilização. 

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas. 

As tintas utilizadas são o esmalte sintético ou a pintura eletrostática. 

 

As películas utilizadas são as plásticas, não retrorrefletivas ou retrorrefletivas, dos 

seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes 

prismáticas, definidas de acordo com as necessidades de projeto. 

As películas na cor preta devem ser constituídas por um filme plástico opaco 

apropriado, sendo destinadas à produção de tarjas, dizeres e símbolos em placas de 

sinalização. 

Em função do comprometimento com a segurança da via, não devem ser utilizadas 

tintas brilhantes ou películas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. 

O verso da placa deve ser fosco. 

Podem ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de 

desenvolvimento tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas 

que garantam as características essenciais do sinal durante toda sua vida útil, em 

quaisquer condições climáticas, inclusive após a execução de processo de 

manutenção. 

Todos os materiais utilizados na confecção das placas e dos sinais devem atender, 

no mínimo, às normas técnicas da ABNT. Caso não existam normas específicas da 

ABNT, devem ser utilizadas as normas vigentes nos órgãos componentes no 

Sistema Nacional de Trânsito – SNT ou normas internacionais consagradas. 
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7.5 Suporte das Placas 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas 

próprias das placas e os efeitos do vento, garantir sua correta posição e evitar o seu 

giro ou deslocamento. 

Para a fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores 

adequados, de forma a impedir sua soltura ou deslocamento. 

Os materiais mais utilizados para a confecção dos suportes são a madeira 

imunizada e o aço. 

Os suportes devem apresentar propriedades físicas e químicas que garantam suas 

características originais durante toda sua vida útil sob quaisquer condições 

climáticas.  

Com a finalidade de diminuir a severidade de um acidente e os riscos aos ocupantes 

do veículo e demais usuários da via é recomendada a utilização de suportes com 

características colapsantes ou a utilização de dispositivos de contenção veicular. 

Por questão de segurança e visibilidade, quando possível, a estrutura de viadutos, 

pontes e passarelas pode ser utilizada como suporte dos sinais, mantida a altura 

livre destinada à passagem dos veículos. 

 

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na 

interpretação do significado do sinal e não devem constituir obstáculos à segurança 

de veículos e pedestres. 

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portáteis ou removíveis 

com características de forma e peso que impeçam seu deslocamento. 

Nos casos de serviços de emergência, serviços móveis ou de curta duração, os 

sinais podem ser colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes móveis, desde 

que resistam aos efeitos de vento e não se constituam obstáculos à circulação dos 

veículos ou pedestres. 

Os suportes devem atender às normas vigentes nos órgãos componentes no 

Sistema Nacional de Trânsito – SNT, normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, ou normas internacionais consagradas. 
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7.6 Posicionamento na Via 

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização temporária consiste em 

colocá-las no lado direito da pista, no sentido do fluxo de tráfego, exceto nos casos 

previstos neste Manual e na sinalização destinada a ciclistas e pedestres, que deve 

ser determinada por estudos de engenharia de tráfego.  

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo 

de 3º a 5º à esquerda, com a linha normal ao eixo da pista, conforme apresentado na 

Figura 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-1 
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Essa deflexão tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, 

evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência da luz dos faróis ou 

dos raios solares sobre a placa. Esse ângulo deve ser adotado também nas placas 

suspensas, inclinando-as 3º a 5º para cima, conforme apresentado na Figura 7-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-2 

 

As placas suspensas devem ser utilizadas, nas seguintes situações: 

 interseção complexa; 

 três ou mais faixas por sentido; 

 distância de visibilidade restrita; 

 pequeno espaçamento entre interseções; 

 rampas de saídas com faixas múltiplas; 

 maior volume de veículos de grande porte em relação aos veículos leves na 

composição do tráfego; 

 falta de espaço para colocação das placas nas posições convencionais; 

 volume de tráfego próximo à capacidade da via; 

 interferências urbanas (árvores, painéis, abrigos de ônibus, entre outros). 

 outras situações determinadas por estudos de engenharia de tráfego. 
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A altura e o afastamento lateral de colocação das placas de sinalização de 

regulamentação, advertência e indicação estão especificados de acordo com o tipo 

de via, urbana ou rural, conforme apresentado a seguir e esquematizado nas   

Figura 7-3 a Figura 7-10.  

Via urbana 

 Altura 

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via deve 

ficar a uma altura livre entre 2,10m e 2,50m em relação ao solo ou superfície da 

pista, conforme a Figura 7-3. 

Pode ser adotada altura livre entre 1,00m e 2,10m quando a locação da placa não 

interferir na circulação de pedestres. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-3 
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Para a placa suspensa sobre a pista, a altura livre mínima deve ser de 4,80m. a 

contar da borda inferior, conforme a Figura 7-4. 

 

 

 

 

 

Figura 7-4 

 

Em via urbana de trânsito rápido ou com volume de veículos de grande porte, 

caminhões e ônibus, a altura livre mínima deve ser de 5,50m, conforme a Figura 7-8. 

 

 Afastamento lateral 

O afastamento lateral, medido entre a borda lateral da placa e a borda da pista, deve 

ser de no mínimo 0,30m para trechos retos da via e 0,40m para trechos em curva, 

conforme a Figura 7-5. 

 

 

Figura 7-5 
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No caso de placas suspensas, devem ser considerados os mesmos afastamentos 

definidos acima, medidos entre a face externa do suporte e a borda da pista, 

conforme a Figura 7-6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-6 

 

A colocação de placas laterais em via urbana de trânsito rápido com características 

semelhantes à de via rural pode ser efetuada da mesma forma aplicada a esta, 

desde que não obstrua a eventual circulação de pedestres. 
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Via rural 

 Altura 

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via deve 

ficar a uma altura livre entre 1,20m e 1,50m em relação à superfície da pista, 

conforme a Figura 7-7.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7-7 

 

Para placa suspensa sobre a pista, a altura livre mínima deve ser de 5,50m a contar 

da sua borda inferior, conforme a Figura 7-8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-8 
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 Afastamento lateral 

O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a borda do 

acostamento deve ser de no mínimo 0,80m e no máximo 3,00m, conforme a Figura 

7-9. 

Quando não existir acostamento, o afastamento lateral medido entre a borda lateral 

da placa e a borda externa da pista deve ser de no mínimo 1,50m e no máximo 

3,00m, conforme a Figura 7-9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-9 

 

No caso de placa suspensa, o afastamento lateral deve ser de no mínimo 1,80m 

entre a face externa do suporte e a borda externa do acostamento ou pista, 

conforme a Figura 7-10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-10 
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Via urbana e via rural 

Em vias com dispositivos de proteção contínua (defensas ou barreiras), o 

afastamento lateral deve ser superior à deflexão dinâmica e ao espaço de trabalho 

do dispositivo de contenção existente, conforme definido em norma da ABNT. 

Admite-se um valor mínimo de 0,80m, a contar do limite externo do dispositivo de 

contenção, nos casos em que não é possível respeitar esse afastamento. Valores 

menores podem ser adotados, desde que as características geométricas e de 

visibilidade específicas do local permitam (Figura 7-11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-11 

 

Em caso de obra ou serviço de curta duração ou emergência, os sinais podem ser 

colocados sobre cavaletes ou outros dispositivos, desde que garantidas as 

condições de visibilidade e segurança. 
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7.7 Critérios de Locação 

Recomenda-se manter uma distância mínima entre placas de 50m para via urbana e 

de 100m para via rural. Nas proximidades de intersecções, essa distância pode ser 

reduzida. 

Para garantir a leitura e a assimilação das informações, não devem ser utilizadas 

mais de duas placas por suporte dentro do mesmo campo visual. 

 

7.8 Sinalização Vertical de Regulamentação 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade informar aos usuários as 

condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens 

são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração de trânsito, cabendo à 

engenharia de tráfego decidir sobre os sinais de regulamentação a ser implantados 

em cada caso.  

Os sinais de regulamentação mais utilizados em situações temporárias são: 

 

R-1 – “Parada obrigatória”  

 

 

 

 

 

 

Figura 7-12 
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Assinala ao condutor que deve parar seu veículo onde o sinal está posicionado. 

Deve ser utilizado: 

 quando a interferência, devido a obra ou serviço, gera a necessidade de alterar 

ou reforçar a regra de preferência de passagem.  

 quando é necessário interromper o fluxo de veículos em determinada faixa de 

trânsito ou pista ou alternar a preferência de passagem em Operação “PARE e 

SIGA”, detalhada no Capítulo 12 deste Manual. 

 

Pode ser precedido do sinal de advertência A-15 – “Parada obrigatória à frente”, 

complementada com a informação da sua distância correspondente. 

 

R-7 – “Proibido ultrapassar”  

 

 

 

 

 

Figura 7-13 

 

Assinala ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de 

ultrapassagem no trecho regulamentado. 
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Deve ser utilizado em situações temporárias para proibir o movimento de 

ultrapassagem por trazer riscos à segurança viária, quando há necessidade de: 

 reforçar a sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem (linha contínua 

amarela); 

 alterar a regra de sinalização horizontal de permissão de ultrapassagem em obra 

ou serviço de curta duração ou emergência; 

 regulamentar a proibição de ultrapassagem em local desprovido de sinalização 

horizontal. 

 

Em obra ou serviço de média e longa duração, a sinalização horizontal deve ser 

alterada para a nova situação de proibição de ultrapassagem, quando for o caso. 

O sinal R-7 deve ser posicionado na área de advertência ou em desvios para 

trechos com trânsito de sentido duplo de circulação sem condições seguras de 

ultrapassagem. 

Esse sinal deve ser repetido no máximo a cada 500m para extensões de proibição 

de ultrapassagem superiores a 1km. 

 

       R-15 – “Altura máxima permitida” 

        R-16 – “Largura máxima permitida” 

 

 

 

 

 

R-15                R-16 

 

Figura 7-14 
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Assinalam o ponto a partir do qual há restrição ao trânsito de veículos com altura ou 

largura superior à indicada. 

Devem ser precedidos dos sinais de advertência correspondentes: sinal A-37 – 

“Altura máxima limitada” ou sinal A-38 – “Largura máxima limitada”, acrescidos de 

mensagem complementar de distância “XXX m”. 

 

R-19 – “Velocidade máxima permitida” 

 

 

 

 

Figura 7-15 

 

Regulamenta a velocidade máxima permitida, a partir do ponto onde o sinal é 

colocado. 

Deve ser utilizado sempre que for necessário reduzir ou reforçar o limite máximo de 

velocidade dos veículos para reduzir riscos decorrentes de interferências na via. 

A redução da velocidade até o limite desejado é obtida pela implantação de sinais 

com valores decrescentes múltiplos de 10km/h, posicionados na área de advertência 

e espaçados conforme dispõe o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – 

Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação do CONTRAN. 

Para retorno ao limite de velocidade normal da via, é suficiente um único sinal, 

posicionado na área de retorno à situação normal. 

O sinal R-19 deve ser repetido sempre após um acesso à via no trecho com obra ou 

serviço. Quando a extensão da área de interferência for superior a 1km, deve ser 

repetido a cada 500m. 
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R-28 – “Mão dupla” 

 

 

 

 

 

Figura 7-16 

 

Assinala o ponto a partir do qual a circulação passa a ter sentido duplo. 

Deve ser utilizado sempre que a obra, serviço ou emergência provocar a alteração 

na circulação de sentido único para sentido duplo. 

Deve ser posicionado no ponto a partir do qual ocorre a alteração na circulação, no 

lado direito da via, podendo ser repetido do lado esquerdo para melhor visibilidade. 

Para extensões superiores a 1km, o sinal pode ser repetido no máximo a cada 500m 

como reforço à linha de divisão de fluxos de sentidos opostos ou elementos físicos 

separados de fluxos opostos, como cones, cavaletes, barreiras. 

Pode ser precedido do sinal A-25 – “Mão dupla adiante”, acrescido de mensagem 

complementar de distância "XXX m". 

 

7.9 Sinalização Vertical de Advertência Temporária 

A sinalização vertical de advertência temporária tem por finalidade advertir os 

usuários, com antecedência, sobre alterações ocorridas na via em decorrência de 

obra, serviço, ou outras situações temporárias previstas neste Manual. 

Essa sinalização deve ser utilizada criteriosamente, pois o excesso de sinais de 

advertência pode ter efeito contrário ao desejado, confundindo o motorista ou 

provocando desatenção, com consequente desrespeito aos dispositivos, cabendo à 
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engenharia de tráfego decidir sobre quais os sinais de advertência devem ser 

implantados em cada caso. 

Os sinais de advertência mais utilizados em situações temporárias são: 

 

7.9.1 Sinais de Advertência 

 

A-15 – “Parada obrigatória à frente” 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-17 

 

Adverte o condutor da existência, adiante, de um sinal R-1 – “Parada obrigatória”. 

Deve ser utilizado sempre que as condições de visibilidade não permitam uma 

desaceleração segura até o ponto de parada e em situações de obra ou serviço em 

via rural em que ocorra Operação “PARE e SIGA”, detalhada no capítulo 12 deste 

Manual. 

Posiciona-se geralmente em área de advertência, antecedendo o sinal R-1. Em via 

rural, deve ser acompanhado de mensagem complementar de distância “XXX m”. 

 

 

 



Sinalização Temporária   82 

A-21a – “Estreitamento de pista ao centro” 

A-21b – “Estreitamento de pista à esquerda” 

A-21c – “Estreitamento de pista à direita” 

 

 

 

 

 

 

                  A-21a                    A-21b          A-21c 

Figura 7-18 

 

Advertem os motoristas da existência, adiante, de estreitamento da pista pela 

redução do número de faixas de trânsito ao centro, à esquerda ou à direita, 

respectivamente.  

Posicionam-se nas áreas de advertência e de transição. 

Podem ser acompanhados de mensagem complementar de distância “XXX m” ou 

“PRÓXIMA QUADRA” e utilizados em sequência com distâncias decrescentes. 
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A-24 – “Obras ou serviços”  

 

 

 

 

 

Figura 7-19 

 

Adverte o condutor da existência, adiante, de obra ou serviço de manutenção ou 

emergência na via. 

Posiciona-se no trecho de advertência e é sempre o primeiro sinal a ser visto pelos 

motoristas. 

Pode ser acompanhado de informação complementar de distância “XXX m” ou 

“PRÓXIMA QUADRA” e utilizado em sequência com distâncias decrescentes. 

Quando a obra ocorre em segmentos longos ou de forma descontínua, no trecho 

sinalizado pode ser utilizada a mensagem complementar “PRÓXIMOS XXX km” ou 

“PRÓXIMOS XXX m”. 

Em via rural de pista simples com duplo sentido de circulação, essa sinalização pode 

ser repetida para o fluxo oposto a distâncias compatíveis com a segurança. 

A seguir, são apresentadas as informações complementares mais utilizadas em 

situações de obra ou serviço. 
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A-24 – “Obras ou serviços”  

“CANTEIRO CENTRAL A XXX m” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-20 

 

Adverte o condutor da existência de obra ou serviço de manutenção ou emergência 

no canteiro central na distância indicada. 

Deve ser utilizado quando a intervenção no canteiro central pode gerar situações de 

risco à segurança. Posiciona-se na área de advertência.  

Pode ser utilizado em sequência com distâncias decrescentes. 
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A-24 – “Obras ou serviços” 

“TRANSVERSAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-21 

 

Adverte o condutor da existência de obra ou serviço de manutenção ou emergência 

na via transversal ao fluxo de trânsito. 

Seu uso é mais comum em via urbana, devendo ser utilizado na via que intercepta 

outra com intervenção. Posiciona-se no lado direito da via. 
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A-24 – “Obras ou serviços”  

“VIA À ESQUERDA” 

“VIA À DIREITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-22 

 

Advertem o condutor da existência de obra ou serviço de manutenção ou 

emergência na via transversal à esquerda ou à direita do fluxo de trânsito. 

Seu uso é mais comum em via urbana, devendo ser utilizados na aproximação da 

via transversal com intervenção, nos casos em que esta ocorre a menos de 50m da 

esquina, com risco de colisão pelos veículos que realizam a conversão.  

Posicionam-se no lado direito ou esquerdo da via, de acordo com a localização da 

intervenção na via transversal em relação ao fluxo de trânsito. 
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A-24 – “Obras ou serviços” 

“VIA À ESQUERDA INTERDITADA” 

“VIA À DIREITA INTERDITADA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-23 

 

Advertem o condutor da interdição da via transversal à esquerda ou à direita ao fluxo 

de trânsito. 

Seu uso é mais comum em via urbana, devendo ser utilizada na aproximação da via 

transversal interditada quando o local da intervenção for muito próximo da esquina 

ou não houver boas condições de visibilidade com risco de colisão pelos veículos 

que realizam a conversão. 

Posicionam-se no lado direito ou esquerdo da via, conforme a localização da 

interdição na via transversal em relação ao fluxo. 

Essas mensagens podem ser substituídas por alternativas mais adequadas a casos 

específicos, como “PONTE INTERDITADA A XXX m”, “ACESSO INTERDITADO A 

XXX m”, entre outras. 
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A-25 – “Mão dupla adiante” 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-24 

 

Adverte o condutor da alteração, adiante, de sentido único para sentido duplo de 

circulação. 

Posiciona-se na área de transição, antecedendo o sinal R-28 – “Duplo sentido de 

circulação”.  

Pode ser acompanhado de mensagem complementar de distância “XXX m” ou 

“PRÓXIMA QUADRA” e utilizado em sequência com distâncias decrescentes. 
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A-32b – “Passagem sinalizada de pedestres” 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-25 

 

Adverte o condutor da existência, adiante, de local sinalizado com faixa de travessia 

de pedestres do tipo “Zebrada”. 

Deve ser utilizada: 

 em via urbana, quando a faixa de travessia de pedestres for de difícil percepção 

pelo condutor ou que possa comprometer a segurança dos usuários da via; 

 em via rural, sempre que a faixa de travessia de pedestres for demarcada na via 

ou pista. 

Posiciona-se nas áreas de advertência e de transição. 

Pode ser acompanhado de mensagem complementar de distância “XXX m” ou 

“PRÓXIMA QUADRA”. 
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A-37 – “Altura limitada” 

A-38 – “Largura limitada”  

 

 

 

 

 

 

 

A-37       A-38 

Figura 7-26 

 

Advertem o condutor da existência, adiante, de local da via em que há restrição de 

altura ou largura máxima dos veículos, com ou sem carga. 

Posicionam-se na área de advertência, antecedendo o sinal R-15 – “Altura máxima 

permitida” ou sinal R-16 – “Largura máxima permitida”. 

Podem ser acompanhadas de mensagem complementar de distância: “A XXX m” ou 

“PRÓXIMA QUADRA”; mudança de rota: “SAÍDA XXX m”, “ÚLTIMA SAÍDA XXX m”, 

“ÚLTIMA SAÍDA (com seta)”, “SAÍDA” (com seta), entre outras. 
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A-45 – “Rua sem saída”  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-27 

 

Adverte o condutor que a via sinalizada não tem saída, devido a obra ou serviço, 

sendo permitido apenas o trânsito local.  

Deve ser posicionado na entrada da via, à direita e/ou à esquerda, de forma visível 

ao fluxo de trânsito da via transversal, quando houver. 
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7.9.2 Sinalização Especial de Advertência  

Possui formato retangular, com letras, setas e orla na cor preta sobre fundo laranja.  

Essa sinalização deve utilizar o padrão alfanumérico definido no item 7.2.3 deste 

Capítulo. As mensagens devem ser escritas em letras maiúsculas e as unidades de 

medida com letras minúsculas (m, km). 

A sinalização especial de advertência deve ser utilizada para informar, em caráter 

temporário, sobre as condições das interferências ou para indicar desvios, onde há 

bloqueio de pistas de trânsito. 

Os sinais mais utilizados são: 

 

“TRECHO SEM ACOSTAMENTO A XXX m” 

“TRECHO SEM ACOSTAMENTO PRÓXIMOS XXX m” 

 

 

 

Figura 7-28 
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Advertem o condutor da existência, adiante, de trecho de pista desprovida de 

acostamento, à distância ou na extensão indicada. 

Devem ser utilizados sempre que a presença de obra, serviço ou emergência 

resultar na interdição ou eliminação do acostamento, como queda de barreira, 

escorregamento de aterro, entre outros. 

Posicionam-se na área de advertência. 

A distância indicada deve corresponder ao início do trecho sem acostamento ou à 

extensão entre o início e o fim do trecho sem acostamento. Pode ser utilizado em 

sequência, com distâncias decrescentes. 

 

 “DESVIO” 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-29 

 

Advertem o condutor da existência, adiante, de desvio obrigatório no sentido 

indicado pela seta. 

Estes sinais não devem ser utilizados quando existe mais de uma direção permitida 

ao tráfego, sendo substituídos por sinalização de orientação, indicando as opções de 

destino para cada direção. 
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Posicionam-se na área de transição, junto ao início dos desvios. 

Em via urbana, onde existe via intermediária entre o sinal e o local de desvio que 

permita saída na mesma direção indicada pela seta, bem como em via de trânsito 

rápido e em via rural, esses sinais devem ser precedidos de sinalização especial de 

advertência “DESVIO À ESQUERDA A XXX m” ou “DESVIO À DIREITA A XXX m”. 

 

“DESVIO À ESQUERDA A XXX m” 

“DESVIO À DIREITA A XXX m” 

 

 

 

 

 

Figura 7-30 

 

Advertem o condutor da existência, adiante, de desvio único e obrigatório, à 

esquerda ou à direita, na distância indicada. 

Devem ser utilizados para informar a distância até o local de desvio e o seu 

posicionamento na via.  

Posicionam-se na área de advertência ou de transição e a distância indicada deve 

corresponder ao ponto de início do desvio. Podem ser utilizadas em sequência com 

distâncias decrescentes. 
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“PISTA FECHADA A XXX m” 

 

 

 

 

 

Figura 7-31 

 

Adverte o condutor sobre o fechamento, adiante, da via em que trafega na distância 

indicada. 

Deve ser utilizada sempre que a pista está fechada ao tráfego de passagem. 

Posiciona-se na área de advertência ou de transição. 

A distância indicada deve corresponder à primeira seção de bloqueio da pista que 

está sendo fechada. Pode ser utilizada em sequência com distâncias decrescentes. 
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“SOMENTE TRÂNSITO LOCAL” 

 

 

 

 

Figura 7-32 

 

Adverte ao condutor sobre o ponto a partir do qual só é permitido trânsito para 

acesso local. 

Deve ser posicionado junto ou próximo ao local do fechamento da pista e de forma 

visível para o fluxo de trânsito frontal e o proveniente das vias transversais 
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“SAÍDA DE CAMINHÕES A XXX m” 

 

 

 

 

 

Figura 7-33 

 

Adverte o condutor sobre a existência, adiante, de saída de caminhões na pista. 

Deve ser utilizado sempre que exista movimento de caminhões saindo da obra, com 

risco à segurança dos veículos que trafegam na via por má visibilidade no local ou 

pela configuração do acesso. 

Posiciona-se próximo ao local onde ocorre a movimentação de caminhões, 

preferencialmente na área de advertência. 

A distância indicada deve corresponder ao local onde ocorre movimento de 

caminhões. Pode ser utilizada em sequência com distâncias decrescentes. 
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 “ENTRADA E SAÍDA DE CAMINHÕES A XXX m” 

 

 

 

 

 

Figura 7-34 

 

Adverte o condutor da existência, adiante, de entrada e saída de caminhões na pista 

na distância indicada.  

Deve ser utilizada sempre que o movimento de caminhões proporciona condições 

potencialmente perigosas ao trânsito da via. 

Posiciona-se próximo ao local onde ocorre a movimentação de caminhões, 

preferencialmente na área de advertência. 

A distância indicada deve corresponder à situação real. Pode ser utilizada em 

sequência com distâncias decrescentes. 
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“MÁQUINAS NA PISTA A XXX m” 

 

 

 

 

 

Figura 7-35 

 

Adverte o condutor da existência, adiante, de máquinas trabalhando na pista. 

Deve ser utilizado sempre que o movimento das máquinas coloque em risco a 

segurança dos veículos que trafegam na via. 

A distância indicada deve sempre corresponder ao local onde ocorre movimentação 

de máquinas na pista. Pode ser utilizada em sequência com distâncias decrescentes. 
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“FIM DAS OBRAS” 

 

 

 

 

 

Figura 7-36 

 

Adverte o condutor sobre o término do trecho em obra ou serviço. 

Em geral, é utilizado para indicar o ponto a partir do qual termina o trecho com obra 

ou serviço e a via retorna à sua condição normal de operação. 

Em rodovias, posiciona-se na área de retorno à situação normal a uma distância 

mínima de 30m do fim do teiper, quando este existir, ou 100m após o final da área 

efetiva da obra ou serviço. 
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7.10 Sinalização Indicativa de Orientação de Destino Temporária 

Nos projetos de desvio de tráfego, a sinalização de orientação de destino temporária 

tem como objetivo indicar aos condutores os novos percursos a serem seguidos em 

função de interferências por obra ou serviço. 

Os sinais de orientação provisória seguem os mesmos critérios de diagramação e 

dimensionamento da sinalização de orientação definitiva, conforme estabelecido no 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume III – Sinalização Vertical de 

Indicação do CONTRAN. 

Possuem formato retangular, com letras, setas, tarjas e orla interna na cor preta, 

fundo e orla externa na cor laranja.  

Deve ser obedecido, para a sinalização, o padrão alfanumérico definido no item 7.2.3 

deste Capítulo. 

As mensagens devem ser em: 

a) letras maiúsculas e minúsculas para os topônimos, exceto mensagens 

específicas tais como “ROTA ALTERNATIVA”, “ALTERNATIVA”, “EM OBRAS”, 

“RETORNO”, “SAÍDA”, ”DESVIO”, que devem ser grafadas com letras 

maiúsculas; 

b) as unidades de medida devem ser grafadas com letras minúsculas (m, km). 
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7.10.1 Via Urbana 

a) Orientação de Rotas 

Esta sinalização deve ser utilizada nos casos em que é necessário orientar novas 

rotas, devido a interferências temporárias na via ou trecho de via, observadas as 

disposições contidas no Capítulo 5 – Desvio de Tráfego e Capítulo 14 – Projetos-

Tipo deste Manual. 

 

 

 

 

 

Figura 7-37 

 

O projeto de desvio de tráfego deve observar o tempo de duração da obra ou serviço 

e o impacto no sistema viário, considerando a necessidade de orientar trajetos de 

curta, média e longa distância do local da interdição temporária. 

 

b) Indicação de “ALTERNATIVA” ou “ROTA ALTERNATIVA” 

Esta sinalização deve ser utilizada quando se deseja orientar um caminho alternativo 

como opção a uma via ou trecho de via com restrição temporária de trânsito. Sua 

função é a de minimizar os efeitos negativos causados ao tráfego. 

 

 

 

 

 

Figura 7-38 



Sinalização Temporária   103 

c) Indicação de Logradouros “EM OBRAS” 

Esta sinalização deve ser utilizada quando se deseja indicar que uma determinada 

via encontra-se com restrição temporária de trânsito devido a obras, induzindo o 

motorista a buscar rotas alternativas. 

 

 

 

 

 

Figura 7-39 

 

7.10.2 Via Rural 

Esta sinalização deve ser utilizada nos casos em que é necessário indicar novas 

rotas devido a interferências temporárias na via ou trecho de via, observadas as 

disposições contidas no Capítulo 5 – Desvio de Tráfego e Capítulo 14 – Projetos-

Tipo deste Manual. 

O projeto de desvio de tráfego deve observar o tempo de duração da obra ou serviço 

e o impacto no sistema viário, considerando a necessidade de orientar trajetos de 

curta, média e longa distância do local da interdição temporária. 

O esquema geral para a sinalização de orientação em via rural consiste, no mínimo, 

na colocação de placas de: 

 pré-sinalização, colocada no mínimo 250m antes da placa de confirmação de 

saída. 

 confirmação de saída, junto ao local de saída; 

 

Quando necessário, devem ser colocadas placas adicionais para orientar o novo 

trajeto ao longo do percurso do desvio de tráfego. 
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7.11 Sinalização de Orientação para Pedestres Temporária 

A sinalização de orientação para pedestres temporária deve ser utilizada quando a 

intervenção na via interfere em sua passagem livre. 

Essa sinalização, por sua padronização, composição gráfica, altura de letra e 

posicionamento na via, deve estar dirigida de forma exclusiva e inequívoca ao 

pedestre. 

Compõe-se de uma sequência de informações escolhidas dentre o seguinte conjunto 

de elementos: 

 pictograma de pedestre; 

 seta de direcionamento; 

 destino ou equipamento urbano (travessia, passarela e ponto de ônibus); 

 referenciais urbanos (rua, praça); 

 mensagem complementar sobre a interferência (calçada bloqueada, via em 

obras). 

 

As mensagens são grafadas com letras maiúsculas e algarismos com 4,0cm ou 

5,0cm de altura. 

Cabe à engenharia de tráfego decidir sobre os sinais a serem usados em cada caso, 

conforme a situação apresentada. 
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A Figura 7.40 mostra alguns exemplos desse tipo de sinalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-40 
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7.12 Sinalização de Orientação para Ciclistas Temporária 

A sinalização de orientação para ciclistas temporária deve ser utilizada quando a 

intervenção na via interfere em seu trajeto. 

Compõe-se de uma sequência de informações escolhidas dentre o seguinte conjunto 

de elementos: 

 pictograma de ciclista; 

 seta de direcionamento; 

 destino ou equipamento urbano (travessia, bicicletário); 

 referenciais urbanos (rua, praça); 

 mensagem complementar sobre a interferência (ciclofaixa ou ciclovia bloqueada, 

via em obras). 

 

Cabe a engenharia de tráfego decidir sobre os sinais a serem usados em cada caso, 

conforme a situação apresentada. 

 

Figura 7-41 mostra alguns exemplos desse tipo de sinalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-41 
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8 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEMPORÁRIA 

 

A sinalização horizontal temporária tem a finalidade básica de ordenar o fluxo de 

tráfego, canalizar e orientar os condutores e pedestres de modo a aumentar a 

segurança e fluidez do tráfego. 

 

Assim, cabe em grande parte à sinalização horizontal disciplinar o trânsito nos 

trechos de vias em obras.  

 

O uso da sinalização horizontal durante o período da obra é determinado pela 

necessidade de ordenação do tráfego e melhoria da segurança no local, 

considerando as características físicas e operacionais da via, em especial o volume 

de tráfego, a velocidade e, principalmente, o risco de acidentes provocado pela 

intervenção temporária. 

 

Sua utilização pode ser dispensada nos casos de obra de curta duração ou quando 

os sinais verticais e os dispositivos de canalização e segurança se mostram 

suficientes. 

 

Nas situações em que as condições do pavimento não permitem a imediata 

aplicação da sinalização horizontal, esta pode ser substituída por dispositivos 

previstos neste Manual de forma a melhorar a segurança viária. 

 

Em situações temporárias, a sinalização horizontal deve ser usada com critério, pois 

sua remoção pode danificar o pavimento. 

 

A sinalização horizontal no trecho em obra pode ser implantada desde a área de 

advertência até a área de retorno à situação normal.  
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8.1 Padrão de Cores 

O padrão de cores utilizado em situações temporárias de obra segue as mesmas 

disposições contidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV – 

Sinalização Horizontal do CONTRAN. 

 

8.2 Materiais 

A definição dos materiais da sinalização horizontal de caráter temporário depende da 

duração da intervenção, da resistência ao desgaste, da visibilidade dos sinais e 

dispositivos temporários e dos procedimentos para sua remoção e recomposição da 

sinalização definitiva. 

Em obra de média duração, podem ser utilizados materiais com menor vida útil e, 

nas de longa duração, materiais de maior durabilidade. Podem também ser aplicados 

materiais removíveis (película pré-fabricada removível) de modo a facilitar sua 

remoção ao término da obra. 

O material utilizado em sinalização horizontal provisória deve ser retrorrefletivo para 

proporcionar melhor visibilidade noturna.  
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8.3 Aplicação, Manutenção e Remoção da Sinalização Horizontal 

O material utilizado na sinalização horizontal temporária deve manter suas 

características durante todo o período da intervenção e a sua manutenção deve ser 

executada sempre que necessária. 

Nos casos em que a realização da obra provoca acúmulo de poeira e detritos na 

pista, a sinalização de solo deve ser periodicamente limpa para que se mantenham 

condições de visibilidade adequadas. 

Nas intervenções em que ocorre conflito entre a sinalização horizontal permanente e 

a temporária, a primeira deve ser removida. 

Ao término da intervenção, toda sinalização horizontal temporária que conflite com a 

sinalização permanente deve ser definitivamente removida, sendo vedado o uso de 

tinta de demarcação na cor preta ou cor semelhante à do pavimento para cobrir a 

sinalização horizontal conflitante. 

 

Nos casos em que há necessidade de aguardar o período de cura do pavimento, 

para a aplicação da sinalização horizontal permanente, e que haja a necessidade da 

liberação da pista ao tráfego, pode ser executada sinalização horizontal provisória, 

utilizando-se, por exemplo, tinta de demarcação com espessura reduzida, ou ser 

utilizado dispositivo auxiliar previsto neste Manual até que seja possível a aplicação 

da sinalização horizontal definitiva. 

 

8.4 Marcas Viárias 

As marcas viárias utilizadas em situações temporárias de obra devem seguir as 

mesmas disposições contidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – 

Volume IV – Sinalização Horizontal do CONTRAN. 
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9 DISPOSITIVOS AUXILIARES TEMPORÁRIOS 

 

A eficiência e a segurança na canalização de veículos automotores, ciclistas e 

pedestres dependem da correta utilização dos sinais verticais e horizontais e de 

dispositivos auxiliares de elementos físicos que bloqueiam e direcionam o fluxo do 

trânsito. 

Os dispositivos auxiliares são agrupados, de acordo com suas funções, em: 

 Dispositivos Delimitadores; 

 Dispositivos de Sinalização de Alerta; 

 Alterações nas Características do Pavimento; 

 Dispositivos de Proteção Contínua; 

 Dispositivos Luminosos; 

 Dispositivos de Uso Temporário. 

 

Os dispositivos auxiliares obedecem às cores e demais características estabelecidas 

no do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VI – Dispositivos 

Auxiliares do CONTRAN. 

Os dispositivos auxiliares devem atender às especificações das normas técnicas da 

ABNT ou especificações superiores. Caso não existam normas específicas da ABNT, 

devem ser utilizadas as normas vigentes nos órgãos componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito ou normas internacionais consagradas. 

Os dispositivos auxiliares permanentes devem ser encobertos ou removidos quando 

houver conflito com os que forem utilizados em caráter temporário em situações de 

obra, serviço ou evento. 

A seguir, são apresentados os dispositivos mais utilizados em situações de obra, 

serviço ou evento. 
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9.1 Dispositivos Delimitadores 

Os dispositivos delimitadores usuais são os seguintes: 

 Balizador 

 Balizador de Ponte, Viaduto, Túnel, Barreira e Defensa 

 Tacha 

 Tachão 

 Cilindro Delimitador 

 

9.1.1 Balizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-1 

 

Dispositivo que contém unidade retrorrefletiva mono ou bidirecional fixada em 

suporte. 

O balizador deve atender às especificações das normas técnicas da ABNT ou 

especificações superiores. Caso não existam normas específicas da ABNT, devem 

ser utilizadas as normas vigentes nos órgãos componentes no Sistema Nacional de 

Trânsito ou normas internacionais consagradas. 

 

 



Sinalização Temporária   112 

Cor do elemento retrorrefletivo: 

 Branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido; 

 Vermelha: em rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação. Pode ser 

utilizada no lado oposto da via.  

 

Pode ser utilizado no trecho da área de obra ou serviço, incluindo a área anterior e 

posterior, quando houver necessidade de destacar os locais de risco, facilitando a 

visualização do traçado da pista. 

Quando colocado ao lado do acostamento, deve ser fixado a 1,00m deste, conforme 

a Figura 9.1. Quando em canteiro divisor de fluxo, o afastamento lateral pode variar 

de 0,60m a 1,00m do bordo da pista. 

O balizador deve ser implantado de tal modo que o centro do elemento retrorrefletivo 

se situe a 0,75m do nível da pista, admitindo-se, excepcionalmente, um mínimo de 

0,60m. 

Na delimitação de pistas provisórias e nos desvios feitos pelo canteiro central, o 

espaçamento entre balizadores consecutivos deve ser de 10 a 15m. 

O suporte do balizador deve ser flexível ou colapsante de modo a não oferecer risco 

aos usuários. 
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9.1.2 Balizador Refletivo de Ponte, Viaduto, Túnel, Barreira e Defensa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-2 

 

Dispositivo que contém unidade retrorrefletiva afixada ao longo do guarda-corpo ou 

mureta de obra de arte, de barreira de concreto e defensa metálica. 

Cor do elemento retrorrefletivo: 

 Branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido; 

 Vermelha: em rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação. Pode ser 

utilizada no lado oposto da via. 

 

Deve ser utilizada em barreira de concreto ou defensa metálica, no trecho da área de 

obra ou serviço quando ocorre necessidade de melhorar a visibilidade destes 

dispositivos. 
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9.1.3 Tacha  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-3 

 

Dispositivo que contem unidade retrorrefletiva, aplicado diretamente no pavimento, 

conforme a Figura 9-3. 

A tacha deve atender às especificações das normas técnicas da ABNT ou 

especificações superiores. Caso não existam normas específicas da ABNT, devem 

ser utilizadas as normas vigentes nos órgãos componentes no Sistema Nacional de 

Trânsito ou normas internacionais consagradas. 

Cor do corpo: branca ou amarela, de acordo com a marca viária que complementa. 

Cor do elemento retrorrefletivo: 

 Branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido; 

 Amarela: para ordenar fluxos de sentidos opostos; 

 Vermelha: em rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação. Pode ser 

utilizada unidade retrorrefletiva na cor vermelha, junto à linha de bordo no lado 

oposto da via. 
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Deve ser utilizada quando se deseja melhorar a percepção do condutor quanto aos 

limites do espaço delimitado ao fluxo de trânsito em obra ou serviço de média ou 

longa duração, seguindo os critérios de colocação estabelecidos no Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VI – Dispositivos Auxiliares, conforme 

Figura 9-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-4 

 

Em algumas situações de obra ou serviço, a tacha pode ser utilizada em substituição 

à linha divisória de fluxos contínua ou à linha de bordo. Nestes casos, a tacha pode 

ser implantada sem pinos, a fim de facilitar a sua remoção e deve ser espaçada a 

cada 1 ou 2 metros. 
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9.1.4 Tachão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-5 

 

Dispositivo auxiliar de corpo tronco piramidal que contém unidade retrorrefletiva, 

aplicado diretamente no pavimento, conforme a Figura 9.5. 

O tachão deve atender às especificações das normas técnicas da ABNT ou 

especificações superiores. Caso não existam normas específicas da ABNT, devem 

ser utilizadas as normas vigentes nos órgãos componentes no Sistema Nacional de 

Trânsito ou normas internacionais consagradas. 

Cor do corpo: amarela  

Cor do elemento retrorrefletivo: 

 Branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido; 

 Amarela: para ordenar fluxos de sentidos opostos; 

 Vermelha: em rodovias de pista simples, duplo sentido de circulação, pode ser 

utilizada unidade retrorrefletiva na cor vermelha, junto à linha de bordo do sentido 

oposto. 
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O tachão deve ser utilizado apenas em projetos específicos, precedido de criteriosos 

estudos de engenharia de tráfego, esgotada a possibilidade de uso de outros 

dispositivos de canalização menos agressivos. 

 

9.1.5 Cilindro Delimitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos  

Figura 9-6 

 

Dispositivo que proporciona ao condutor melhor percepção do espaço destinado à 

circulação, inibindo a transposição de marcas viárias ou melhorando a visibilidade 

de obstáculos na via, conforme a Figura 9.6. 

Possui forma cilíndrica, sendo constituído de material deformável que permite, 

quando abalroado, recuperar a sua forma inicial. 

Cor do corpo: laranja  

Cor do material retrorrefletivo: branca 
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O cilindro delimitador deve atender às especificações das normas técnicas da ABNT 

ou especificações superiores. Caso não existam normas específicas da ABNT, 

devem ser utilizadas as normas vigentes nos órgãos componentes no Sistema 

Nacional de Trânsito ou normas internacionais consagradas. 

Em situações de obra ou serviço de média e longa duração, pode ser utilizado para 

reforçar a sinalização horizontal, inibindo a ultrapassagem em pista de duplo sentido 

de circulação, desestimulando a circulação sobre a sinalização horizontal. 

 

9.2 Dispositivos de Sinalização de Alerta 

 

9.2.1 Marcador de Obstáculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-7 
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Dispositivo utilizado para aumentar a visibilidade de um obstáculo com potencial para 

afetar a segurança dos usuários, por exemplo, delimitando o gabarito do 

cimbramento de obra em viaduto. 

Constitui-se na utilização de uma estrutura superior junto ao cimbramento com a 

aplicação de faixas verticais retrorrefletivas, alternadas nas cores laranja e preta, 

com largura de 0,40m. Nas laterais, as faixas são inclinadas a 45º, com largura de 

0,30m, conforme a Figura 9-7. 

Pode também ser utilizada uma estrutura complementar não colapsante, colocada no 

mínimo 100m antes da obra, sinalizando a limitação de gabarito vertical à frente. 

Esse limitador complementar deve possuir um sistema de alerta ao motorista, por 

impacto e/ou ruído, para cada faixa de trânsito de forma a alertar o condutor no caso 

do veículo apresentar dimensões excessivas para a travessia do trecho em obra, 

conforme a Figura 9-7. 

Pode ser utilizado sistema detector de altura para informar ao condutor de veículo 

com excesso de altura sobre a necessidade de utilizar a saída à frente ou existência 

de área de refúgio para retorno. 

Tanto o cimbramento como a estrutura complementar podem ser protegidos por 

dispositivos de contenção, como barreira de concreto ou defensa metálica. 
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9.2.2 Marcador de Perigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-8 

 

Constitui-se de placa utilizada para melhorar a visibilidade de obstáculos, tais como 

pilar, nariz de bifurcação, poste sem proteção, entre outros.  

Posiciona-se junto ao obstáculo, frontalmente à aproximação dos veículos, indicando 

a passagem do fluxo no trecho em obras, conforme a Figura 9-8. 

Cor: Laranja e preta  
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9.2.3 Marcador de Alinhamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-9 

 

Constitui-se de placa posicionada frontalmente à aproximação dos veículos, 

delineando os limites da pista em desvios que resultam em mudança brusca de 

direção ou em curva horizontal. 

O marcador de alinhamento também pode ser utilizado para enfatizar mudanças no 

alinhamento por estreitamento da pista, em locais onde as condições de visualização 

forem inadequadas, em virtude do alinhamento horizontal da interferência, com os 

mesmos critérios de posicionamento e espaçamento apresentados no Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VI – Dispositivos Auxiliares. 

Deve possuir fundo na cor laranja retrorrefletiva e seta na cor preta fosca. 

Pode ser fixado acima de tapume, barreira de concreto (fixa ou móvel) ou em suporte 

próprio, a uma altura entre 0,80m e 1,50m da pista, e à distância de 0,80m do 

elemento de canalização, conforme a Figura 9-9. 
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9.3 Alterações nas Características do Pavimento 

 

9.3.1 Sonorizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de aplicação 

Figura 9-10 

 

Dispositivo físico implantado sobre a superfície da pista de modo a provocar 

trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando o 

condutor para situações de obra à frente, conforme a Figura 9-10. 

Para sua implantação devem ser obedecidos os padrões e critérios estabelecidos 

pelo CONTRAN. 
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9.3.2 Ondulação Transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-11 

 

Dispositivo físico implantado sobre a pista, formando uma lombada transversal. Deve 

ser utilizado em trechos de obra em que é necessário reduzir a velocidade dos 

veículos de forma imperativa devido ao risco potencial de acidentes gerado pela 

situação temporária na via, conforme a Figura 9-11. 

Para sua implantação, devem ser obedecidos os padrões e critérios estabelecidos 

pelo CONTRAN. 
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9.4 Dispositivos de Proteção Contínua 

São dispositivos colocados de forma contínua ao longo da via, que têm como 

objetivo: 

 evitar que veículos ou pedestres transponham determinado local; 

 evitar ou dificultar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto; 

 conter e redirecionar, de forma controlada e segura, o veículo impactante. 

   

 

9.4.1 Proteção Contínua para Veículos - Barreira Móvel  

Deve-se utilizar dispositivo de proteção contínua, constituído de barreira de concreto 

ou metálica, em peças pré-moldadas, removíveis e interligadas, em obra executada 

em faixa de trânsito adjacente ao tráfego ou em área contígua à faixa de trânsito de 

modo a oferecer proteção contínua, separando fisicamente a área de trabalho do 

fluxo veicular, conforme a Figura 9-12. Não devem ser utilizados blocos de concreto 

isolados ou soltos para a separação da área de obra. 

 

 

 

Figura 9-12 
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Todos os dispositivos de proteção contínua devem atender às especificações das 

normas técnicas da ABNT ou especificações superiores. Caso não existam normas 

específicas da ABNT, devem ser utilizadas as normas vigentes nos órgãos 

componentes no Sistema Nacional de Trânsito ou normas internacionais 

consagradas. 

A barreira deve ser pintada com faixas inclinadas a 45º nas cores laranja e branca, 

alternadamente, ou com setas nas cores laranja e branca, conforme dimensões 

estabelecidas na Figura 9-13.  

 

 

Figura 9-13 
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Essa pintura pode ser substituída pelo uso de marcador de alinhamento do lado 

externo da curva, fixado sobre esse dispositivo, conforme Figura 9-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-14 

 

9.4.2 Proteção Contínua para Pedestres ou Ciclistas – Gradil  

O gradil para pedestre ou ciclista deve ser utilizado nas situações temporárias em 

que é necessário direcionar pedestres ou ciclistas para o local de travessia 

considerado mais seguro, impedindo acesso ao leito viário em pontos indesejados, 

conforme a Figura 9-15. 
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Figura 9-15 
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O gradil deve apresentar altura entre 0,90 a 1,10m, conforme exemplo de aplicação 

na Figura 9-15. 

Pode ser acompanhado de outros dispositivos que implantados no local, tais como 

faixa de travessia, semáforo, passarela, entre outros. 

 

9.5 Dispositivos Luminosos 

São dispositivos que proporcionam melhores condições de visibilidade da sinalização 

temporária. Podem estar conjugados a equipamentos eletrônicos que permitem a 

variação da sinalização ou de mensagens.  

Os dispositivos luminosos mais usuais são os seguintes: 

 Painel eletrônico móvel; 

 Painel com seta luminosa 

 

 

9.5.1 Painel Eletrônico Móvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-16 
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Dispositivo luminoso instalado verticalmente à via que serve para regulamentar, 

advertir, orientar ou informar sobre as condições operacionais da via, conforme 

Figura 9-16. Quando permite a variação das mensagens, é conhecido por Painel de 

Mensagem Variável – PMV. 

 

O painel eletrônico móvel pode ser transportado e posicionado temporariamente na 

via. É indicado para uso em situações temporárias localizadas e não recorrentes, 

como desvio de tráfego devido a obra, emergência ou acidente, ou outros eventos 

na via. Nesses casos, é geralmente montado sobre um veículo ou reboque. 

Deve ser posicionado de acordo com o sinal ou a informação que contém. 

O painel eletrônico deve atender ao disposto no Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito – Volume VI – Dispositivos Auxiliares. 

 

 

9.5.2 Painel com Seta Luminosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-17 

 

Dispositivo luminoso constituído de uma estrutura sólida com fundo em película 

laranja retrorrefletiva e seta branca com lâmpadas em funcionamento contínuo ou 

intermitente, utilizado para desviar o fluxo de tráfego para a direita, esquerda ou 

ambos os lados, em situações de emergência, em bloqueios e em estreitamentos de 

pista, conforme a Figura 9-17. 
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Em vias desprovidas de iluminação, o material retrorrefletivo deve ser no mínimo do 

Tipo III, conforme norma técnica da ABNT. 

Deve ser posicionado em local seguro, com altura mínima de 1,50m do solo, no 

início da canalização, junto às faixas de transição e frontalmente ao fluxo de 

aproximação, com boas condições de visualização e compreensão por parte dos 

usuários, de acordo com a  

Figura 9-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-18 

Em serviço móvel ou continuamente em movimento, monta-se geralmente sobre um 

veículo ou reboque ou semirreboque, conforme a                                                                                                                                                   

Figura 9-19.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
Figura 9-19 
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Deve ser posicionado de acordo com o sinal ou a informação que contém. 

O painel com seta não deve ser utilizado nas seguintes situações: 

 quando o espaço ocupado pela obra ou serviço não requerer a obstrução de 

faixas de rolamento; 

 quando toda a obra ou serviço se encontrar no acostamento ou fora dele, não 

causando interferências com as faixas de trânsito adjacentes. 

 

9.6 Dispositivos de Uso Temporário 

São dispositivos fixos ou móveis utilizados em situações especiais e temporárias, 

como operação de trânsito, obra, serviço e situações de emergência com o objetivo 

de alertar os condutores, bloquear ou canalizar o trânsito, proteger pedestres, 

trabalhadores, equipamentos, entre outros. 

 

Os dispositivos de uso temporário apresentam cores alternadas: branca 

retrorrefletiva e laranja. 

 

9.6.1 Cone 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-20 
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Dispositivo portátil utilizado para canalizar ou bloquear o fluxo em situações de 

emergência em serviço móvel ou continuamente em movimento e em obra ou 

serviço de curta duração, bem como para dividir fluxos opostos em desvio. 

Os cones podem ser utilizados em obra ou serviço de maior duração, desde que se 

providencie monitoramento constante para a manutenção decorrente de quedas, 

deslocamentos, furtos e estado de conservação. 

Deve ser oco, para possibilitar sua sobreposição, facilitando o armazenamento e o 

transporte. Deve também possuir um orifício na parte superior para possibilitar a 

fixação de sinalização complementar. 

O cone deve possuir faixas horizontais alternadas nas cores branca retrorrefletiva e 

laranja, conforme Figura 9-20. 

O cone deve atender, no mínimo, às normas técnicas da ABNT. Caso não existam 

normas específicas da ABNT, devem ser utilizadas as normas vigentes nos órgãos 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito ou normas internacionais 

consagradas. 

Quando dispostos longitudinalmente ao fluxo, o espaçamento (d) entre cones deve 

variar em função da velocidade de aproximação. A Tabela 9.1 apresenta o 

espaçamento entre cones. 

Tabela 9-1 

Velocidade 

(km/h) 

Espaçamento - d  

(m) 

V ≤ 40 3 

40 < V ≤ 60 8 

60 < V ≤ 100 10 

100 < V ≤ 120 15 

 

Em bloqueio transversal ao fluxo, os cones devem estar espaçados de 1,0 a 2,0m. 
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9.6.2 Tambor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-21 

 

Dispositivo portátil utilizado para canalização ou bloqueio de tráfego, confeccionado 

com material plástico de cor laranja, com faixas horizontais na cor branca 

retrorrefletivas, conforme Figura 9-21. 

Seu formato é cilíndrico, oco, com um reservatório em sua base para acomodar 

lastro, garantindo-lhe maior estabilidade quando sujeito à ação de vento. 

O tambor deve atender às especificações das normas técnicas da ABNT. Caso não 

existam normas específicas da ABNT, devem ser utilizadas as normas vigentes nos 

órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito ou normas internacionais 

consagradas. 

Devido à sua dimensão, apresenta boa visibilidade, sendo indicado para utilização 

em via urbana de trânsito rápido, em rodovia com tráfego intenso ou com volume 

significativo de veículos pesados. 

É utilizado para bloquear o fluxo de veículos ou para direcioná-lo quando houver 

interferência que determine a alteração da trajetória.  
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Em teiper, o espaçamento (d) entre tambores dispostos longitudinalmente ao fluxo 

veicular deve variar em função da velocidade de aproximação. Tabela 9-2 

apresenta o espaçamento (d) entre tambores. 

Tabela 9-2 

Velocidade 

(km/h) 

Espaçamento - d  

(m) 

V ≤ 40 5 

40 < V ≤ 60 8 

60 < V ≤ 100 10 

100 < V ≤ 120 15 

 

Em bloqueio transversal ao fluxo, os tambores devem estar espaçados de 1,0 a 

1,5m entre si. Em área urbana, nas situações de bloqueio total, não se recomenda o 

uso de tambor.  

 

9.6.3 Balizador Móvel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-22 
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Dispositivo portátil de canalização ou bloqueio de tráfego, confeccionado com 

material plástico de cor laranja, com faixas horizontais na cor branca retrorrefletiva, 

conforme Figura 9-22. 

Possui formato cilíndrico, oco e com um orifício na parte superior para facilitar seu 

manuseio e permitir a colocação de sinalização, sendo fixado sobre uma base 

quadrangular. 

Seu corpo deve ser constituído de material leve e flexível, como plásticos e fibras, e 

sua base, de material mais pesado, como borracha e plástico. 

O balizador móvel deve atender às especificações das normas técnicas da ABNT. 

Caso não existam normas específicas da ABNT, devem ser utilizadas normas 

vigentes nos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito ou normas 

internacionais consagradas. 

Na linha de canalização, o espaçamento (d) entre os balizadores móveis deve variar 

em função da velocidade de aproximação. Tabela 9-3 apresenta o espaçamento 

entre balizadores. 

       Tabela 9-3 

Velocidade 

(km/h) 

Espaçamento - d  

(m) 

V ≤ 40 3 

40 < V ≤ 60 8 

60 < V ≤ 100 10 

100 < V ≤ 120 15 

 

Em teiper, o espaçamento entre balizadores móveis dispostos longitudinalmente ao 

fluxo deve variar de 10 a 15m para rodovias e via urbana de trânsito rápido e de 5 a 

10m para as demais vias urbanas. 
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9.6.4 Canalizador Móvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vista frontal                Vista lateral 

Figura 9-23 

 

Dispositivo portátil de canalização ou bloqueio de tráfego, confeccionado em 

material plástico, com faixas inclinadas a 45°, nas cores branca retrorrefletiva e 

laranja alternadas, e fixado sobre uma base retangular de cor preta, conforme  

Figura 9-23. 

Seu corpo deve ser constituído de material leve e flexível, como plásticos e fibras, e 

sua base de material mais pesado, como plásticos, borrachas, etc., mas não rígido, 

como ferro, concreto, etc., para que não cause dano em caso de colisão com 

veículos. 

Independentemente do material a ser usado na confecção do canalizador, a sua 

base não deve medir mais de 0,40m de largura por 0,10m de altura. 

O canalizador móvel deve atender às especificações das normas técnicas da ABNT. 

Caso não existam normas específicas da ABNT, devem ser utilizadas normas 

vigentes nos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito ou normas 

internacionais consagradas. 
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Na linha de canalização, o espaçamento (d) entre os canalizadores móveis deve 

variar em função da velocidade na aproximação. Tabela 9-4, apresenta o 

espaçamento entre canalizadores móveis. 

Tabela 9-4 

Velocidade 

(km/h) 

Espaçamento - d  

(m) 

V ≤ 40 3 

40 < V ≤ 60 8 

60 < V ≤ 100 10 

100 < V ≤ 120 15 

 

Em bloqueio transversal ao fluxo, os canalizadores móveis devem estar espaçados 

de 1,0 a 2,0m.  
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9.6.5 Barreira Plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-24 

 

Dispositivo utilizado para canalizar ou bloquear o fluxo de veículos em faixas de 

trânsito diferentes daquelas em que estão circulando em obra de média ou longa 

duração. 

Os módulos são ocos, com orifícios que permitem o seu preenchimento com água, 

aumentando sua estabilidade e resistência a choques. São acoplados lateralmente 

um ao outro lateralmente. 

Os módulos devem ser na cor laranja, apresentando em sua parte superior faixas 

inclinadas à 45º e alternadas nas cores branca retrorrefletiva e laranja, conforme a 

Figura 9-24. 

A barreira plástica deve atender às especificações das normas técnicas da ABNT. 

Caso não existam normas específicas da ABNT, devem ser utilizadas normas 

vigentes nos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito ou normas 

internacionais consagradas. 

Pode ser utilizado para canalizar o fluxo em obra ou serviço de longa e média 

duração, para dividir fluxos e separar a área de obras ou serviços. 
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9.6.6 Barreiras 

São dispositivos utilizados em situações temporárias para fechar, restringir ou 

canalizar o fluxo de tráfego. As barreiras podem ser fixas ou móveis e suas 

características devem atender ao disposto ao padrão “A” no que se refere às faixas 

e ao padrão “B” no que diz respeito às setas. 

 Padrão “A” 

Constitui- se de painéis com faixas nas cores laranja e branca, alternadas, inclinadas 

em ângulo de 45° em relação ao eixo horizontal, da direita para a esquerda, com as 

dimensões estabelecidas na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

                                  Barreira Tipo I         Barreira Tipo II 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Barreira Tipo III 

   

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Figura 9-25 
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 Padrão “B” 

Constitui-se de painéis com setas, nas cores laranja e branca alternadas, inclinadas 

em ângulo de 45º em relação ao eixo horizontal e com as dimensões estabelecidas 

na Figura 9-26. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

     Barreira Tipo I           Barreira Tipo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Barreira Tipo III 

Figura 9-26 
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9.6.6.1 Barreira Móvel 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-27 

 

Dispositivo móvel que tem a função de bloquear total ou parcialmente a passagem 

de veículos ou pedestres, por períodos curtos, em situações de emergência, obra, 

serviço ou operação de trânsito. 

A barreira móvel é confeccionada em material rígido e leve, tendo como suporte um 

cavalete, que pode ser articulado, desmontável ou rígido, conforme Figura 9.27. 

Deve apresentar as características de padrão visual e dimensões estabelecidas para 

a barreira Tipo I nos padrões “A” ou “B”. 
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 Exemplo de barreira móvel com cavalete articulado (Figura 9.28): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-28 

 

 Exemplo de barreira móvel com cavalete desmontável, (Figura 9-29): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-29 
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 Exemplo de barreira móvel com cavalete rígido (Figura 9-30): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-30 

 

A barreira móvel deve atender às especificações das normas técnicas da ABNT. 

Caso não existam normas específicas da ABNT, devem ser utilizadas normas 

vigentes nos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito ou normas 

internacionais consagradas. 

A barreira móvel é utilizada para transferir o fluxo de veículos para as faixas de 

trânsito remanescentes da pista ou para desvios. Além disso, para delimitar a área 

da obra ou serviço nas situações em que é permitido o tráfego ao longo do trecho em 

intervenção. 

Pode também ser utilizada para bloquear frontalmente o tráfego da mesma maneira 

como é utilizada a barreira fixa. 

A barreira móvel deve ser colocada sempre frontal ao fluxo, respeitados os seguintes 

espaçamentos entre elas: 

 em teiper (trecho A): até 10m (Figura 9-31); 

 longitudinal ao fluxo (trecho B): entre 10 e 20m (Figura 9-31); 

 frontal ao fluxo: o espaçamento entre elas deve variar de 1 a 2 m 

    (Figura 9-32) 
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Figura 9-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-32 
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A barreira móvel pode servir como suporte para sinalização vertical, bandeira, entre 

outras. 

Quando utilizada no período noturno em rodovia e em via urbana sem iluminação 

pública, deve vir acompanhada de elemento luminoso complementar. 

 

9.6.6.2 Barreira Fixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-33 

 

Dispositivo fixo utilizado para bloquear ou canalizar o fluxo do tráfego, ou isolar área 

de obra ou serviço, em intervenções de média ou longa duração. 

A barreira fixa deve ser utilizada em toda a seção transversal a ser bloqueada e, no 

caso de se permitir o acesso de veículos, máquinas e equipamentos, devem ser 

mantidos trechos sem barreira com passagem controlada. 

Em intervenções de média ou longa duração, a barreira fixa pode ser utilizada para 

transferir o fluxo de veículos para as faixas de trânsito remanescentes da via ou em 

desvios, quando o espaço disponível é exíguo para a utilização de outros tipos de 

barreiras. 
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A barreira fixa deve apresentar as características de padrão visual e dimensões 

estabelecidas para barreira Tipo III, nos padrões “A” ou “B”, conforme Figura 9.33. 

Em trechos retos, deve ser utilizado o Padrão “A”, com faixas inclinadas. Nos 

trechos em curva, o Padrão ”B”, com seta na cor laranja. 

Em qualquer posição, frontal ou lateral ao fluxo, deve ser firmemente fixada no solo. 

Deve vir acompanhada de elemento luminoso complementar quando utilizada em 

rodovia e em via urbana sem iluminação pública e de sinalização vertical indicativa. 

Nos trechos em curva, pode portar marcadores de alinhamento em sua parte 

superior, devendo, neste caso, ser utilizado o “Padrão A”. Pode também ser 

acompanhada de sinalização vertical informativa. 

 

 

9.6.7 Tapume 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-34 
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Figura 9-35 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-36 

 

Dispositivo constituído de painel vertical, utilizado para bloquear ou canalizar o fluxo 

de tráfego ou proteger áreas de obra ou serviço, principalmente em situações de 

média ou de longa duração. 

O tapume é confeccionado em substrato de aglomerado de madeira ou similar, 

fixado em pontalete ou outro tipo de suporte apropriado para esse fim, conforme 

Figura 9-34 a Figura 9-36. 

Deve apresentar as mesmas características de padrão visual e dimensões 

estabelecidas para barreira Tipo I, nos Padrões “A” ou “B”, conforme Figura 9.34. Em 

trechos retos, deve ser utilizado o Padrão “A” com faixas inclinadas. Nos trechos em 

curva, o Padrão ”B”, com seta na cor laranja (Figura 9-35). 
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Quando aplicado em via desprovida de iluminação ou quando se deseja aumentar a 

visibilidade do tapume deve ser utilizado elemento luminoso complementar           

(Figura 9.36). 

Pode portar marcadores de alinhamento em sua parte superior quando instalado em 

trechos em curva, devendo, neste caso, ser utilizado o Padrão “A”. 

Os painéis devem ser justapostos quando houver necessidade de vedar a passagem 

de terra ou detritos ou impedir o acesso de pedestres. 

Não deve ser utilizado em locais em que é necessário garantir intervisibilidade dos 

fluxos de veículos. 

Deve possuir altura mínima de 1,10m a partir do solo. No caso em que se deseje 

impor maior isolamento, o tapume pode ter altura de até 2,20m e sua parte superior 

ser executada com tela, conforme Figura 9.37. O uso do tapume com tela é indicado 

sempre que há necessidade de se confinar a circulação de pedestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-37 
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Em interseções, sempre que possível, o tapume deve acompanhar a curva 

horizontal do alinhamento e não deve exceder a altura de 1,10m para garantir a 

visibilidade dos motoristas e as condições desejáveis de segurança, conforme Figura 

9-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-38 
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9.6.8 Tela Plástica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-39 

 

Dispositivo complementar de sinalização utilizado para isolar locais com intervenção 

temporária que ofereçam algum tipo de risco aos usuários da via, ou para controle 

de acesso, ou em bloqueios viários. 

A tela plástica é confeccionada em material plástico com reforço na parte superior e 

inferior e fornecida em rolos de 1,20m x 50,00m. É constituída de faixas horizontais 

nas cores laranja e branca ou totalmente na cor laranja, conforme  

Figura 9-39. 

Nos casos em que existe a passagem de materiais ou detritos da obra para a pista 

ou para a calçada, deve ser utilizada a tela com malha mais fechada.  

A tela plástica é utilizada como tapume em intervenções ou eventos e como 

sinalização de canteiro de obra. 

Em intervenção noturna, sem iluminação pública, deve estar acompanhada de 

elemento luminoso complementar. 

 

 

 



Sinalização Temporária   151 

 

9.6.9 Gradil Portátil para Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-40 

 

Dispositivo portátil em forma de grade utilizado para delimitar área de serviço junto a 

poço de visita ou caixa de inspeção em situações de curta duração ou emergências, 

conforme Figura 9-40. 

É constituído de elementos modulares portáteis e dobráveis, de madeira, plástico ou 

metal, nas cores laranja e branca, conforme Figura 9-41 e Figura 9-42. Os elementos 

verticais devem permitir o encaixe de bandeiras. 
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 Exemplo de gradil em madeira ou plástico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-41 

 

 Exemplo de gradil metálico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-42 

 

O gradil portátil deve estar disposto de modo a cercar o local de trabalho, 

preservando a área para movimentação dos trabalhadores e evitando a queda de 

pedestres ou a sua invasão por automóveis. 
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Nos serviços realizados na pista, o gradil deve possuir bandeirinhas afixadas em 

suas hastes e estar precedido de dispositivos de canalização de uso temporário, tais 

como cones ou balizadores. 

Nos serviços noturnos, deve ser acompanhado de elemento luminoso 

complementar. 

 

 

9.6.10 Gradil Portátil para Pedestres ou Ciclistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-43 

 

Dispositivo portátil em forma de grade. Utilizado para proteção de pedestres ou 

ciclistas em situações temporárias, quando é necessário disciplinar e/ou segregar o 

seu fluxo, organizar filas na via pública, impedir o acesso a pontos indesejados, criar 

espaços exclusivos para pedestres, conforme Figura 9-43. 

É constituído de módulos de metal intertravados e de cor neutra. 
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9.6.11 Elemento Luminoso Complementar 

Dispositivo utilizado para aumentar a eficácia da sinalização temporária em via 

iluminada ou não, nas situações de obra ou serviço realizado à noite ou em locais de 

baixa luminosidade natural. 

A leveza e a portabilidade desse dispositivo luminoso são vantagens que facilitam o 

seu manuseio para complementar a sinalização temporária, tornando-a mais eficaz. 

Pode conter luz intermitente, contínua ou sequencial e ser fixo ou portátil, sendo que: 

 a luz intermitente é eficiente para atrair a atenção dos usuários da via; 

 a luz sequencial auxilia no reconhecimento e detecção da canalização; 

 a luz contínua auxilia no delineamento do limite da área de intervenção. 

 

Deve ser utilizado em obra ou serviço realizado na pista, no período noturno, e ao 

longo do trecho canalizado, que compreende desde a área de transição até a área 

de retorno à situação normal. 

A luz intermitente deve ser utilizada na área de transição, no sentido do fluxo 

veicular e a luz contínua deve ser utilizada no trecho que compreende desde a área 

de proteção anterior até a área de retorno à situação normal. 

O espaçamento entre os elementos luminosos deve ser determinado por estudos de 

engenharia de tráfego que levem em consideração o tipo de dispositivo e as 

características da intervenção, formando uma sequência que delimita a trajetória a 

ser seguida pelos veículos. 

Os elementos luminosos complementares relacionados nos itens seguintes são os 

mais utilizados, porém outros, com diferentes tecnologias, podem se tornar 

substitutos eficientes desde que apresentem o mesmo efeito. 
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9.6.11.1 Luz Intermitente ou Sequencial 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-44 

 

Dispositivo luminoso que emite luz amarela e pisca, com uma frequência 

recomendável de 50 a 60 vezes por minuto, acendendo e apagando a intervalos 

iguais de tempo, conforme Figura 9-43. 

A luz intermitente deve ser utilizada na área de transição, no sentido do fluxo 

veicular, segundo Figura 9.44. A luz intermitente com acendimento sequencial, 

instalada na área de transição, permite melhor visibilidade da canalização, 

delineando a trajetória de uma forma mais efetiva. 
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Pode ser utilizada em conjunto com a sinalização de advertência. 

 

 

Figura 9-45 

 

9.6.11.2 Luz Contínua  

Dispositivo luminoso que emite luz amarela contínua, utilizado em dispositivos de 

uso temporário no período noturno. 

A luz contínua deve ser utilizada no trecho que compreende desde a área de 

proteção anterior até a área de retorno à situação normal. 

 

 

Figura 9-46 
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9.6.12 Fita Zebrada 

 

 

 

Figura 9-47 

 

Dispositivo utilizado em canalizações feitas com cavalete, cone, tambor ou outros 

dispositivos temporários, em intervenções programadas ou emergenciais de forma a 

reforçar o seu alinhamento e aumentar a segurança dos usuários.  

 

Pode ser fixada também em poste de iluminação, coluna de sustentação de 

sinalização, árvore, entre outros. 

A fita zebrada é confeccionada em material plástico, leve e resistente, e fornecida 

usualmente em rolos. Possui faixas inclinadas a 45º nas cores laranja e branca, 

alternadamente, conforme Figura 9-47. 
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9.6.13 Bandeira Sinalizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-48 

 

Dispositivo utilizado por um operador para complementar a ação dos sinais de 

advertência e dos dispositivos auxiliares, incrementando o alerta aos condutores, 

conforme Figura 9-48. 

 

A bandeira sinalizadora deve ser confeccionada em tecido, plástico ou outro material 

similar flexível, na cor vermelha, de forma quadrada, com 60 cm de lado, ou forma de 

triângulo isósceles, de 30cm x 50cm, e ser presa a um cabo rígido, conforme Figura 

9-48. É permitido o uso de outras cores, quando associadas a campanhas de 

trânsito. 

 

Deve ser utilizada em situações temporárias na via, quando se deseja alertar o 

condutor do veículo quanto à necessidade de redução da velocidade ou parada 

obrigatória, que ocorrem, em geral, em serviço móvel na pista ou a alternância da 

preferência de passagem. Seu uso é obrigatório como pré-sinalização da Operação 

“PARE e SIGA”,  

Não deve ser utilizada no período noturno. 
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A bandeira deve ser operada por um operador uniformizado e com equipamentos de 

proteção individual, conforme item 11.1, e deve atender aos critérios de uso 

dispostos no Capítulo 12 deste Manual, conforme Figura 9-49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-49 

 

Pode ser utilizado boneco com bandeira sinalizadora em substituição ao trabalhador, 

exceto na Operação “PARE e SIGA”. 

Pode também ser fixada em cone, cavalete, barreira ou gradil móvel.  
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9.6.14 Faixa 

 

 

    Faixa Horizontal           Faixa Vertical 

Figura 9-50 

 

Dispositivo auxiliar a sinalização. Utilizado para reforçar os sinais de obra ou serviço, 

mas não como substituto. Tem caráter temporário e contém informações 

operacionais ou educativas destinadas aos usuários da via. 

A faixa é geralmente confeccionada em vinil ou tecido pintado com fundo branco e 

as mensagens em cor que garanta contraste para leitura. 

A faixa horizontal deve conter, em suas extremidades, tarjas alternadas nas cores 

laranja e branca, inclinadas a 45º. A faixa vertical deve conter, nas partes superior e 

inferior, tarjas alternadas nas cores laranja e branca, inclinadas a 45º, conforme 

Figura 9-50. 
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As mensagens devem apresentar textos curtos e de fácil compreensão com tipos de 

letras de boa legibilidade. 

A faixa tem a função de comunicar aos usuários da via a existência de obra ou 

serviço que ocorre em determinado período, alterações de uso e circulação, 

interdições ou desvios, entre outras, com antecedência mínima de 48h, conforme 

legislação vigente.  

No caso de implantação de faixa horizontal sobre a pista, esta deve estar 

perpendicular ao fluxo de trânsito e deve manter uma altura mínima livre de 5,5m.  

A faixa não deve obstruir a visibilidade de qualquer sinalização, inclusive os grupos 

focais de semáforo e deve ser removida após a realização do evento ou situação a 

que se destina. 

Pode ser colocada em estrutura de obra de arte, suporte de sinalização, poste de 

fiação, tripé e sobre dispositivos auxiliares, como cone, cavalete  

Em via rural, pode ser colocada em suporte próprio, na lateral da pista ou no canteiro 

central ou, ainda, em estrutura de obra de arte, sobre a pista. 
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10 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA TEMPORÁRIA 

 

A sinalização semafórica temporária tem como função alternar o direito de passagem 

em determinadas intervenções na pista em que os fluxos veiculares opostos não 

podem transitar simultaneamente. 

A operação de tráfego pode utilizar sinalização semafórica dos tipos portátil ou 

convencional. 

 

10.1 Semáforo Portátil 

O semáforo portátil pode ser utilizado em obra ou serviço de curta ou média duração 

e evento como alternativa à Operação “PARE e SIGA” no controle da alternância de 

passagem ou em situações em que o controle da alternância de passagem se 

mantenha durante o período noturno, conforme Figura 10-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-1 
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10.2 Semáforo Permanente 

Pode ser utilizado em obra ou serviço de média ou longa duração e deve obedecer 

aos critérios estabelecidos no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume 

V – Sinalização Semafórica, conforme Figura 10-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-2 

 

A instalação de sinalização semafórica para situações temporárias deve obedecer às 

seguintes condições: 

 O grupo focal deve ser implantado em local visível para a aproximação a qual se 

destina e não visível para as demais; 

 Deve possuir três luzes: vermelha, amarela e verde, dispostas verticalmente, 

sendo a lente vermelha, superior, e a lente verde, inferior, conforme Figura 10-1 

e Figura 10-2 

 Deve sempre ser precedida do sinal de advertência A-14 – “Semáforo à frente” 

conforme critérios estabelecidos no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

– Volume II – Sinalização Vertical de Advertência. 
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11 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

 

São elementos que têm a função específica de proporcionar maior segurança aos 

trabalhadores e usuários da via. 

 

11.1 Equipamento de Proteção Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-1 

 

O Equipamento de Proteção Individual – EPI tem o objetivo de proporcionar melhor 

visibilidade dos trabalhadores que estão sobre o leito viário ou próximo ao fluxo de 

trânsito. 

Deve ser de uso obrigatório e se constitui geralmente de colete, jaqueta, capa de 

chuva entre outras vestes com faixas de material retrorrefletivo, conforme Figura 

11-1. O EPI deve obedecer à norma técnica ABNT – “Vestuário de Segurança de 

Alta Visibilidade”. 
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11.2 Boneco Sinalizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-2 

 

 

O boneco sinalizador é um dispositivo que pode ser utilizado em substituição ao 

trabalhador com bandeira, servindo de alerta aos motoristas em situação de 

emergência ou em obra ou serviço de curta duração. 

 

Deve ser confeccionado com material maleável não estilhaçante (madeira ou 

plástico) e não apresentar cantos vivos ou perfis cortantes. 

 

Deve ter altura mínima de 1,80m, ser pintado na cor laranja, com contorno branco 

em toda sua silhueta, e ter a inscrição “OBRAS”, também em branco, inscrita na 

altura do peito. Deve portar bandeira sinalizadora, conforme Figura 11-2. 

 

Não deve ser utilizado no período noturno. 
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11.3 Veículo de Proteção 

Em obra de curta duração ou serviço móvel, pode ser utilizado veículo de proteção 

com atenuador de impacto montado em sua traseira ou no reboque. 

Esse veículo de proteção deve estar posicionado na área de proteção anterior, entre 

o fluxo de veículos em aproximação e a intervenção na pista, conforme Figura 11-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-3 

 

O veículo deve ser dotado de luz amarela (âmbar) intermitente em sua parte mais 

alta ou portar um painel com seta luminosa. 

Em situação de serviço móvel, pode ser utilizado um painel de mensagem variável 

montado sobre o caminhão ou o reboque, como alternativa às placas de sinalização 

ou ao fechamento da faixa de trânsito com dispositivos de uso temporários     

(cones, cavaletes).  
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12 OPERAÇÃO COM TRABALHADOR 

 

Algumas intervenções temporárias na via exigem a presença de trabalhador para 

auxiliar nas atividades operacionais, seja para alternar o direito de passagem, seja 

para auxiliar nas travessias, eventos e campanhas educativas de trânsito, orientar 

novos percursos e bloqueios, alertar situações de perigo na via, entre outras. 

A decisão de utilização desta mão de obra deve ser determinada por critérios de 

engenharia de tráfego, que avaliam sua necessidade e as condições de segurança 

do trabalhador e do tráfego em geral, e em função do tipo e das características de 

intervenção.  

Para o exercício dessas atividades operacionais na via pública, o trabalhador deve: 

a) estar uniformizado, conforme item 11.1; 

b) receber capacitação específica para exercer essa função; 

c) possuir as seguintes aptidões: 

 saber transmitir instruções específicas de forma clara aos usuários, com 

firmeza e cortesia; 

 ter conhecimento e habilidade para aplicar práticas de controle de tráfego com 

segurança, em situações de estresse ou de emergência; 

 ter plena consciência de suas responsabilidades legais e seus limites de 

atuação. 

 ter habilidade para reconhecer situações perigosas no trânsito e advertir os 

demais trabalhadores a fim de prevenir danos; 

 

No caso de Operação “PARE e SIGA” com bandeira sinalizadora ou semáforo 

manual, o trabalhador deve ter habilidade para manusear esses dispositivos de 

sinalização a fim de fornecer orientações claras aos usuários que se aproximam da 

área de controle temporário de tráfego em situações de mudanças frequentes. 
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12.1 Operação com Bandeira Sinalizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-1 

 

Pode ser utilizada durante a execução de serviços móveis ou de curta duração e 

outras situações onde a presença do trabalhador com bandeira contribui para 

melhoria da segurança viária, como, por exemplo, nos casos de: 

 má visibilidade da intervenção; 

 necessidade de interrupção de fluxo; 

 alerta prévio em Operação “PARE e SIGA”; 

 via com alto volume de tráfego e alta velocidade. 

 alerta quanto à aproximação de final de fila de veículos. 
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O trabalhador com bandeira deve ainda atender: 

 posicionar-se em local visível e fora da área destinada à circulação de veículos;  

 colocar-se de frente para o fluxo de tráfego, elevando e abaixando seguidamente 

a bandeira, conforme ilustrado na Figura 12-1. 

 transmitir aos motoristas sinais uniformes, precisos e de rápida compreensão; 

 no acompanhamento de final de fila, deslocar-se de forma segura, evitando 

correr. 

 

Caso o trabalho necessite prosseguir no período noturno, a bandeira deve ser 

substituída por bastão luminoso vermelho. 

O trabalhador com bandeira pode ser substituído por um boneco sinalizador, 

servindo como alerta aos motoristas em situação de emergência ou em obra de curta 

duração, conforme item 11.2. 

 

 

12.2 Operação “PARE e SIGA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-2 
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A execução de obra ou serviço em via de pista simples e duplo sentido de circulação 

pode necessitar de redução da pista para apenas uma faixa de circulação de 

veículos, obrigando o tráfego a operar com alternância do direito de passagem. 

Nesse caso, os sinais “PARE” e “SIGA”, operados manualmente, devem ser 

posicionados antes da área de transição, indicando ao condutor o ponto de parada 

do veículo em que se deseja interromper o fluxo para a alternância de circulação. 

Em situações de alternância de fluxo durante o período noturno, deve ser utilizado o 

semáforo portátil, conforme disposto no Capítulo 10 deste Manual. 

Os sinais "PARE” e “SIGA" são compostos, respectivamente, por uma placa 

octogonal de 0,25m de aresta, com fundo e orla externa de 0,065m na cor vermelha 

e orla interna e mensagem “PARE” na cor branca e uma placa circular com diâmetro 

de 0,65m, com fundo verde, orla externa de 0,065m e mensagem “SIGA” na cor 

branca, justaposta e fixadas na extremidade do mesmo suporte portátil, conforme 

Figura 12-2. 

Os sinais devem ser retrorrefletivos e confeccionados em material leve e resistente.  

O trabalhador que executa a operação com os sinais “PARE” e “SIGA” deve, além 

de atender ao disposto na introdução deste capítulo: 

 posicionar-se em local visível e fora da área destinada à circulação de veículos;  

 colocar-se de frente para o fluxo de tráfego; 

 portar equipamento de radiocomunicação. 

 

Para a Operação “PARE e SIGA” devem ser obedecidas as seguintes orientações: 

a) Um primeiro operador, com a bandeira sinalizadora, item 9.6.13 deste Manual, 

deve estar posicionado no mínimo a 200m da obra ou serviço, afastando-se à 

medida que a fila de veículos for aumentando, de maneira a permanecer no 

mínimo 100m antes do último veículo retido. 
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b) Um segundo operador, portando o suporte com os sinais “PARE” e “SIGA”, deve 

estar posicionado antes da área de transição, no ponto em que ocorre a parada, 

em local protegido e visível, e mantendo o sinal “PARE” voltado para o fluxo de 

veículos que lhe cabe reter. A transmissão da mensagem deve ser reforçada 

com o gesto de mão espalmada, conforme a Figura 12-2. 

 

c) Após a passagem do último veículo do fluxo contrário, o operador deve colocar-

se lateralmente ao fluxo que controla, mudar o sinal de “PARE” para “SIGA”, e 

fazer gestos para informar o início de circulação, conforme a Figura 12-2. 

 

d)  Na Operação “PARE e SIGA”, deve-se atentar para o tempo de interrupção do 

fluxo, de modo a minimizar as filas de retenção, considerando o conforto e a 

segurança dos usuários, e evitando-se períodos de espera superiores a 30 

minutos para a alternância de fluxos. 

 

 

e) Quando essa operação ocorre em trechos com acessos intermediários, deve-se 

cuidar para que eles também sejam devidamente operados. 

 

f) Os operadores de bandeira e dos sinais "PARE” e “SIGA" devem estar 

posicionados antes da entrada de túneis e de curvas horizontais e verticais 

acentuadas. Nesses casos, a canalização deve ser antecipada e a sinalização 

disposta em área com boa visibilidade. 
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12.3 Operação Manual de Trabalhador com Semáforo Removível 

A execução de obra ou serviço em via de pista simples e duplo sentido de circulação 

pode necessitar de redução da pista para apenas uma faixa de circulação de 

veículos, obrigando o tráfego a operar com alternância do direito de passagem. 

Nesse caso, como alternativa ao uso dos sinais “PARE” e “SIGA”, pode ser instalado 

semáforo portátil operado manualmente, posicionado antes da área de transição, 

indicando ao condutor o ponto de parada do veículo, onde se deseja interromper o 

fluxo para a alternância de circulação, conforme a Figura 12-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-3 

 

O trabalhador que executa a operação manual do semáforo deve, além de atender 

ao disposto na introdução deste capítulo: 

 posicionar-se em local visível e fora da área destinada à circulação de veículos;  

 portar equipamento de radiocomunicação. 
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Para a operação manual de semáforo devem ser obedecidas as seguintes 

orientações: 

a) Um primeiro operador com a bandeira sinalizadora, item 9.6.13 deste Manual, 

deve estar posicionado a no mínimo 200m da obra ou serviço, afastando-se à 

medida que a fila de veículos for aumentando, de maneira a permanecer no 

mínimo 100m antes do último veículo retido.  

 

b) O semáforo portátil deve estar posicionado antes da área de transição, no ponto 

em que ocorre a parada, em local protegido e visível, e um segundo operador 

deve ficar junto ao controlador semafórico.  

 

c) Após a passagem do último veículo do fluxo contrário, o operador do controlador 

deve mudar a indicação luminosa para verde. 

 

d) O operador do semáforo deve atentar para o tempo de interrupção do fluxo, de 

modo a minimizar o comprimento da fila, considerando o conforto e a segurança 

dos usuários e evitar períodos de espera superiores a 30 minutos para a 

alternância de fluxos. 

 

e) Quando essa operação ocorre em trechos com acessos intermediários, deve-se 

cuidar para que eles também sejam devidamente operados. 

 

f) O semáforo portátil deve estar posicionado antes da entrada de túneis e de 

curvas horizontais e verticais. Nesses casos, a canalização deve ser antecipada 

e a sinalização disposta em área com boa visibilidade. 

 

 

 

 



Sinalização Temporária   174 

12.4 Operação “Escola” 

 

Tem por objetivo minimizar os impactos causados pelo embarque/ desembarque de 

escolares, incrementar a segurança viária junto às travessias e ordenar o tráfego no 

entorno de escola, com a utilização de trabalhadores para auxiliar nesta operação. 

A Operação “Escola” deve ser proposta por estudos de engenharia de tráfego que 

indiquem a sua necessidade como apoio à sinalização existente, podendo esta ser 

reforçada com sinalização temporária, quando necessário. 

O trabalhador que executa a Operação “Escola” deve atender ao disposto na 

introdução deste capítulo e deve respeitar o projeto de sinalização temporária e a 

autorização fornecida pelo órgão de trânsito. 

Essa autorização deve conter, no mínimo, data, horário, projeto, tipo de sinalização 

utilizado, validade, identificação do responsável, obrigações e penalidades. 

A Operação “Escola” envolve duas atividades distintas: travessia de escolares, com 

ou sem semáforo, e embarque/ desembarque de escolares. 
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12.4.1 Operação Travessia de Escolares 

 Travessia sinalizada com semáforo: o trabalhador orienta o escolar a respeitar 

a indicação luminosa (verde/ vermelha intermitente/ vermelha) e reforça os 

comportamentos adequados de aguardar na calçada e somente iniciar a 

travessia com o fluxo veicular interrompido. O local deve estar sinalizado com 

faixa de travessia de pedestres e grupos focais de pedestres. 

 

 Travessia sem semáforo: o local deve estar sinalizado com faixa de travessia 

de pedestres, caso em que o trabalhador interrompe o fluxo veicular através de 

gesto de ordem de parada e uso de sinal sonoro por apito. 

 

Quando necessário, a faixa de travessia de pedestres deve ser iluminada.  

 

 

12.4.2 Operação Embarque/ Desembarque de Escolares 

O trabalhador organiza a fila de embarque ou desembarque de escolares, através da 

colocação e retirada de dispositivos temporários na via, conforme projeto e horários 

estabelecidos na autorização fornecida pelo órgão de trânsito, otimizando o tempo 

de permanência do veículo nessa operação e a segurança dos escolares.  

 

12.5 Obra, Serviço, Evento e Campanha  

Em determinadas situações de obra, serviço, evento e campanha, pode ocorrer a 

necessidade de se utilizar trabalhadores para garantir a eficácia da sua sinalização, 

auxiliando nas operações de travessia e reforçando o cumprimento das regras de 

trânsito, como aguardar o momento e local correto para circulação de veículos 

automotores ou travessia de pedestres/ ciclistas. 

O trabalhador que auxilia nessas operações deve atender ao disposto na introdução 

deste capítulo e deve se posicionar em local seguro na via, podendo portar bandeira 

sinalizadora para reforçar a regulamentação da via. 
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13 DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Nas intervenções que exigem desvios de tráfego ou causam grandes transtornos aos 

usuários, salvo em situações de emergência, é necessário que se estabeleça um 

plano de comunicação social. 

Nesse plano, podem ser utilizados elementos de comunicação direta, como reunião 

com as comunidades afetadas, distribuição de folhetos à população local e aos 

usuários da via, ou de comunicação indireta, utilizando a mídia, como jornais, 

emissoras de rádio ou televisão e outros meios. 

O usuário deve ser Informado previamente, com no mínimo quarenta e oito horas de 

antecedência, sobre a interdição a ser realizada, os trechos com intervenção e a sua 

duração, indicando os caminhos alternativos a serem utilizados, conforme legislação 

vigente. 

Nas situações de emergência, a comunicação pode ser feita utilizando os painéis 

eletrônicos de mensagens variáveis, a mídia e as redes sociais. 

Os elementos e a forma de comunicação mais frequentes estão descritos a seguir: 
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13.1 Folheto 

O folheto deve fornecer informações para facilitar a circulação de pessoas na área 

sob intervenção. 

As mensagens do folheto devem ser sucintas e claras, com desenho esquemático 

quando necessário, e devem ser estritamente suficientes para que o usuário 

identifique rapidamente a atitude e os cuidados a tomar. 

O padrão visual do folheto e a sua escolha como veículo de informação dependem 

do impacto da intervenção e do público alvo. 

 

a) O folheto deve conter as seguintes informações: 

 local e tipo de intervenção; 

 tempo de duração da intervenção; 

 alteração prevista (circulação, pontos de ônibus, etc.); 

 recomendações para os usuários sobre atitudes e cuidados a tomar; 

 telefone para informação ou reclamação; 

 órgão ou entidade envolvido ou responsável pela intervenção; 

 a inscrição “NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO NA VIA PÚBLICA”. 

 

b) Para expressar o “Título”, devem ser utilizadas poucas palavras, com 

dimensões, cor e forma que chamem a atenção dos usuários. Caso haja 

necessidade de complementação, utilizar um mínimo de palavras. 

 

c) O texto deve ser objetivo e conciso, abordando o assunto de forma direta, com 

linguagem simples e frases curtas e claras. Devem ser evitados termos técnicos, 

expressões não usuais da população e frases excessivamente extensas. Devem 

estar destacadas as principais informações, como vias afetadas, datas e 

recomendações. 
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d) O desenho esquemático, quando necessário, deve ser o mais simples possível, 

contendo e destacando apenas as informações essenciais. Deve privilegiar a 

clareza e a simplicidade, eliminando-se qualquer elemento de caráter meramente 

decorativo. A indicação de pontos de referência é imprescindível. O mapa deve 

conter indicações de origem e destino e indicações de pontos de referência 

conhecidos da população, não sendo necessário dar proporções reais às 

rodovias, vias, quadras e pontos de referências. 

 

e) O folheto deve ser distribuído aos motoristas e/ou pedestres nos principais 

cruzamentos, nos estabelecimentos comerciais e residenciais localizados nas 

vias afetadas, em praças de pedágios e postos de serviços e em outros pontos 

estratégicos, conforme a abrangência e a natureza da intervenção. 

 

 

13.2 Faixa 

A faixa deve ser utilizada quando há necessidade de informar ao usuário sobre as 

alterações no trânsito devido à ocorrência de obra, serviço ou evento, conforme 

descrito no item 9.6.14. 

 

13.3 Painel Eletrônico – Painel de Mensagens Variáveis 

O painel de mensagens variáveis pode também ser utilizado para informar sobre a 

interdição, conforme descrito no item 9.5.1. 

 

13.4 Mala Direta 

Nos casos em que a intervenção afeta diretamente polos geradores de tráfego 

(conjuntos comerciais, conjuntos residenciais, escolas), pode-se utilizar a mala direta 

para informar aos moradores e usuários sobre alterações de percurso e restrições. 
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13.5 Assessoria de Imprensa 

A assessoria de imprensa do órgão ou entidade responsável pela intervenção deve 

manter contato com a mídia, encaminhando material de divulgação sobre a 

intervenção, os bloqueios, desvios de tráfego e as recomendações aos usuários. Em 

geral, os jornais de bairro e de entidades são eficientes e estão disponíveis para 

esse serviço de divulgação. 

 

Fazem parte do material a ser entregue à mídia: 

 comunicado por escrito (release); 

 desenho esquemático do local a ser bloqueado ou do desvio a ser obedecido; 

 fotos de equipamentos ou de sinalização especial; 

 folhetos/ filipetas. 

 

O release deve detalhar as informações mais úteis para os usuários afetados, tais 

como: 

 local, tipo e objetivo da intervenção; 

 duração e responsáveis pela obra (concessionária e empreiteira); 

 data e horário da interdição; 

 alterações no sistema viário (por exemplo nova circulação do tráfego, nova 

localização de pontos de ônibus, fechamento de vias, etc.); 

 esquema operacional; 

 impactos prováveis; 

 recomendações aos usuários; 

 telefone para informação ou reclamação. 
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14 PROJETOS-TIPO  

 

Os projetos de sinalização temporária devem ser elaborados em função do tipo de 

obra ou serviço, e devem atender ao disposto no Manual Brasileiro de Sinalização 

de Trânsito –  Volume VI – Dispositivos Auxiliares do Contran. 

A escolha dos dispositivos de canalização a serem utilizados deve ser feita de 

acordo com o tipo de obra ou serviço, sua duração, condições operacionais 

(composição veicular, volume, velocidade) e geométricas (largura da faixa, curvas 

verticais e horizontais). 

Quando o trecho de obra ou serviço utiliza o acostamento ou a faixa de domínio para 

a circulação de veículos, o uso de dispositivos deve ser avaliado em função das 

características do local e dos possíveis riscos aos usuários da via, como terreno 

acidentado, formação de “degrau” entre a pista e a área adjacente, entre outros. 

Para a utilização de trabalhador com bandeira sinalizadora ou em Operação “PARE 

e SIGA”, devem ser observadas as considerações estabelecidas nos capítulos 10 e 

12 deste Manual. 

Os projetos-tipo apresentados a seguir mostram alguns exemplos de utilização dos 

dispositivos de sinalização temporária em situações comuns de obra ou serviço em 

vias urbanas e rurais e têm o objetivo de orientar os técnicos na elaboração e 

implantação de projetos específicos para cada situação. 

A unidade de medida adotada em todos os projetos-tipo é o “metro”. Unidades 

diferentes estão especificadas nos próprios desenhos. 

O termo “opcional” indicado nas barreiras dos projetos-tipo significa que a escolha 

desse dispositivo de uso temporário deve ser avaliada criteriosamente pela 

engenharia de tráfego, conforme o tipo de obra ou serviço, sua movimentação, 

duração e localização. 

Os projetos-tipo para vias urbanas estão agrupados por tipo de intervenção, local do 

bloqueio e as características da via afetada. 
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Os projetos-tipo para vias rurais estão agrupados de acordo com as características 

da rodovia (número de pistas ou faixas de trânsito), a duração e a natureza da 

intervenção. 

14.1 Projetos-Tipo – Via Urbana 

Neste item, são apresentados alguns projetos-tipo para situações mais frequentes 

em via urbana. A tabela abaixo apresenta um resumo das situações exemplificadas. 

Tabela 14-1 

Projeto 

Tipo 

Tipo de 

Intervençã

o 

Local Situação 
Tipo de 

via 
Pista / Sentido 

1 
Obra ou 

Serviço 

Calçad

a 

Bloqueio parcial 

junto ao 

alinhamento predial 

- - 

2 
Obra ou 

Serviço 

Calçad

a 

Bloqueio parcial 

junto ao 

alinhamento viário 

- - 

3 
Obra ou 

Serviço 

Calçad

a 
Bloqueio total Arterial 

Pista simples – sentido 

único 

4 Obra 
Calçad

a 

Bloqueio total 

esquina 

Curta duração 

Arterial 
Pista simples – sentido 

duplo 

5 Obra 
Calçad

a 

Bloqueio total 

esquina de longa 

duração 

Arterial 
Pista simples – sentido 

duplo 

6 Obra Pista 
Faixa de ônibus no 

contrafluxo 
Arterial - 

7 Obra Pista 
Bloqueio de 1 faixa 

em várias quadras 
Arterial 

Pista simples – sentido 

único 

8 Obra Pista 
Bloqueio da faixa 

central 
Arterial 

Pista simples – sentido 

único 

9 Obra Pista 
Bloqueio das faixas 

centrais 
Arterial 

Pista simples – sentido 

duplo 

10 
Obra ou 

Serviço 

Canteir

o 

central 

- Arterial Pista dupla 

11 Obra Pista 
Bloqueio da 1ª. 

Arterial Pista dupla 
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faixa 

12 Obra Pista 
Bloqueio da 3ª. e 4ª. 

faixas 

Transito 

rápido 
Pista dupla 

13 Obra Pista 
Bloqueio de uma 

faixa e da calçada 
Arterial Pista dupla 

14 Obra Pista 
Bloqueio da pista 

expressa 

Trânsito 

rápido 
- 

15 Serviço Pista 
Bloqueio de uma 

faixa 
Local 

Pista simples - sentido 

único 

16 Serviço Pista 
Bloqueio de uma 

faixa 
Arterial Pista Dupla 

17 
Serviço 

Móvel 
Pista 

Bloqueio de uma 

faixa 
Arterial 

Pista simples – sentido 

único 

18 
Serviço 

Móvel 
Pista 

Recuperação de 

pavimento 
Arterial Pista Dupla 

19 Obra Pista Pista interditada Arterial Desvio obrigatório 

20 Obra Pista Interdição parcial Coletora 
Desvio recomendado 

(Rota alternativa) 
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14.2 Projetos-Tipo – Via Rural 

Neste item, são apresentados alguns projetos-tipo para situações mais frequentes 

em via rural. A tabela abaixo apresente um resumo das situações exemplificadas. 

TABELA 14.2 

Projeto 

Tipo 

Tipo de 

rodovia 
N.º de Faixas Local do Bloqueio Tipo serviço 

1 
Pista 

Simples 

Uma faixa por 

sentido 
Acostamento 

Fixo 

2 
Pista 

Simples 

Uma faixa por 

sentido 

Meia pista 

Desvio pelo acostamento 

3 
Pista 

Simples 

Uma faixa por 

sentido 

Meia pista 

Passagem alternada 

Operação “PARE e SIGA” 

4 
Pista 

Simples 

Uma faixa por 

sentido 

Meia pista 

Passagem alternada 

Operação com semáforo removível 

5 
Pista 

Simples 

Uma faixa por 

sentido 

Pista total 

Desvio para fora da pista 

6 
Pista 

Simples 

Duas num sentido 

e uma no oposto 
Faixa adicional 

7 
Pista 

Simples 

Duas num sentido 

e uma no oposto 

Duas faixas 

Desvio pela faixa de sentido oposto 

8 
Pista  

Dupla 

Duas faixas ou + 

por sentido 
Acostamento 

9 
Pista  

Dupla 

Duas faixas ou + 

por sentido 
Faixa da direita 

10 
Pista  

Dupla 

Duas faixas por 

sentido 

Uma pista 

Desvio para pista oposta 

11 
Pista  

Dupla 

Duas faixas por 

sentido 

Uma pista 

Desvio para fora da pista 
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12 
Pista  

Dupla 

Três faixas ou + 

por sentido 
Canteiro central 

13 
Pista  

Dupla 

Três faixas ou + 

por sentido 
Duas faixas da Direita 

14 
Pista  

Dupla 

Três faixas ou + 

por sentido 
Uma faixa da Esquerda 

15 
Pista  

Dupla 

Três faixas ou + 

por sentido 
Duas faixas da Esquerda 

16 
Pista 

Simples 

Uma faixa por 

sentido 
Acostamento 

Móvel ou 

continuamente  

em movimento 

17 
Pista 

Simples 

Uma faixa por 

sentido 

Meia pista 

Circulação alternada 

18 
Pista  

Dupla 

Duas faixas por 

sentido 
Uma faixa 
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APÊNDICE VII 
NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA  

DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS 
 

1. OBJETIVO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PERÍODO PREVISTO: 7 MESES 

ANO: 2021

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

860.589,49 14,29 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 860.589,49 14,29

0,00 0,0 860.589,49 14,29 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1.721.178,97 28,57

0,00 0,0 0,00 0,0 860.589,49 14,29 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 2.581.768,46 42,86

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 860.589,49 14,29 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3.442.357,94 57,14

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 860.589,49 14,29 0,00 0,0 0,00 0,0 4.302.947,43 71,43

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 860.589,49 14,29 0,00 0,0 5.163.536,91 85,71

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 860.589,49 14,29 6.024.126,40 100,00

TOTAL (R$) 860.589,49 14,29  860.589,49 14,29 860.589,49 14,29 860.589,49 14,29 860.589,49 14,29 860.589,49 14,29 860.589,49 14,29 6.024.126,40 100,00
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1)O valor total é estimado conforme obtido da apuração na preços

Contrato de obras e sinalização para execução de Ciclovia

APÊNDICE VIII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESTIMADO

LOCAIS: Ciclovia - Av. Otacilio Negrão de Lima - Orla da Lagoa da Pampulha

TOTAL ACUMULADO
VALORES EXECUTADOS

SERVIÇOS

Gerência de Sinalização - GESIN/DSV
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Unitário Total Unitário Total 

01.00.00 SUDECAP INSTALAÇÃO DA OBRA

01.01.00 SUDECAP Escritorio de obra

01.01.11 SUDECAP Escritório de fiscalização/empreteira Tipo I U 2 5.461,35 10.922,70 7.059,89 14.119,78

01.01.13 BHTRANS Mobilização/desmobilização para cada ordem de serviço U 3 786,48 2.359,44 1.016,68 3.050,04

01.01.14 BHTRANS Verba para taxa de consumo de água e energia elétrica mediante comprovação VB 1 5.600,00 5.600,00 7.239,12 7.239,12

01.03.00 SUDECAP Placa de obra padrão Sudecap - afixada em peças de madeira 8x12cm 

01.03.02 SUDECAP Placa de obra em lona impressão digital padrão sudecap m2 24,00 152,74 3.665,76 197,45 4.738,80

01.04.00 SUDECAP Tapume padrão Sudecap (tipo I, II e III)

01.04.02 SUDECAP Compensado 10mm - fixação enterrada sem informe PBH m 80,00 66,91 5.352,80 86,49 6.919,20

01.04.06 SUDECAP De tela galvanizada #2" fio 14 com fixação enterrada m 80,00 39,04 3.123,20 50,47 4.037,60

01.04.09 SUDECAP Tela-tapume de polipropileno H = 1,20m, inclusive base para fixação m 5.400,00 7,26 39.204,00 9,39 50.706,00

01.04.20 SUDECAP Remanejamento de tapume m 163,00 6,44 1.049,72 8,32 1.356,16

01.04.21 BHTRANS Remanejamento com reaproveitamento de tela-tapume m 2.250,00 3,82 8.595,00 4,94 11.115,00

01.06.00 SUDECAP Instalação provisória - concessionária

01.06.01 SUDECAP Padrão CEMIG - provisório tipo C3. U 5 511,66 2.558,30 661,42 3.307,10

01.06.05 SUDECAP Padrão COPASA - kit cavalete metal e registro 3/4" U 5 334,53 1.672,65 432,45 2.162,25

01.08.00 SUDECAP Rede interna e provisória de água e esgoto

01.08.01 SUDECAP Tubo PVC D=100mm m 200,00 13,58 2.716,00 17,55 3.510,00

01.08.20 SUDECAP Tubo PVC água solda e conexões D=20 mm (1/2") m 200,00 4,78 956,00 6,18 1.236,00

01.09.00 SUDECAP Container 6,00x2,30x2,82m com isolamento térmico

01.09.01 SUDECAP Mobilização de container U 32 500,00 16.000,00 646,35 20.683,20

01.09.03 SUDECAP Escritório com ar condicionado (com 1 sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro) mês 14 750,00 10.500,00 969,53 13.573,42

01.09.04 SUDECAP Escritório/Deposito (com 1 sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro) mês 50 550,00 27.500,00 710,99 35.549,50

01.09.11 SUDECAP Desmobilização de container U 32 500,00 16.000,00 646,35 20.683,20

01.09.12 SUDECAP Instalações para conteiners tipo escritorio U 4 423,75 1.695,00 547,78 2.191,12

01.09.15 SUDECAP Instalações para conteiners tipo escritorio/ferramenta U 8 190,69 1.525,52 246,50 1.972,00

01.09.16 SUDECAP Caixa d'água de 1000 l para abastecimento de conteiners, inclusive instalação U 8 181,16 1.449,28 234,19 1.873,52

01.10.00 SUDECAP Banheiro químico

01.10.01 SUDECAP Banheiro químico 110x120x230cm com manutenção mês 10,00 600,00 6.000,00 775,62 7.756,20

01.11.00 SUDECAP Sinalização

01.11.02 SUDECAP Placa 1,0x0,60 ch.26 em cavalente metalon 20x20mm Uxmês 165,00 9,74 1.607,10 12,59 2.077,35

01.11.04 SUDECAP Placa 0,50x0,50 ch.22 em cavalente metalon 20x20mm ou base móvel de madeira Uxmês 780,00 11,34 8.845,20 14,66 11.434,80

01.11.06 SUDECAP Cone Master 75cm base de borracha corpo polietileno U 40,00 49,27 1.970,80 63,69 2.547,60

01.11.10 BHTRANS Equipe de monitoramento da sinalização de obras h 520,00 45,15 23.478,00 58,37 30.352,40

01.17.00 SUDECAP Locação de obra

01.17.02 BHTRANS Pré marcação com trena h 150,00 33,81 5.071,50 43,71 6.556,50

01.17.03 BHTRANS Equipe de topografia, inclusive equipamentos e veículo h 70,00 92,07 6.444,90 119,02 8.331,40

215.862,87 279.079,26

02.00.00 SUDECAP DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.11.00 SUDECAP Demolição de passeio e pavimento 

02.11.08 SUDECAP De revestimento asfáltico com equipamento pneumático m3 950,00 168,00 159.600,00 217,17 206.311,50

02.12.00 SUDECAP Corte mecânico em concreto/asfalto

02.12.01 SUDECAP Corte mecânico com serra circular em concreto/asfalto m 13.800,00 1,64 22.632,00 2,12 29.256,00

02.13.00 SUDECAP Demolição de concreto inclusive afastamento

02.13.01 SUDECAP Simples - manual m3 19,00 179,27 3.406,13 231,74 4.403,06

02.13.00 SUDECAP Demolição de concreto inclusive afastamento

02.13.03 SUDECAP Simples - com equipamento elétrico m3 333,00 69,57 23.166,81 89,93 29.946,69

02.15.00 SUDECAP Remoção de meio-fio

02.15.01 SUDECAP Pré-moldado de concreto/prisma de concreto m 1.900,00 6,35 12.065,00 8,21 15.599,00

02.21.00 SUDECAP Remoção de peças diversas

02.21.20 SUDECAP Remoção padrão Cemig U 5 61,22 306,10 79,14 395,70

02.21.21 SUDECAP Remoção padrão Copasa U 5 45,92 229,60 59,36 296,80

02.26.00 SUDECAP Transporte de material demolido em carrinho de mão

02.26.01 SUDECAP DMT <= 50,00m m3 2.030,00 19,05 38.671,50 24,63 49.998,90

02.27.00 SUDECAP Carga de material demolido sobre caminhão

02.27.01 SUDECAP Manual m3 1.620,00 15,53 25.158,60 20,08 32.529,60

02.28.00 SUDECAP Transporte de material demolido em caminhão

02.28.04 SUDECAP DMT > 5km m3.km 114.435,00 1,22 139.610,70 1,58 180.807,30

02.28.05 COTAÇÃO Ficha de bota fora - caminhão trucado com 9,0m3 VG 366 36,07 13.201,62 46,63 17.066,58

02.29.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza em caçamba

02.29.01 SUDECAP Caçamba m3 VG 5 140,00 700,00 180,98 904,90

02.31.00 SUDECAP Supressão de árvore, inclusive corte lenha 

02.31.03 SUDECAP Árvore de grande porte - acima de 5,00m U 8 279,88 2.239,04 361,80 2.894,40

02.32.00 BHTRANS Remoções e Relocações de Postes e Luminárias

02.32.01 BHTRANS Remoção de poste de concreto ou aço, de 10,00 a 12,00 m U 4,00 197,74 790,96 255,62 1.022,48

02.32.02 BHTRANS Relocação de poste de concreto ou aço, de 10,00 a 12,00 m U 4,00 420,88 1.683,52 544,07 2.176,28

02.32.03 BHTRANS Remoção de rede aérea de baixa tensão m 100,00 185,63 18.563,00 239,96 23.996,00

02.32.04 BHTRANS Relocação de rede aérea de baixa tensão m 100,00 114,8 11.480,00 148,40 14.840,00

02.32.05 BHTRANS Remoção de luminária U 6,00 210,44 1.262,64 272,04 1.632,24

02.32.06 BHTRANS Relocação de luminária U 6,00 315,66 1.893,96 408,05 2.448,30

476.661,18 616.525,73

03.00.00 SUDECAP TRABALHOS DE TERRA

03.05.00 SUDECAP Escavação e carga mecanizada

03.05.01 SUDECAP Em material de 1ª categoria m3 1.067,72 4,61 4.922,19 5,96 6.363,61

03.12.00 SUDECAP Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão

03.12.01 SUDECAP Manual m3 694,00 15,53 10.777,82 20,08 13.935,52

03.12.03 SUDECAP Mecânica m3 590,00 1,79 1.056,10 2,31 1.362,90

03.13.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza, inclusive descarga

03.13.04 SUDECAP DMT > 5 km m3.km 81.105,00 1,22 98.948,10 1,58 128.145,90

03.13.05 SUDECAP Ficha de bota fora - caminhão trucado com 9,0m3 VG 262 36,07 9.450,34 46,63 12.217,06

03.15.00 SUDECAP Aterro compactado

03.15.02 SUDECAP Com placa vibratória M3 190,00 16,60 3.154,00 21,46 4.077,40

03.15.03 SUDECAP Manual com soquete M3 190,00 38,10 7.239,00 49,25 9.357,50

03.17.00 SUDECAP Escavação manual de valas

03.17.01 SUDECAP h < = 1,5m m3 920,00 38,10 35.052,00 49,25 45.310,00

03.19.00 SUDECAP Escavação mecânica de valas com descarga sobre caminhão

03.19.01 SUDECAP h < = 1,5m m3 137,00 4,35 595,95 5,62 769,94

03.22.00 SUDECAP Reaterro de vala

03.22.01 SUDECAP Manual m3 213,00 38,10 8.115,30 49,25 10.490,25

03.22.02 SUDECAP Compactado com placa vibratória ou similar m3 332,00 16,60 5.511,20 21,46 7.124,72

03.23.00 SUDECAP Regularização e compactação do terreno

03.23.01 SUDECAP Manual com soquete m2 1.048,00 4,19 4.391,12 5,42 5.680,16

ANEXO II

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS E BDI MÁXIMOS

Origem Quantidade 
Preços com BDI (R$)

Und.
Preços sem BDI (R$)

Item

SUBTOTAL  DE INSTALAÇÃO DE OBRA

Descrição dos Serviços

SUBTOTAL DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
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03.23.03 SUDECAP Com placa vibratória m2 3.581,00 3,45 12.354,45 4,46 15.971,26

03.24.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza em carrinho de mão

03.24.01 SUDECAP DMT <= 50,00m m3 870,00 19,05 16.573,50 24,63 21.428,10

03.25.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza em caçamba

03.25.01 SUDECAP Caçamba 5m3 VG 5 140,00 700,00 180,98 904,90

218.841,07 283.139,22

04.00.00 SUDECAP FUNDAÇÕES

04.30.00 SUDECAP Baldrame de alvenaria de blocos de concreto (sapata)

04.30.13 SUDECAP E= 20cm preenchido com concreto 1:3:6 (10Mpa) m3 20,00 499,20 9.984,00 645,32 12.906,40

9.984,00 12.906,40

05.00.00 SUDECAP GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES

05.04.00 SUDECAP Forma inclusive desforma e limpeza

05.04.01 SUDECAP Forma de compensado resinado m2 60,00 59,87 3.592,20 77,39 4.643,40

05.05.00 SUDECAP Armação inclusive corte, dobra e colocação

05.05.01 SUDECAP Aço CA-50 ou CA-60 kg 600,00 12,61 7.566,00 16,30 9.780,00

11.158,20 14.423,40

06.00.00 SUDECAP ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

06.05.00 SUDECAP Concreto convencional B1,B2 lançado em estrutura

06.05.25 SUDECAP FCK >= 25,0 MPA m3 32,00 445,65 14.260,80 576,09 18.434,88

14.260,80 18.434,88

07.00.00 SUDECAP ALVENARIA E DIVISÕES

07.05.00 SUDECAP Alvenaria de bloco de concreto

07.05.07 SUDECAP E= 20cm, a revestir, vedação m2 80,00 48,59 3.887,20 62,81 5.024,80

3.887,20 5.024,80

15.00.00 SUDECAP PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

15.04.00 SUDECAP Contrapiso desempenado, com arg. 1:3 sem junta

15.04.07 SUDECAP E = 3,0 cm m2 90,00 30,87 2.778,30 39,91 3.591,90

15.22.00 SUDECAP Piso de ladrilho hidráulico

15.22.11 SUDECAP 20 x 20 cm, tátil em cor amarela/vermelha m2 90,00 80,53 7.247,70 104,10 9.369,00

15.37.00 SUDECAP Calçada portuguesa

15.37.05 SUDECAP Fornecimento e assentamento - inclusive colchão m2 90,00 93,05 8.374,50 120,29 10.826,10

18.400,50 23.787,00

19.00.00 SUDECAP DRENAGEM

19.10.00 SUDECAP  Ala de Rede tubular

19.10.02 SUDECAP D= 500mm U 4,00 741,11 2.964,44 958,03 3.832,12

19.11.00 SUDECAP Caixa para boca-de-lobo

19.11.01 SUDECAP Simples U 115 874,54 100.572,10 1.130,52 130.009,80

19.11.02 SUDECAP Dupla U 45 1.608,15 72.366,75 2.078,86 93.548,70

19.12.00 SUDECAP Alteamento de caixa para boca-de-lobo

19.12.01 SUDECAP Simples m 100,00 794,80 79.480,00 1.027,44 102.744,00

19.12.02 SUDECAP Dupla m 40,00 1.323,73 52.949,20 1.711,19 68.447,60

19.13.00 SUDECAP Conjunto quadro e grelha para boca-de-lobo

19.13.02 SUDECAP Tipo B (concreto) - padrão Sudecap ou padrão ciclovia U 180 206,46 37.162,80 266,89 48.040,20

19.13.03 SUDECAP Tampa cega de concreto para boca de lobo com 4 furos armada U 180 165,47 29.784,60 213,90 38.502,00

19.14.00 SUDECAP Cantoneira para boca-de-lobo 

19.14.02 SUDECAP Tipo B (concreto) - padrão Sudecap U 180 77,85 14.013,00 100,64 18.115,20

19.22.00 SUDECAP Tampão de poço de visita 

19.22.03 SUDECAP Rebaixamento de tampão de PV em até 20cm U 12 92,16 1.105,92 119,14 1.429,68

19.22.04 SUDECAP Alteamento de tampão de PV ou caixa em até 20cm U 12 203,82 2.445,84 263,48 3.161,76

19.30.00 SUDECAP Sarjeta - padrão Sudecap

19.30.05 SUDECAP Tipo B - (50x10)cm - DES-R01 m 5.900,00 21,49 126.791,00 27,78 163.902,00

19.31.00 SUDECAP Canaleta - padrão Sudecap

19.31.11 BHTRANS
Tipo 6 - 50x20 conc. 20 Mpa com grelha de ferro fundido 100x50cm, nodular articulada, inclusive

Requadro com furos de 1,5x1,5cm
m 10,00 712,08 7.120,80 920,51 9.205,10

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

19.70.07 SUDECAP D = 300 mm m 490,00 133,70 65.513,00 172,83 84.686,70

19.70.09 SUDECAP D = 400 mm m 240,00 211,48 50.755,20 273,38 65.611,20

643.024,65 831.236,06

20.00.00 SUDECAP PAVIMENTAÇÃO

20.01.00 SUDECAP Regularização 

20.01.01 SUDECAP Regularização e compactação do subleito - mecânica m2 333,00 1,78 592,74 2,30 765,90

20.01.02 SUDECAP Regularização e compactação do subleito - com placa vibratória m2 600,00 3,45 2.070,00 4,46 2.676,00

20.03.00 SUDECAP Reforço de subleito compactado excl. escav. e carga

20.03.01 SUDECAP compactado (proctor intermediário) m3 33,00 10,29 339,57 13,30 438,90

20.04.00 SUDECAP Sub-Base estab. granul. Compact. energia Proctor Interm. - Mecânica

20.04.04 SUDECAP Com fundo de pedreira (agregado de pedreira) m3 152,00 82,76 12.579,52 106,98 16.260,96

20.06.00 SUDECAP Base estab. granul. Compact. energia Proctor Interm. - Mecânica

20.06.03 SUDECAP Com brita Bica Corrida (agregado de pedreira) m3 267,00 93,40 24.937,80 120,74 32.237,58

20.06.05 SUDECAP Com brita Bica Corrida com 5% de cimento (agregado de pedreira) m3 48,00 156,16 7.495,68 201,87 9.689,76

20.09.00 BHTRANS
Base ou sub-base estab. granul. Compact. energia Proctor intermediário, com equip. placa

vibratória ou similar

20.09.03 BHTRANS Base com brita Bica Corrida m3 190,00 116,63 22.159,70 150,77 28.646,30

20.09.05 BHTRANS Base Com brita Bica Corrida com 5% de cimento m3 38,00 176,73 6.715,74 228,46 8.681,48

20.10.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza 

20.10.03 SUDECAP DMT > 10 km t.km 27.238,00 0,65 17.704,70 0,84 22.879,92

20.11.00 SUDECAP Imprimação

20.11.01 SUDECAP Imprimação com CM-30 m2 680,00 7,67 5.215,60 9,92 6.745,60

20.12.00 SUDECAP Pintura

20.12.01 SUDECAP Pintura de ligação com RR-1C m2 1.140,00 1,64 1.869,60 2,12 2.416,80

20.13.00 SUDECAP Concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ

20.13.24 SUDECAP Fornecimento de CBUQ faixa C com CAP 50/70, inclusive transporte t 516,00 381,52 196.864,32 493,19 254.486,04

20.13.26 SUDECAP Aplicação de CBUQ faixa C com CAP 50/70 - Esp. Manual, compactado com placa vibratória t 24,00 128,03 3.072,72 165,50 3.972,00

20.13.27 BHTRANS Aplicação de CBUQ faixa C com CAP 50/70 - Esp. Manual, compactado com rolo liso t 492,00 161,79 79.600,68 209,15 102.901,80

381.218,37 492.799,04

21.00.00 SUDECAP URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

21.03.00 SUDECAP Meio-fio e cordão - Padrão Sudecap - fornecimento e assentamento

21.03.03 SUDECAP Meio fio concreto fck>= 18 Mpa - Tipo A (12x16,7x35) cm m 6.600,00 26,39 174.174,00 34,11 225.126,00

21.04.00 SUDECAP Remoção e reassentamento de meio-fio

21.04.01 SUDECAP Pré-moldado de concreto m 190,00 25,02 4.753,80 32,34 6.144,60

21.04.02 SUDECAP Gnaisse/pedra m 5.800,00 37,31 216.398,00 48,23 279.734,00

21.05.00 SUDECAP Passeios

21.05.01 SUDECAP De concreto moldado "in loco",15Mpa esp.=6,0cm, junta seca 3m manual m2 380,00 31,36 11.916,80 40,54 15.405,20

21.05.03 SUDECAP De concreto >= 20Mpa usinado E= 8cm mec. (incluindo tela) m2 16.500,00 45,70 754.050,00 59,08 974.820,00

21.05.04 SCO RIO Pigmento vermelho para adição no concreto kg 39.600,00 10,64 421.344,00 13,75 544.500,00

SUBTOTAL DE TRABALHOS DE TERRA 

SUBTOTAL DE FUNDAÇÕES

SUBTOTAL DE GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES

SUBTOTAL DE ALVENARIA E DIVISÕES

SUBTOTAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

SUBTOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 

            SUBTOTAL DE PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

SUBTOTAL DE DRENAGEM
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21.06.00 SUDECAP Fornecimento e lançamento de material em dreno e pátio ,

21.06.03 SUDECAP Cascalho m3 1.648,00 111,07 183.043,36 143,58 236.619,84

21.07.00 SUDECAP Lançamento e espalhamento de materiais em passeio 

21.07.01 SUDECAP Solo em área de passeio m3 377,00 12,70 4.787,90 16,42 6.190,34

21.30.00 SUDECAP Gramação, inclusive plantio

21.30.06 SUDECAP Grama São Carlos ou Esmeraldas m2 2.850,00 13,11 37.363,50 16,95 48.307,50

21.32.00 SUDECAP Fornecimento e espalhamento de material para paisagismo

21.32.01 SUDECAP Terra vegetal m3 142,00 72,22 10.255,24 93,36 13.257,12

21.42.00 BHTRANS Ondulação transversal 

21.42.01 BHTRANS Execução de redutor de velocidade - Tipo A - padrão CONTRAN m 40,00 328,45 13.138,00 424,59 16.983,60

21.42.02 BHTRANS Remoção de redutor de velocidade, incluindo regularização da base, carga e transporte m 18,00 231,49 4.166,82 299,25 5.386,50

21.43.00 BHTRANS Acessibilidade 

21.43.02 BHTRANS Execução de rampa de pedestre, padrão NBR 9050 (em passeio a construir) m2 40,00 103,33 4.133,20 133,57 5.342,80

SUBTOTAL DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.839.524,62 2.377.817,50

50.00.00 SUDECAP CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO

50.10.00 SUDECAP Caminhão

50.10.50 SUDECAP CHP/Caminhão tanque Ford 1317 WE trucado, 10000 l (Pipa) ou equivalente h 100,00 92,74 9.274,00 119,88 11.988,00

SUBTOTAL DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 9.274,00 11.988,00

TOTAL DE OBRAS CIVIS 3.842.097,46 4.967.161,29

51.00.00 BHTRANS SINALIZAÇÃO VERTICAL

51.01.00 BHTRANS Fornecimento de placa

51.01.01 BHTRANS

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

eletrostática, silkada com tinta epoxi, incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação. Incluindo

fornecimento de chapa.

m2                            2,91               278,46 810,32                      359,97 1.047,51

51.01.02 BHTRANS

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

incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação. Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em

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

m2                          45,72               414,84 18.966,48                 536,26 24.517,81

51.01.03 BHTRANS

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

incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação. Placas com fundo pintado com tinta não

refletorizada e letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser

impressa em película não refletiva.

m2                            1,35               243,24 328,37                      314,44 424,49

51.02.00 BHTRANS Fornecimento de suporte

51.02.01 BHTRANS
Fornecimento de suporte simples em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas

lisas. Diâmetro de 2" .
m                        327,49                 72,86 23.860,92                 94,19 30.846,28

51.03.00 BHTRANS Serviços

51.03.01 BHTRANS
Implantação de placa em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico ou octogonal

existentes ou em braço projetado reduzido.
U                          21,00                 75,61 1.587,81                   97,74 2.052,54

51.03.02 BHTRANS
Implantação de placa em braço projetado ou pórtico composto interligado. Placa com área igual ou

superior a 1,0 m².
U                            5,00               129,50 647,50                      167,40 837,00

51.03.03 BHTRANS
Remoção de placa em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico existentes ou

em braço projetado reduzido, com área inferior a 1,0 m².
U                          24,00                 47,26 1.134,24                   61,09 1.466,16

51.03.04 BHTRANS
Implantação de suporte simples incluindo todo material necessário à sua instalação bem como a fixação

da(s) placas, longarina(s) e/ou abraçadeira(s) ou quadro(s). Diâmetro 2".
U                        100,00               106,70 10.670,00                 137,93 13.793,00

51.03.05 BHTRANS
Implantação de suporte simples incluindo todo material necessário à sua instalação bem como a fixação

da(s) placas, longarina(s) e/ou abraçadeira(s) ou quadro(s). Diâmetro 3".
U                            1,00               138,20 138,20                      178,65 178,65

51.03.06 BHTRANS
Implantação do conjunto suporte com braço projetado cilíndrico incluindo todo material necessário à sua

instalação, incluindo base de concreto, bem como a fixação da(s) transversina(s)  e abraçadeira(s)
U                            5,00               576,18 2.880,90                   744,83 3.724,15

51.03.07 BHTRANS
Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à

sua execução bem como recomposição do local. Diâmetro  2".
U                          35,00                 53,35 1.867,25                   68,97 2.413,95

51.03.08 BHTRANS
Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à

sua execução bem como recomposição do local. Diâmetro  3".
U                            1,00                 90,10 90,10                        116,47 116,47

51.03.09 BHTRANS
Remoção do conjunto suporte com braço projetado simples e placa(s) se houver, incluindo todo

equipamento e material necessário à sua execução bem como a recomposição do local.
U                            5,00               335,95 1.679,75                   434,28 2.171,40

TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL 64.661,84                                   83.589,41 

52.00.00 BHTRANS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

52.01.00 BHTRANS Demarcação de pavimento

52.01.01 BH TRANS

Demarcação de pavimento com tinta à base de resina acrílica com 0,6 mm de espessura úmida.

aplicação mecânica de material retrorrefletivo para execução de linhas contínuas e interrompidas
m2 1.900,00 32,01 60.819,00 41,38 78.622,00

52.01.02 BH TRANS

Demarcação de pavimento com tinta à base de resina acrílica com 0,6 mm de espessura úmida.

aplicação manual de material retrorrefletivo para execução de zebrado, triângulo de estacionamento,

fechamento de garagem, travessia de pedestre,  retenção, alinhamento, dizeres e símbolos.

m2 408,00 35,55 14.504,40 45,96 18.751,68

52.01.03 BH TRANS
Demarcação de pavimento com material plástico a frio multicomponente a base de resinas metacrílicas

reativas com 2,0 mm de espessura úmida aplicado por extrusão
m2 1.160,00 132,52 153.723,20 171,31 198.719,60

52.01.04 BH TRANS Demarcação de pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo com 3 mm de espessura m2 169,00 94,66 15.997,54 122,37 20.680,53

52.01.05 BH TRANS
Demarcação de pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo com 1,5 mm de

espessura.
m2 140,00 55,73 7.802,20 72,04 10.085,60

52.01.06 BH TRANS
Fornecimento e demarcação de pavimento com laminado elastoplástico retrorrefletivo com 1,5 mm de

espessura para faixas.
m2 1.010,00 198,97 200.959,70 257,21 259.782,10

52.01.07 BH TRANS
Fornecimento e demarcação de pavimento com laminado elastoplástico retrorrefletivo com 1,5 mm de

espessura para dizeres e símbolos.
m2 248,00 219,68 54.480,64 283,98 70.427,04

52.02.00 BHTRANS Remoção de marcas viárias

52.02.01 BH TRANS Remoção de marcas viárias existentes com maçarico a gás m2 365,50 39,26 14.349,53 50,75 18.549,13

52.03.00 BHTRANS Fornecimento de materias 165,00

52.03.01 BH TRANS Tacha refletiva monodirecional - fornecimento. U 165,00 7,90 1.303,50 10,21 1.684,65

52.03.02 BH TRANS Tachão refletivo monodirecional - fornecimento. U 15,00 27,86 417,90 36,01 540,15

52.03.03 BH TRANS Tachão refletivo bidirecional - fornecimento. U 126,00 30,06 3.787,56 38,86 4.896,36

52.04.00 BHTRANS Serviços

52.04.01 BH TRANS Tacha - Implantação/remoção incluindo recomposição do pavimento U 143,00 5,35 765,05 6,92 989,56

52.04.02 BH TRANS Tachão - Implantação/remoção incluindo recomposição do pavimento U 165,00 8,99 1.483,35 11,62 1.917,30

TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 530.393,57 685.645,70

TOTAL PARCIAL 4.437.152,87 5.736.396,40

53.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

53.01.00 BHTRANS Administração local

53.01.01 BHTRANS Administração local U 100,00 2.225,81 222.581,38 2.877,30 287.730,00
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TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 222.581,38 287.730,00

TOTAL GERAL SEM BDI 4.659.734,25 COM BDI 6.024.126,40

29,27%

6.024.126,40PREÇO GLOBAL COM BDI (R$):

BDI:
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CÓDIGO UD CONSUMO VALOR (R$) TOTAL(R$)

01.00.00

01.01.00

01.01.11 U

SUDECAP 40.08.07 M3 1,404080 243,86 342,40

SUDECAP 40.24.15 M3 0,273900 396,78 108,68

SUDECAP 40.60.50 U 1,000000 411,06 411,06

SUDECAP 40.60.70 U 1,000000 552,22 552,22

SUDECAP 47.02.03 U 0,500000 71,18 35,59

SUDECAP 47.03.01 U 0,250000 88,22 22,06

SUDECAP 55.10.50 H 55,900000 17,91 1001,17

SUDECAP 55.10.75 H 12,782000 17,91 228,93

SUDECAP 55.10.81 H 26,200000 17,91 469,24

SUDECAP 55.10.88 H 55,900000 12,70 709,93

SUDECAP 60.30.10 M2 0,844000 6,40 5,40

SUDECAP 62.01.05 KG 36,520000 0,52 18,99

SUDECAP 65.70.15 CJ 0,130000 150,37 19,55

SUDECAP 65.72.80 U 0,200000 28,29 5,66

SUDECAP 65.78.09 U 1,200000 5,19 6,23

SUDECAP 67.02.09 M2 10,467600 9,93 103,94

SUDECAP 71.04.05 M 4,255000 2,60 11,06

SUDECAP 71.04.08 M 59,284500 1,78 105,53

SUDECAP 71.14.06 M2 39,930000 13,63 544,25

SUDECAP 71.30.06 M 3,630000 1,83 6,64

SUDECAP 75.01.05 LATA 1,165000 259,90 302,79

SUDECAP 77.05.51 KG 1,780000 9,90 17,62

SUDECAP 78.05.01 U 0,100000 79,00 7,90

SUDECAP 78.05.02 U 0,300000 119,00 35,70

SUDECAP 81.04.05 M2 0,752400 180,00 135,43

SUDECAP 83.25.05 U 0,100000 230,00 23,00

SUDECAP 83.25.10 U 0,100000 230,00 23,00

SUDECAP 83.25.15 U 0,700000 65,00 45,50

SUDECAP 83.25.28 U 0,100000 873,90 87,39

SUDECAP 83.25.40 U 0,100000 411,00 41,10

SUDECAP 83.25.45 U 0,100000 334,00 33,40

VALOR UNITÁRIO (R$) 5461,35

01.01.13 U

SUDECAP H 8 87,08 688,8

SUDECAP 55.10.88 H 8,000000 12,70 97,68

VALOR UNITÁRIO (R$) 786,48

01.01.14 VB

COTAÇÃO Cotação VB 1,000000 5.600,00 5600,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 5600,00

01.03.00

01.03.02 M2

SUDECAP 55.10.05 H 0,048200 12,70 0,61

SUDECAP 55.10.75 H 0,170000 17,91 3,04

SUDECAP 55.10.81 H 0,289200 17,91 5,18

SUDECAP 55.10.88 H 0,170000 12,70 2,16

SUDECAP 71.04.02 M 0,450000 19,00 8,55

SUDECAP 71.04.08 M 1,710000 1,78 3,04

SUDECAP 75.03.25 GL 0,026990 87,90 2,37

SUDECAP 75.25.05 LATA 0,004820 9,70 0,05

SUDECAP 75.50.20 U 0,096400 0,70 0,07

SUDECAP 77.05.51 KG 0,017000 9,80 0,17

SUDECAP 83.17.31 U 0,170000 750,00 127,50

VALOR UNITÁRIO (R$) 152,74

01.04.00

01.04.02 M

SUDECAP 55.10.50 H 0,800000 17,91 14,33

SUDECAP 55.10.81 H 0,400000 17,91 7,16

DESCRIÇÃO

INSTALAÇAO DA OBRA

ESCRITORIO DE OBRA

ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I

CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO

DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 1/2x2 1/4"

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO    

PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM                                                                                                                                                                      

PEDREIRO

PINTOR

SERVENTE

TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"(PINTEIRO)

CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG

FECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO CROMADO OU EQUIVALENTE

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO I

INSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II

PORTA EM COMPENSADO RESINADO 10MM 80X210CM

MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PEÇA 8X8 CM

CARPINTEIRO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO POR ORDEM DE SERVIÇO

50.10.68 CHP/CAMINHÃO CARROCERIA

MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS

TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA             

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)

BASCULANTE EM CHAPA COM 3 BASCULAS 80X80CM

VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM, COLOCADO

SERVENTE

VERBA PARA TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ERNERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE COMPROVAÇÃO

VERBA PARA TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ERNERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE COMPROVAÇÃO

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM

MESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON

MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES)

CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM BRACO, ESTRUT. METALON

REFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB. ELETROLUX 122L-RE120 OU EQUIVALENTE

ARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS, MODELO OFICIO

ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170X72X40CM

PINTOR

PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO   

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS - 0,9 LITROS

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)   

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

PLACA 3,00X2,00M LONA IMP.DIGTAL ESTR.METALON20X20

PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP

AJUDANTE

PEDREIRO

PINTOR

SERVENTE

PECA DE PARAJU BRUTA 10,5X5,5 CM

TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)

COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH

CARPINTEIRO

ANEXO III A
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - OBRAS CIVIS

REFERÊNCIA: DEZ/2020 DESONERADA SEM BDI - TABELAS SUDECAP/ SINAPI / SCO RIO 
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SUDECAP 55.10.88 H 1,200000 12,70 15,24

SUDECAP 71.01.05 M2 0,052500 42,00 2,21

SUDECAP 71.04.08 M 2,338600 1,78 4,16

SUDECAP 71.14.06 M2 1,100000 13,63 14,99

SUDECAP 75.01.05 LATA 0,018700 259,90 4,86

SUDECAP 77.05.51 KG 0,400000 9,90 3,96

VALOR UNITÁRIO (R$) 66,91

01.04.06 M

SUDECAP 55.10.50 H 0,500000 17,91 8,96

SUDECAP 55.10.81 H 0,190000 17,91 3,40

SUDECAP 55.10.88 H 0,650000 12,70 8,26

SUDECAP 60.30.27 M2 0,726000 13,90 10,09

SUDECAP 71.01.07 M2 0,052500 4,89 0,26

SUDECAP 71.04.08 M 2,338620 1,78 4,16

SUDECAP 75.01.05 LATA 0,008500 259,90 2,21

SUDECAP 77.05.51 KG 0,100000 9,90 0,99

SUDECAP 77.09.10 KG 0,080000 8,90 0,71

VALOR UNITÁRIO (R$) 39,04

01.04.09 M

SUDECAP 40.09.05 M3 0,004040 312,11 1,26

SUDECAP 40.20.11 M2 0,020000 17,81 0,36

SUDECAP 55.10.88 H 0,040000 12,70 0,51

SUDECAP 60.40.10 M 1,000000 2,91 2,91

SUDECAP 71.04.08 M 1,250000 1,78 2,23

VALOR UNITÁRIO (R$) 7,26

01.04.20 M

SUDECAP 55.10.50 H 0,090000 17,91 1,61

SUDECAP 55.10.88 H 0,380000 12,70 4,83

VALOR UNITÁRIO (R$) 6,44

01.04.21 M

SUDECAP 55.10.05 H 0,230000 12,70 2,92

SUDECAP 55.10.50 H 0,050000 17,91 0,90

VALOR UNITÁRIO (R$) 3,82

01.06.00

01.06.01 U

SUDECAP 55.10.10 H 3,000000 12,70 38,10

SUDECAP 55.10.55 H 3,000000 17,91 53,73

SUDECAP 60.35.12 KG 0,125000 9,00 1,13

SUDECAP 74.02.13 M 1,250000 31,70 39,63

SUDECAP 74.08.31 U 0,250000 106,80 26,70

SUDECAP 74.10.28 U 0,250000 129,90 32,48

SUDECAP 74.16.43 M 4,400000 15,23 67,01

SUDECAP 74.17.11 M 1,150000 6,60 7,59

SUDECAP 74.28.01 U 0,250000 4,76 1,19

SUDECAP 74.28.05 U 1,750000 5,96 10,43

SUDECAP 74.44.21 U 0,250000 17,44 4,36

SUDECAP 74.44.25 U 0,250000 5,12 1,28

SUDECAP 74.44.31 U 2,000000 71,40 142,80

SUDECAP 74.44.40 U 0,250000 1,35 0,34

SUDECAP 74.44.86 U 0,250000 2,25 0,56

SUDECAP 74.44.95 U 0,250000 5,11 1,28

SUDECAP 74.46.66 U 0,250000 332,28 83,07

VALOR UNITÁRIO (R$) 511,66

01.06.05 U

SUDECAP 55.10.10 H 3,000000 12,70 38,10

SUDECAP 55.10.39 H 3,000000 17,90 53,70

SUDECAP 55.10.75 H 3,000000 17,91 53,73

SUDECAP 73.54.02 U 1,000000 189,00 189,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 334,53

01.08.00

01.08.01 M

SERVENTE
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 
M (L X C)

PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM

REMANEJAMENTO DE TAPUME

CARPINTEIRO

SERVENTE

REMANEJAMENTO E REAPROVEITAMENTO DE TELA TAPUME

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9

TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE PARA FIXAÇÃO

PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM                                                                                                                                                                      

TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA             

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA

CARPINTEIRO

CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO)

SERVENTE

PINTOR

SERVENTE

TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA  5 X 5 CM, H 
= 2 M

TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM

PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM

TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA             

AJUDANTE

CARPINTEIRO

INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA

PEDREIRO

KIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU EQUIVALENTE

REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

TERMINAL DE PRESSÃO 16,0MM2 DE COBRE OU BRONZE PARA ATERRAMENTO

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 25 MM2

ARMACAO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO COM HASTE 125MM OU EQUIVALENTE

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72X72 MM, PARA USO EM BAIXA 
TENSAO

HASTE DE ATERRAM. 17,00MM X 2,40 COPPERWELD (3/4) OU EQUIVALENTE
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 12,6 MM A 
14 MM, D = 4" A 4 3/4"

PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)

AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA

ELETRICISTA

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)

ELETRODUTO GALV. PESADO,   PAREDE 2,65MM   1 1/4"

CX. PADRAO CEMIG P/MED.POLIF.E DISJ. 46x35x21 CM-2 OU EQUIVALENTE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 10,0MM2

TUBO PVC      D= 100 MM

TAMPAO DE ALUMINIO 102MM

CABECOTE DE ALUMINIO 1 1/4"

POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA4 - D=102MM / H=7,OM  / E=2MM

PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"

AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA

BOMBEIRO
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SUDECAP 55.10.10 H 0,200000 12,70 2,54

SUDECAP 55.10.39 H 0,150000 17,90 2,69

SUDECAP 73.24.53 U 0,183330 45,56 8,35

VALOR UNITÁRIO (R$) 13,58

01.08.20 M

SUDECAP 55.10.10 H 0,080450 12,70 1,02

SUDECAP 55.10.39 H 0,080000 17,90 1,43

SUDECAP 73.02.01 M 1,100000 2,10 2,31

SUDECAP 73.80.20 KG 0,000445 34,12 0,02

VALOR UNITÁRIO (R$) 4,78

01.09.00

01.09.01 U

SUDECAP 89.50.20 U 1,000000 500,00 500,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 500,00

01.09.03 MES

SUDECAP 89.50.03 MES 1,000000 550,00 550,00

SUDECAP 89.50.50 MES 1,000000 200,00 200,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 750,00

01.09.04 MES

SUDECAP 89.50.08 MES 1,000000 550,00 550,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 550,00

01.09.11 U

SUDECAP 89.50.21 U 1,000000 500,00 500,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 500,00

01.09.12 U

SUDECAP 47.03.01 U 0,200000 88,22 17,64

SUDECAP 55.10.88 H 1,000000 12,70 12,70

SUDECAP 83.25.05 U 0,200000 230,00 46,00

SUDECAP 83.25.10 U 0,200000 230,00 46,00

SUDECAP 83.25.15 U 1,000000 65,00 65,00

SUDECAP 83.25.28 U 0,100000 874,07 87,41

SUDECAP 83.25.40 U 0,200000 411,00 82,20

SUDECAP 83.25.45 U 0,200000 334,00 66,80

VALOR UNITÁRIO (R$) 423,75

01.09.15 U

SUDECAP 55.10.88 H 0,083333 12,70 1,06

SUDECAP 71.04.08 M 6,000000 1,78 10,68

SUDECAP 71.15.03 M2 2,400000 21,90 52,56

SUDECAP 77.05.51 KG 0,059113 9,90 0,59

SUDECAP 83.25.05 U 0,200000 230,00 46,00

SUDECAP 83.25.15 U 0,200000 65,00 13,00

SUDECAP 83.25.45 U 0,200000 334,00 66,80

VALOR UNITÁRIO (R$) 190,69

01.09.16 U

SUDECAP 55.10.39 H 1,000000 17,90 17,90

SUDECAP 73.02.02 M 4,000000 2,42 9,68

SUDECAP 73.02.05 M 2,000000 11,86 23,72

SUDECAP 73.05.52 U 2,000000 8,69 17,38

SUDECAP 73.05.56 U 0,500000 19,79 9,90

SUDECAP 73.33.04 U 0,100060 287,90 28,81

SUDECAP 73.46.02 U 1,000000 13,95 13,95

SUDECAP 73.46.06 U 0,500000 101,37 50,69

SUDECAP 73.51.41 U 0,500000 18,29 9,15

VALOR UNITÁRIO (R$) 181,16

01.10.00

01.10.01 MES

SUDECAP 89.50.09 MES 1,000000 600,00 600,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 600,00

01.11.00

01.11.02 UMES

SUDECAP 55.10.88 H 0,200000 12,70 2,54

SUDECAP 83.17.39 U 0,040000 180,00 7,20

VALOR UNITÁRIO (R$) 9,74

01.11.04 UMES

SUDECAP 55.10.88 H 0,200000 12,70 2,54

SUDECAP 83.17.41 U 0,040000 220,00 8,80

TUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M PLASTUBOS

TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")

AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA

BOMBEIRO

TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=  20MM (1/2")

ADESIVO PARA TUBOS DE PVC

AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA

BOMBEIRO

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO

MOBILIZACAO DE CONTAINER

MOBILIZAÇAO DE CONTAINER

MESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON

CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM BRACO, ESTRUT. METALON

ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170X72X40CM

SERVENTE

MESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON

MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES)

CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM BRACO, ESTRUT. METALON

REFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB. ELETROLUX 122L-RE120 OU EQUIVALENTE

ARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS, MODELO OFICIO

ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO COM 1 SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 CHUVEIRO

CONTAINER 6,0X2,30X2,82M E SANITÁRIO C/ ISOLAMENTO TÉRMICO E LAVATÓRIO

AR CONDICIONADO PARA CONTAINER

TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=  50MM (2")

ADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX. D'AGUA 3/4"

ADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX. D'AGUA 2"

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510-B 3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510-B   2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

ESCRITORIO /DEPOSITO COM 1 SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 CHUVEIRO

CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM SANITÁRIO, LAVATÓRIO E CHUVEIRO

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

INSTALAÇÕES PARA CONTEINERS TIPO ESCRITORIO 

MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PEÇA 8X8 CM

CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

BOMBEIRO

TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=  25MM (3/4)"

ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170X72X40CM

INSTALAÇÕES PARA CONTEINERS TIPO ESCRITORIO/ FERRAMENTA

SERVENTE

PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E 
= 12 MM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

TORNEIRA BOIA PARA CX. D´AGUA  3/4", PLENA OU EQUIVALENTE

BANHEIRO QUIMICO

BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO

BANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO

SINALIZAÇAO

PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM

SERVENTE

PLACA 1,0X0,60M CH.GALV 26 CAVALETE METALON 20X20

PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20

SERVENTE

PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20
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VALOR UNITÁRIO (R$) 11,34

01.11.06 U

SUDECAP 55.10.88 H 0,100000 12,70 1,27

SUDECAP 84.20.01 U 1,000000 48,00 48,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 49,27

01.11.10 H

SUDECAP 54.40.01 MÊS 0,005682 1.890,00 10,74

SUDECAP 55.05.35 H 1,000000 16,73 16,73

SUDECAP 55.10.05 H 1,000000 12,70 12,70

SUDECAP 68.01.25 L 1,136363 4,38 4,98

VALOR UNITÁRIO (R$) 45,15

01.17.00

01.17.02 H

SUDECAP 57.22.01 H 1,000000 21,11 21,11

SUDECAP 55.10.88 H 1,000000 12,70 12,70

VALOR UNITÁRIO (R$) 33,81

01.17.03 H

SUDECAP 43.01.03 MES 0,006100 15.093,79 92,07

VALOR UNITÁRIO (R$) 92,07

02.00.00

02.11.00

02.11.08 M3

SUDECAP 50.14.10 H 1,111166 78,22 86,92

SUDECAP 50.19.62 H 3,333333 15,86 52,87

SUDECAP 55.10.88 H 2,222216 12,70 28,22

VALOR UNITÁRIO (R$) 168,00

02.12.00

02.12.01 M

SUDECAP 50.41.11 H 0,024000 8,30 0,20

SUDECAP 50.41.12 H 0,034000 1,68 0,06

SUDECAP 55.10.75 H 0,059000 17,91 1,06

SUDECAP 72.10.01 U 0,002000 161,01 0,32

VALOR UNITÁRIO (R$) 1,64

02.13.00

02.13.01 M3

SUDECAP 55.10.75 H 1,500000 17,91 26,87

SUDECAP 55.10.88 H 12,000000 12,70 152,40

VALOR UNITÁRIO (R$) 179,27

02.13.03 M3

SUDECAP 50.19.66 H 3,000000 2,27 6,81

SUDECAP 55.10.51 H 3,000000 17,91 53,73

SUDECAP 55.10.88 H 0,500000 12,70 6,35

SUDECAP 83.23.10 KWH 3,190000 0,84 2,68

VALOR UNITÁRIO (R$) 69,57

02.15.00

02.15.01 M

SUDECAP 55.10.88 H 0,500000 12,70 6,35

VALOR UNITÁRIO (R$) 6,35

02.21.00

02.21.20 U

SUDECAP 55.10.75 H 2,000000 17,91 35,82

SUDECAP 55.10.88 H 2,000000 12,70 25,40

VALOR UNITÁRIO (R$) 61,22

02.21.21 U

SUDECAP 55.10.75 H 1,500000 17,91 26,87

SUDECAP 55.10.88 H 1,500000 12,70 19,05

VALOR UNITÁRIO (R$) 45,92

02.26.00

02.26.01 M3

SUDECAP 55.10.88 H 1,500000 12,70 19,05

VALOR UNITÁRIO (R$) 19,05

02.27.00

02.27.01 M3

SUDECAP 50.10.09 H 0,170000 42,03 7,15

SUDECAP 55.10.88 H 0,660000 12,70 8,38

VALOR UNITÁRIO (R$) 15,53

02.28.00

SERVENTE

EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS E VEICULO

SERVENTE

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)

EQUIPE DE MONITORAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS 

LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE COM SEGURO

MOTORISTA DE VEICULO LEVE

AJUDANTE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO

CHP/COMPRESSOR XAS-136 295 PCM

CHP/MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG

SERVENTE

CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO

CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN

EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA

DEMOLIÇOES E REMOÇOES

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO

GASOLINA COMUM

LOCAÇAO DE OBRA

PRÉ MARCAÇÃO COM TRENA

AUXILIAR DE ENGENHARIA - SUPERVISÃO

CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 8HP

CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 8HP

PEDREIRO

DMT <= 50,0 M

SERVENTE

CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO

KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS

REMOÇAO DE MEIO-FIO/PRISMA DE CONCRETO

PREMOLDADO DE CONCRETO

SERVENTE

REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS

REMOÇAO DE PADRAO CEMIG

DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE

DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

SIMPLES - MANUAL

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO

PEDREIRO

SERVENTE

SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

POCEIRO

SERVENTE

MANUAL

CHI/CAMINHAO BASCULANTE

SERVENTE

PEDREIRO

SERVENTE

REMOÇAO DE PADRAO COPASA

PEDREIRO

SERVENTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
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02.28.04 M3KM

SUDECAP 50.10.08 H 0,014031 84,45 1,18

SUDECAP 50.10.09 H 0,000900 42,03 0,04

VALOR UNITÁRIO (R$) 1,22

02.28.05 VG

COTAÇÃO cotação VG 1,000000 36,07 36,07

VALOR UNITÁRIO (R$) 36,07

02.29.00

02.29.01 VG

SUDECAP 83.30.20 U 1,000000 140,00 140,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 140,00

02.31.00

02.31.03 U

SUDECAP 50.41.01 H 4,000000 21,58 86,32

SUDECAP 50.41.02 H 4,000000 16,64 66,56

SUDECAP 55.10.88 H 10,000000 12,70 127,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 279,88

02.32.00 REMOÇÕES E ROLOCAÇÕES DE POSTE E LUMINÁRIAS

02.32.01 U

SUDECAP 50.10.68 H 1,000000 87,08 87,08

SUDECAP 50.10.82 H 1,000000 97,96 97,96

SUDECAP 55.10.88 H 1,000000 12,70 12,70

VALOR UNITÁRIO (R$) 197,74

02.32.02 U

SUDECAP 50.10.68 H 2,000000 87,08 174,16

SUDECAP 50.10.82 H 2,000000 97,96 195,92

SUDECAP 55.10.88 H 4,000000 12,70 50,80

VALOR UNITÁRIO (R$) 420,88

02.32.03 M

SINAPI 89272 CHP 1,000000 116,75 116,75

SINAPI 88282 H 1,000000 18,33 18,33

SINAPI 88264 H 1,500000 19,10 28,65

SINAPI 88247 H 1,500000 14,60 21,90

VALOR UNITÁRIO (R$) 185,63

02.32.04 M

SINAPI 89272 CHP 0,800000 116,75 93,40

SINAPI 88282 H 0,800000 18,33 14,66

SINAPI 88264 H 0,200000 19,10 3,82

SINAPI 88247 H 0,200000 14,60 2,92

VALOR UNITÁRIO (R$) 114,80

02.32.05 U

SUDECAP 50.10.68 H 1,000000 87,08 87,08

SUDECAP 50.10.82 H 1,000000 97,96 97,96

SUDECAP 55.10.88 H 2,000000 12,70 25,40

VALOR UNITÁRIO (R$) 210,44

02.32.06 U

SUDECAP 50.10.68 H 1,500000 87,08 130,62

SUDECAP 50.10.82 H 1,500000 97,96 146,94

SUDECAP 55.10.88 H 3,000000 12,70 38,10

VALOR UNITÁRIO (R$) 315,66

03.00.00

03.05.00

03.05.01 M3

SUDECAP 50.11.28 H 0,012400 130,72 1,62

SUDECAP 50.11.29 H 0,000830 52,54 0,04

SUDECAP 50.36.10 H 0,013330 207,92 2,77

SUDECAP 55.10.88 H 0,013330 12,70 0,17

VALOR UNITÁRIO (R$) 4,61

03.12.00

03.12.01 M3

SUDECAP 50.10.09 H 0,170000 42,03 7,15

SUDECAP 55.10.88 H 0,660000 12,70 8,38

VALOR UNITÁRIO (R$) 15,53

03.12.03 M3

SUDECAP 50.11.28 H 0,012490 130,72 1,63

DMT  > 5 KM

CHP/CAMINHAO BASCULANTE

CHI/CAMINHAO BASCULANTE

FICHA DE BOTA FORA - CAMINHÃO TRUCADO COM 9,0 M3

FICHA DE BOTA FORA

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

CAÇAMBA 5m³

TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CHP/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE

RELOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO OU AÇO DE 10,00 A 12,00 M

CHP/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE

CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500

SERVENTE

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO.

MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUPRESSAO DE ARVORE

SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA

CHP/MOTO-SERRA HUSQVARNA MODELO 61, CILINDROS:62

CHI/M0T0-SERRA HUSQVARNA MODELO 61, CILINDROS:62

SERVENTE

REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO OU AÇO DE 10,00 A 12,00 M

CHP/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE

CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500

SERVENTE

CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500

SERVENTE

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO.

MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

RELOCAÇÃO DE REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO

REMOÇÃO DE REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO

REMOÇÃO DE LUMINÁRIA

CHP/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE

CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500

SERVENTE

TRABALHOS EM TERRA

ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA

EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3-1,72M3) -118HP

CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3-1,72M3) -118HP

CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMINA 140 HP

SERVENTE

CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO

MANUAL

CHI/CAMINHAO BASCULANTE

SERVENTE

MECANICA

CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3-1,72M3) -118HP

RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA
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SUDECAP 55.10.88 H 0,012500 12,70 0,16

VALOR UNITÁRIO (R$) 1,79

03.13.00

03.13.04 M3KM

SUDECAP 50.10.08 H 0,014031 84,45 1,18

SUDECAP 50.10.09 H 0,000900 42,03 0,04

VALOR UNITÁRIO (R$) 1,22

03.13.05 VG

COTAÇÃO cotação H 1,000000 36,07 36,07

VALOR UNITÁRIO (R$) 36,07

03.15.02 M3

SUDECAP 50.13.74 H 0,200000 6,47 1,29

SUDECAP 50.13.75 H 0,050700 1,40 0,07

SUDECAP 55.10.88 H 1,200000 12,70 15,24

VALOR UNITÁRIO (R$) 16,60

03.15.03 M3

SUDECAP 55.10.88 H 3,000000 12,70 38,10

VALOR UNITÁRIO (R$) 38,10

03.17.00

03.17.01 M3

SUDECAP 55.10.88 H 3,000000 12,70 38,10

VALOR UNITÁRIO (R$) 38,10

03.19.00

03.19.01 M3

SUDECAP 50.20.18 H 0,027670 126,86 3,51

SUDECAP 50.20.19 H 0,006920 57,28 0,40

SUDECAP 55.10.88 H 0,034600 12,70 0,44

VALOR UNITÁRIO (R$) 4,35

03.22.00

03.22.01 M3

SUDECAP 55.10.88 H 3,000000 12,70 38,10

VALOR UNITÁRIO (R$) 38,10

03.22.02 M3

SUDECAP 50.13.74 H 0,200000 6,47 1,29

SUDECAP 50.13.75 H 0,052000 1,36 0,07

SUDECAP 55.10.88 H 1,200000 12,70 15,24

VALOR UNITÁRIO (R$) 16,60

03.23.00

03.23.01 M2

SUDECAP 55.10.88 H 0,330000 12,70 4,19

VALOR UNITÁRIO (R$) 4,19

03.23.03 M2

SUDECAP 50.13.74 H 0,040000 6,56 0,26

SUDECAP 50.13.75 H 0,010000 1,42 0,01

SUDECAP 55.10.88 H 0,249500 12,70 3,17

VALOR UNITÁRIO (R$) 3,45

03.24.00

03.24.01 M3

SUDECAP 55.10.88 H 1,500000 12,70 19,05

VALOR UNITÁRIO (R$) 19,05

03.25.00

03.25.01 VG

SUDECAP 83.30.20 U 1,000000 140,00 140,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 140,00

04.00.00

04.30.00

04.30.13 M3

SUDECAP 40.08.07 M3 0,612000 243,86 149,24

SUDECAP 40.30.32 M2 5,000000 48,59 242,95

SUDECAP 55.10.75 H 2,500000 17,91 44,78

SUDECAP 55.10.88 H 4,900000 12,70 62,23

VALOR UNITÁRIO (R$) 499,20

05.00.00

05.04.00

05.04.01 M2

SUDECAP 55.10.50 H 1,250000 17,91 22,39

FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA

FORMA DE COMPENSADO RESINADO

CARPINTEIRO

H <= 1.5 M

CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP

CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP

CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

SERVENTE

MANUAL, COM SOQUETE

SERVENTE

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS

H <= 1,5 M

SERVENTE

ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES

DMT  > 5 KM

CHP/CAMINHAO BASCULANTE

CHI/CAMINHAO BASCULANTE

FICHA DE BOTA FORA - CAMINHÃO TRUCADO COM 9,0 M3

FICHA DE BOTA FORA

COM PLACA VIBRATORIA

SERVENTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE DESCARGA

SERVENTE

REATERRO DE VALA

MANUAL

SERVENTE

COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR

CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

CAÇAMBA 5m³

TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)

CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

SERVENTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO

DMT <= 50,00 M

SERVENTE

CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

SERVENTE

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

MANUAL, COM SOQUETE

SERVENTE

COM PLACA VIBRATORIA

FUNDAÇOES

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)

E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)

CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR

PEDREIRO

SERVENTE

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES
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SUDECAP 55.10.88 H 2,100000 12,70 26,67

SUDECAP 71.01.05 M2 0,060000 42,00 2,52

SUDECAP 71.04.08 M 0,500000 1,78 0,89

SUDECAP 71.14.14 M2 0,157300 28,51 4,48

SUDECAP 71.30.04 M 0,360000 1,83 0,66

SUDECAP 73.80.10 L 0,060000 4,72 0,28

SUDECAP 77.05.51 KG 0,200000 9,90 1,98

VALOR UNITÁRIO (R$) 59,87

05.05.00

05.05.01 KG

SUDECAP 55.10.35 H 0,100000 17,91 1,79

SUDECAP 55.10.88 H 0,100000 12,70 1,27

SUDECAP 60.05.29 KG 0,880000 8,60 7,57

SUDECAP 60.05.50 KG 0,220000 8,14 1,79

SUDECAP 60.35.44 KG 0,020900 9,30 0,19

VALOR UNITÁRIO (R$) 12,61

06.00.00

06.05.00

06.05.25 M3

SUDECAP 40.08.25 M3 1,100000 335,68 369,25

SUDECAP 40.16.11 M3 1,000000 76,40 76,40

VALOR UNITÁRIO (R$) 445,65

07.05.00

07.05.07 M2

SUDECAP 40.24.23 M3 0,010500 273,98 2,88

SUDECAP 55.10.75 H 0,700000 17,91 12,54

SUDECAP 55.10.88 H 0,700000 12,70 8,89

SUDECAP 79.10.08 U 13,125000 1,85 24,28

VALOR UNITÁRIO (R$) 48,59

15.04.00

15.04.07 M2

SUDECAP 40.24.15 M3 0,030000 396,17 11,89

SUDECAP 55.10.75 H 0,620000 17,91 11,10

SUDECAP 55.10.88 H 0,620900 12,70 7,89

VALOR UNITÁRIO (R$) 30,87

15.22.00

15.22.11 M2

SUDECAP 40.24.15 M3 0,020000 396,85 7,94

SUDECAP 55.10.77 H 1,200000 17,91 21,49

SUDECAP 55.10.88 H 0,600000 12,70 7,62

SUDECAP 62.01.05 KG 1,300000 0,52 0,68

SUDECAP 82.13.11 M2 1,070000 40,00 42,80

VALOR UNITÁRIO (R$) 80,53

15.37.00

15.37.05 M2

SUDECAP 62.01.05 KG 12,500000 0,52 6,50

SUDECAP 63.05.05 M3 0,100000 80,00 8,00

SUDECAP 89.37.70 M2 1,000000 78,55 78,55

VALOR UNITÁRIO (R$) 93,05

19.00.00

19.10.02 U

SUDECAP 40.10.23 CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. M3 1,070000 411,57 440,38

SUDECAP 40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 5,070000 52,15 264,40

SUDECAP 40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0,329900 38,10 12,57

SUDECAP 40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 2,640000 4,19 11,06

SUDECAP 55.10.88 SERVENTE H 1,000000 12,70 12,70

VALOR UNITÁRIO (R$) 741,11

19.11.00

19.11.01 U

SUDECAP 40.10.23 M3 0,185140 411,57 76,20

SUDECAP 40.20.05 M2 0,220000 52,34 11,51

SUDECAP 40.24.15 M3 0,061000 396,78 24,20

SUDECAP 40.30.07 M2 3,720000 165,79 616,74

SUDECAP 40.32.05 M3 1,684000 38,10 64,16

SUDECAP 40.32.22 M2 1,242000 4,19 5,20

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7

PEDREIRO

SERVENTE

E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

PEDREIRO

SERVENTE

SERVENTE

TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 
MM                                                                                                                                                                      
MADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS

DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

AÇO CA-50 OU CA-60

ARMADOR

SERVENTE

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 

ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)  

ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

SIMPLES

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR

ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M

CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA

CONCRETO FCK>=25 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO

FCK >= 25,0 MPA

20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA

E= 3,0 CM

LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO 

CALÇADA PORTUGUESA

CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO

PEDREIRO DE ACABAMENTO

SERVENTE

CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG

AREIA LAVADA COM FRETE

CALCADA PORTUGUESA ASSENTADA, EXCLUSIVE ARGAMASSA

DRENAGEM

D= 500MM ALA DE REDE TUBULAR              

CAIXA PARA BOCA LOBO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO
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SUDECAP 55.10.75 H 2,500000 17,91 44,78

SUDECAP 55.10.88 H 2,500000 12,70 31,75

VALOR UNITÁRIO (R$) 874,54

19.11.02 U

SUDECAP 40.10.23 M3 0,408290 411,32 167,94

SUDECAP 40.20.05 M2 0,791000 52,60 41,61

SUDECAP 40.22.10 KG 5,600000 12,71 71,18

SUDECAP 40.24.15 M3 0,110000 396,78 43,65

SUDECAP 40.30.07 M2 6,120000 165,79 1014,63

SUDECAP 40.32.05 M3 3,190000 38,10 121,54

SUDECAP 40.32.22 M2 2,355000 4,19 9,87

SUDECAP 55.10.75 H 4,500000 17,91 80,60

SUDECAP 55.10.88 H 4,500000 12,70 57,15

VALOR UNITÁRIO (R$) 1608,15

19.12.00

19.12.01 M
SUDECAP 40.24.15 M3 0,073000 396,78 28,96
SUDECAP 40.30.07 M2 3,660000 165,79 606,79
SUDECAP 40.32.05 M3 1,242000 38,10 47,32
SUDECAP 55.10.75 H 3,650000 17,91 65,37

SUDECAP 55.10.88 H 3,650000 12,70 46,36

VALOR UNITÁRIO (R$) 794,80

19.12.02 M

SUDECAP 40.24.15 M3 0,121000 396,78 48,01

SUDECAP 40.30.07 M2 6,040000 165,79 1001,37

SUDECAP 40.32.05 M3 2,340000 38,10 89,15

SUDECAP 55.10.75 H 6,050000 17,91 108,36

SUDECAP 55.10.88 H 6,049900 12,70 76,83

VALOR UNITÁRIO (R$) 1323,73

19.13

19.13.02 U

SUDECAP 40.10.23 M3 0,015000 411,40 6,17

SUDECAP 40.24.15 M3 0,005000 396,78 1,98

SUDECAP 55.10.75 H 1,000000 17,91 17,91

SUDECAP 55.10.88 H 2,000000 12,70 25,40

SUDECAP 80.40.25 U 1,000000 80,00 80,00

SUDECAP 80.40.27 U 1,000000 75,00 75,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 206,46

19.13.03 U

SUDECAP 40.24.15 M3 0,012000 396,78 4,76

SUDECAP 55.10.75 H 0,350000 17,91 6,27

SUDECAP 55.10.88 H 0,350000 12,70 4,45

SUDECAP Cotação U 1,000000 150,00 150,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 165,47

19.14.00

19.14.02 U

SUDECAP 40.24.15 M3 0,003000 396,78 1,19

SUDECAP 55.10.75 H 0,500000 17,91 8,96

SUDECAP 55.10.88 H 1,000000 12,70 12,70

SUDECAP 80.40.28 U 1,000000 55,00 55,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 77,85

19.22.00

19.22.03 U

SUDECAP 40.10.23 M3 0,027000 411,57 11,11

SUDECAP 55.10.75 H 2,370000 17,91 42,45

SUDECAP 55.10.88 H 2,930000 12,70 37,21

SUDECAP 62.01.05 KG 1,750000 0,52 0,91

SUDECAP 63.05.05 M3 0,006000 80,00 0,48

VALOR UNITÁRIO (R$) 92,16

19.22.04 U

SUDECAP 40.10.23 M3 0,027000 411,57 11,11

SUDECAP 40.24.15 M3 0,010000 396,78 3,97

SUDECAP 40.30.07 M2 0,650000 165,79 107,76

SUDECAP 55.10.75 H 2,600000 17,91 46,57

SUDECAP 55.10.88 H 2,600000 12,70 33,02

SUDECAP 62.01.05 KG 1,750000 0,52 0,91

SUDECAP 63.05.05 M3 0,006000 80,00 0,48

DUPLA

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)

PEDREIRO

SERVENTE

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO

TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

PEDREIRO

SERVENTE

DUPLA

ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR

ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

PEDREIRO

PEDREIRO

SERVENTE

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR

ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M

SERVENTE

ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO

SIMPLES
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3
ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR
ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M

PEDREIRO

SERVENTE

GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR

PEDREIRO

PEDREIRO

SERVENTE

CANTONEIRA DE CONCRETO

TAMPAO DE POÇO DE VISITA

REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M

TAMPA CEGA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM 4 FUROS ARMADA

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

PEDREIRO

SERVENTE

TAMPA CEGA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M COM 4 FUROS ARMADA

CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO

TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

SERVENTE

CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG

AREIA LAVADA COM FRETE

PEDREIRO

SERVENTE

CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG

AREIA LAVADA COM FRETE

ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.
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VALOR UNITÁRIO (R$) 203,82

19.30.00

19.30.05 M

SUDECAP 50.41.11 H 0,025000 8,30 0,21

SUDECAP 50.41.12 H 0,034000 1,54 0,05

SUDECAP 55.10.75 H 0,110000 17,91 1,97

SUDECAP 55.10.88 H 0,440000 12,70 5,59

SUDECAP 72.10.01 U 0,002000 161,01 0,32

SUDECAP 89.06.27 M3 0,050000 267,00 13,35

VALOR UNITÁRIO (R$) 21,49

19.31.00

19.31.11 M

SUDECAP 40.10.21 M2 0,400000 418,78 167,51

SUDECAP 40.20.17 M2 2,000000 52,15 104,30

SUDECAP 40.32.05 M3 0,400000 38,10 15,24

SUDECAP 40.32.22 M2 1,200000 4,19 5,03

COTAÇÃO Cotação M2 1,000000 420,00 420,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 712,08

19.70.00

19.70.07 M

SUDECAP 55.10.10 H 0,380000 12,71 4,83

SUDECAP 55.10.39 H 0,190000 17,90 3,40

SUDECAP 73.24.67 U 0,166669 742,83 123,81

SUDECAP 73.80.22 PC 0,031000 53,51 1,66

VALOR UNITÁRIO (R$) 133,70

19.70.09 M

SUDECAP 55.10.10 H 0,380000 12,70 4,83

SUDECAP 55.10.39 H 0,190000 17,90 3,40

SUDECAP 73.24.69 U 0,166670 1.207,91 201,32

SUDECAP 73.80.22 PC 0,036000 53,51 1,93

VALOR UNITÁRIO (R$) 211,48

20.00.00

20.01.00

20.01.01 M2

SUDECAP 50.10.36 H 0,004440 91,47 0,41

SUDECAP 50.13.46 H 0,002220 116,29 0,26

SUDECAP 50.13.54 H 0,001330 163,72 0,22

SUDECAP 50.13.55 H 0,000890 65,56 0,06

SUDECAP 50.25.08 H 0,002000 4,95 0,01

SUDECAP 50.25.09 H 0,000220 3,71 0,00

SUDECAP 50.32.08 H 0,002292 178,43 0,41

SUDECAP 50.36.66 H 0,002000 106,98 0,21

SUDECAP 50.36.67 H 0,000220 29,42 0,01

SUDECAP 55.10.88 H 0,015560 12,70 0,20

VALOR UNITÁRIO (R$) 1,78

20.01.02 M2

SUDECAP 50.13.74 H 0,039400 6,47 0,25

SUDECAP 50.13.75 H 0,010000 1,51 0,02

SUDECAP 55.10.88 H 0,250000 12,70 3,18

VALOR UNITÁRIO (R$) 3,45

20.03.00

20.03.01 M3

SUDECAP 50.10.36 H 0,026620 91,47 2,43

SUDECAP 50.13.46 H 0,013330 116,29 1,55

SUDECAP 50.13.54 H 0,009330 163,72 1,53

SUDECAP 50.13.55 H 0,004000 65,56 0,26

SUDECAP 50.25.08 H 0,010670 5,54 0,06

SUDECAP 50.25.09 H 0,002670 3,71 0,01

SUDECAP 50.32.08 H 0,013308 178,43 2,37

SUDECAP 50.36.66 H 0,010670 106,98 1,14

SUDECAP 50.36.67 H 0,002670 29,42 0,08

SUDECAP 55.10.88 H 0,066670 12,70 0,85

SARJETA - PADRAO SUDECAP

TIPO B - (50X10)CM - DES-R01

CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 8HP

CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 8HP

PEDREIRO

SERVENTE

DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE

CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA - BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

CANALETA - PADRAO SUDECAP

CHP/ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHI/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

BOMBEIRO

TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-7362/2 D= 300MM X 6M

PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG)

D= 400MM

AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA

BOMBEIRO

TIPO 6 - 50X20 CM CONCRETO 20MPA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 100X50 CM, NODULAR ARTICULADA, 
INCLUSIVE REQUADRO COM FUROS DE 1,5X1,5 CM

CONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)

CHP/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)

CHI/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)

SERVENTE

REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT

CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

GRELHA DE FERRO FUNDIDO 100X50CM, NODULAR ARTICULADA COM REQUADRO E FUROS DE 
1,5X1,5CM

TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)

D= 300MM

AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA

CHP/GRADE DE DISCO TATU 20-24

CHI/GRADE DE DISCO TATU 20-24

CHP/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP.

TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-7362/2 D= 400MM X 6M

PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG)

PAVIMENTAÇAO

REGULARIZAÇAO

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO

CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

SERVENTE

REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA

COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

SERVENTE

CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L
CHP/ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M
CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHI/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHP/GRADE DE DISCO TATU 20-24

CHI/GRADE DE DISCO TATU 20-24

CHP/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP.

CHP/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)

CHI/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)
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VALOR UNITÁRIO (R$) 10,29

20.04.00

20.04.04 M3

SUDECAP 50.10.50 H 0,019570 92,74 1,81

SUDECAP 50.10.51 H 0,002170 44,10 0,10

SUDECAP 50.13.44 H 0,021791 114,17 2,49

SUDECAP 50.13.54 H 0,021740 163,72 3,56

SUDECAP 50.32.08 H 0,013040 178,43 2,33

SUDECAP 50.32.09 H 0,008700 83,22 0,72

SUDECAP 55.10.88 H 0,065220 12,70 0,83

SUDECAP 63.02.21 T 2,200000 32,24 70,93

VALOR UNITÁRIO (R$) 82,76

20.06.00

20.06.03 M3

SUDECAP 50.10.50 H 0,023590 92,74 2,19

SUDECAP 50.10.51 H 0,005890 44,10 0,26

SUDECAP 50.13.44 H 0,029410 114,17 3,36

SUDECAP 50.13.54 H 0,029410 163,72 4,82

SUDECAP 50.32.08 H 0,017677 178,43 3,15

SUDECAP 50.32.09 H 0,011760 83,22 0,98

SUDECAP 55.10.88 H 0,088240 12,70 1,12

SUDECAP 63.02.22 T 2,200000 35,24 77,53

VALOR UNITÁRIO (R$) 93,40

20.06.05 M3

SUDECAP 50.10.50 H 0,021250 92,74 1,97

SUDECAP 50.10.51 H 0,009090 44,10 0,40

SUDECAP 50.13.44 H 0,030300 114,17 3,46

SUDECAP 50.13.54 H 0,024240 163,62 3,97

SUDECAP 50.13.55 H 0,006060 65,56 0,40

SUDECAP 50.32.08 H 0,015150 178,43 2,70

SUDECAP 50.32.09 H 0,015150 83,22 1,26

SUDECAP 55.10.88 H 0,090910 12,70 1,15

SUDECAP 62.01.05 KG 115,000000 0,52 59,80

SUDECAP 63.02.22 T 2,300000 35,24 81,05

VALOR UNITÁRIO (R$) 156,16

20.09.00

20.09.03 M3

SUDECAP 50.10.50 H 0,021210 92,74 1,97

SUDECAP 50.10.51 H 0,009090 44,10 0,40

SUDECAP 55.10.88 H 3,000000 12,70 38,10

SUDECAP 50.13.74 H 0,333330 6,47 2,16

SUDECAP 63.02.22 T 2,100000 35,24 74,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 116,63

20.09.05 M3

SUDECAP 50.10.50 H 0,021210 92,74 1,97

SUDECAP 50.10.51 H 0,009090 44,10 0,40

SUDECAP 55.10.88 H 3,000000 12,70 38,10

SUDECAP 50.13.74 H 0,380000 6,47 2,46

SUDECAP 62.01.05 KG 115,000000 0,52 59,80

SUDECAP 63.02.22 T 2,100000 35,24 74,00

VALOR UNITÁRIO (R$) 176,73

20.10.00

20.10.03 TxKM

SUDECAP 50.10.12 H 0,006010 101,13 0,61

SUDECAP 50.10.13 H 0,000320 48,90 0,02

SUDECAP 55.10.88 H 0,001700 12,70 0,02

VALOR UNITÁRIO (R$) 0,65

20.11.00

20.11.01 M2

SUDECAP 50.01.70 H 0,001250 8,17 0,01

SUDECAP 50.01.71 H 0,001250 6,04 0,01

SUDECAP 50.16.52 H 0,002450 190,06 0,47

SUDECAP 50.36.66 H 0,001250 106,98 0,13

SUDECAP 50.36.67 H 0,001250 29,42 0,04

SUDECAP 55.10.88 H 0,015000 12,70 0,19

COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

CHP/CAMINHAO TANQUE, 10000L

CHI/CAMINHAO TANQUE, 10000L

SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - MECÂNICA

COM FUNDO DE PEDREIRA (AGREGADO DE PEDREIRA)

CHP/CAMINHAO TANQUE, 10000L

CHI/CAMINHAO TANQUE, 10000L

CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 LISO

CHI/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP

SERVENTE

AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE, INCLUSIVE FRETE

COM BRITA BICA CORRIDA COM 5% DE CIMENTO (AGREGADO DE PEDREIRA)

CHP/CAMINHAO TANQUE, 10000L

CHI/CAMINHAO TANQUE, 10000L

CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 LISO

CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHP/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP.

CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHP/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP.

CHI/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP

SERVENTE

AGREGADO DE PEDREIRA PARA SUB-BASE, INCLUSIVE FRETE

BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. - MECÂNICA

CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 LISO

CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHI/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHP/CAMINHAO BASCULANTE

CHI/CAMINHAO BASCULANTE

SERVENTE

SERVENTE

CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE, INCLUSIVE FRETE

BASE COM BRITA BICA CORRIDA COM 5% DE CIMENTO

CHP/CAMINHAO TANQUE, 10000L

CHI/CAMINHAO TANQUE, 10000L

CHP/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP.

CHI/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP

SERVENTE

CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG

AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE, INCLUSIVE FRETE

BASE OU SUB-BASE COMPACTADA COM  EQUIP. PLACA VIBRAT. OU EQUIVALENTE

BASE COM BRITA BICA CORRIDA 

CHP/CAMINHAO TANQUE, 10000L

CHI/CAMINHAO TANQUE, 10000L

IMPRIMAÇAO

IMPRIMAÇAO COM CM-30

CHP/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440)

SERVENTE

CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG

AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE, INCLUSIVE FRETE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

DMT > 10KM

CHI/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440)

CHP/CAMIN.DISTR.BETUME

CHP/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)

CHI/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)

SERVENTE

BHTRANS  - RDC n.º 01/2020 - Anexo III A - Composição dos Preços Unitários - Obras Civis - Página 10 de 21



SUDECAP 68.03.06 T 0,001300 5.246,99 6,82

VALOR UNITÁRIO (R$) 7,67

20.12.00

20.12.01 M2

SUDECAP 50.01.70 H 0,000360 8,17 0,00

SUDECAP 50.01.71 H 0,001450 6,04 0,01

SUDECAP 50.16.52 H 0,001820 190,06 0,35

SUDECAP 50.36.66 H 0,000360 106,98 0,04

SUDECAP 50.36.67 H 0,001450 29,42 0,04

SUDECAP 55.10.88 H 0,010910 12,70 0,14

SUDECAP 68.09.20 T 0,000500 2.120,26 1,06

VALOR UNITÁRIO (R$) 1,64

20.13.00

20.13.24 T

SINAPI 1518 T 1,0000000 367,50 367,50

SINAPI 93596 TxKM 38,9500000 0,36 14,02

VALOR UNITÁRIO (R$) 381,52

20.13.26 T

SUDECAP 50.13.78 H 0,1419000 4,32 0,61

SUDECAP 50.13.79 H 0,6961900 0,79 0,55

SINAPI 88314 H 0,9185500 15,09 13,86

SUDECAP 55.10.88 H 3,8049500 12,70 48,32

SUDECAP 50.10.12 H 0,3742900 101,03 37,81

SUDECAP 50.10.13 H 0,5495200 48,90 26,87

VALOR UNITÁRIO (R$) 128,03

20.13.27 T

SUDECAP 50.13.45 H 0,7000000 46,18 32,33

SUDECAP 50.13.44 H 0,1500000 114,29 17,14

SINAPI 88314 H 0,8000000 15,09 12,07

SUDECAP 55.10.88 H 2,8000000 12,70 35,56

SUDECAP 50.10.12 H 0,3742900 101,03 37,81

SUDECAP 50.10.13 H 0,5495200 48,90 26,87

VALOR UNITÁRIO (R$) 161,79

21.00.00

21.03.00

21.03.03 M

SUDECAP 40.24.15 M3 0,001320 396,78 0,52

SUDECAP 55.10.75 H 0,250000 17,91 4,48

SUDECAP 55.10.88 H 0,700000 12,70 8,89

SUDECAP 76.10.06 M 1,000000 12,50 12,50

VALOR UNITÁRIO (R$) 26,39

21.04.00

21.04.01 M

SUDECAP 40.24.15 M3 0,001500 396,78 0,60

SUDECAP 55.10.75 H 0,300000 17,91 5,37

SUDECAP 55.10.88 H 1,500000 12,70 19,05

VALOR UNITÁRIO (R$) 25,02

21.04.02 M

SUDECAP 40.24.15 M3 0,001700 396,78 0,67

SUDECAP 55.10.75 H 0,450000 17,91 8,06

SUDECAP 55.10.88 H 2,249900 12,70 28,57

VALOR UNITÁRIO (R$) 37,31

21.05.00

21.05.01 M2

SUDECAP 40.08.19 M3 0,059980 304,70 18,28

SUDECAP 55.10.75 H 0,400000 17,91 7,16

SUDECAP 55.10.88 H 0,400000 12,70 5,08

SUDECAP 71.01.05 M2 0,020000 42,00 0,84

VALOR UNITÁRIO (R$) 31,36

21.05.03 M2

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)         

PINTURA

PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C

CHP/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440)

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP

MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM

CHP/CAMINHAO BASCULANTE

CHI/CAMINHAO BASCULANTE

 APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70 - ESP. MANUAL, COMPACT. COM ROLO LISO

CHI/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 LISO

CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 LISO

RASTELEIRO COM OS ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE

CHP/CAMINHAO BASCULANTE

CHI/CAMINHAO BASCULANTE

TRANSPORTE POR CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA 
DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 

 APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70 - ESP. MANUAL, COMPACT. COM PLACA VIBRATÓRIA

CHP/COMPACTADOR DE PLACA PARA ASFALTO CS-15 DIESEL

CHI/COMPACTADOR DE PLACA PARA ASFALTO CS-15 DIESEL

RASTELEIRO COM OS ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE

CHI/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440)

CHP/CAMIN.DISTR.BETUME

CHP/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)

CHI/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)

SERVENTE

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO 
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)         

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70 INCLUSIVE TRANSPORTE

CBUQ FAIXA C CAP 50/70 

CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

PEDREIRO

SERVENTE

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

PEDREIRO

SERVENTE

DE PEDRA

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

PEDREIRO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

PEDREIRO

SERVENTE

MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM

REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

PREMOLDADO DE CONCRETO

SERVENTE

PASSEIOS

DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL

TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA-PIGMENTADO)
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SUDECAP 60.33.36 KG 1,630000 6,50 10,60

SUDECAP 89.06.27 M3 0,084000 267,00 22,43

SUDECAP 89.37.50 M2 1,000000 12,68 12,68

VALOR UNITÁRIO (R$) 45,70

21.05.04 KG

SCO RIO
MAT1050
00

KG 1,000000 10,64 10,64

VALOR UNITÁRIO (R$) 10,64

21.06.00

21.06.03 M3

SUDECAP 50.10.36 H 0,068100 91,40 6,22

SUDECAP 55.10.88 H 1,500000 12,70 19,05

SUDECAP 63.04.02 M3 1,100000 78,00 85,80

VALOR UNITÁRIO (R$) 111,07

21.07.00

21.07.01 M3

SUDECAP 55.10.88 H 1,000000 12,70 12,70

VALOR UNITÁRIO (R$) 12,70

21.30.00

21.30.06 M2

SUDECAP 50.10.36 H 0,009900 91,47 0,91

SUDECAP 55.10.88 H 0,300000 12,70 3,81

SUDECAP 89.34.06 M2 1,000000 6,95 6,95

SUDECAP 89.34.30 M3 0,020000 72,22 1,44

VALOR UNITÁRIO (R$) 13,11

21.32.00

21.32.01 M3

SUDECAP 89.34.30 M3 1,000000 72,22 72,22

VALOR UNITÁRIO (R$) 72,22

21.42.00

21.42.01 M

SUDECAP 20.12.01 M2 4,500000 1,64 7,38

BHTRANS 20.13.24 T 0,600000 381,52 228,91

BHTRANS 20.13.26 T 0,600000 128,03 76,82

SUDECAP 01.11.02 UMES 0,150000 9,74 1,46

SUDECAP 84.20.02 U 0,250000 26,50 6,63

SUDECAP 55.10.88 H 0,571428 12,70 7,26

VALOR UNITÁRIO (R$) 328,45

21.42.02 M

SUDECAP 02.12.01 M 2,000000 1,64 3,28

SUDECAP 02.11.08 M3 0,900000 156,11 140,50

SUDECAP 02.26.01 M3 1,350000 19,05 25,72

SUDECAP 02.27.01 M3 1,350000 15,53 20,97

SUDECAP 02.28.04 M3KM 27,000000 1,22 32,94

SUDECAP 01.11.02 UMES 0,150000 9,74 1,46

SUDECAP 84.20.02 U 0,250000 26,50 6,63

VALOR UNITÁRIO (R$) 231,49

21.43.00

21.43.02 M2

SUDECAP 02.12.01 M 0,520000 1,64 0,85

SUDECAP 15.04.07 M2 0,165071 30,87 5,10

SUDECAP 15.22.11 M2 0,165071 80,53 13,29

SUDECAP 21.05.01 M2 0,834920 31,36 26,18

SUDECAP 01.04.09 M 2,990430 7,26 21,71

BHTRANS 01.17.02 H 0,119617 33,81 4,04

SUDECAP 21.06.03 M3 0,120000 110,07 13,21

SUDECAP 21.03.03 M 0,717703 26,39 18,94

VALOR UNITÁRIO (R$) 103,33

50.00.00

50.10.00

CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

SERVENTE

FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS (AXONAPUS)

TERRA VEGETAL (GRANEL)

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:

TERRA VEGETAL

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 
LARGURA =  2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM    

CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA - BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

PIGMENTO VERMELHO PARA ADIÇÃO NO CONCRETO

PÓ XADREZ, VERMELHO, COM EMBALAGEM DE 25 KG (Óxido de ferro vermelho sintético)

SERVENTE

GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO

GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS

POLIMENTO MECANICO PISO CONCRETO NIVELAMENTO LASER

FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO

CASCALHO

CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

SERVENTE

AREIA/CASCALHO PARA DRENO

LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO  DE MATERIAIS EM PASSEIO

SOLO EM AREA DE PASSEIO

CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA H = 70/76 CM

ACESSIBILIDADE

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C

FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70 INCLUSIVE TRANSPORTE

 APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C COM CAP 50/70 - ESP. MANUAL, COMPACT. COM PLACA VIBRATÓRIA

PLACA  1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETEMETALON 20X20MM

CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA H = 70/76 CM

SERVENTE

REMOÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DA BASE, CARGA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL DEMOLIDO

CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO

TERRA VEGETAL (GRANEL)

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

EXECUÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE TIPO A - PADRÃO CONTRAN

CUSTO HORARÁRIO DE EQUIPAMENTO

CAMINHÃO

EXECUÇÃO DE RAMPA PARA PEDESTRE, PADRÃO NBR 9050 (EM PASSEIO A CONSTRUIR)

CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO

CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA - E= 3,0 CM

20 X 20 CM, TÁTIL EM COR AMARELA/VERMELHA

PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL

TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE PARA FIXAÇÃO

PRÉ MARCAÇÃO COM TRENA

FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO - CASCALHO

MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO  DMT <= 50,0 M

CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO - MANUAL

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO -  DMT  > 5 KM

PLACA  1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETEMETALON 20X20MM
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50.10.50 H

SUDECAP 50.10.50 H 1,000000 92,74 92,74

VALOR UNITÁRIO (R$) 92,74

CHP/CAMINHÃO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 L (PIPA) ou equivalente

CHP/CAMINHÃO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 L (PIPA) ou equivalente
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51.00.00
51.01.00

51.01.01

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,1250
SUDECAP 55.10.67 1 Hora 0,1250
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 0,5000 12,70          
SUDECAP 55.10.81 1 Hora 0,1250 17,91          

             14,56 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

Cotação m2 1,000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 125,15         39,36             7,06              
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 22,74          18,37             2,41              
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 5,46            0,14              
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 8,53            0,21              

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.01.02

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,1250
SUDECAP 55.10.67 1 Hora 0,1250
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 0,5000 12,70          
SUDECAP 55.10.81 1 Hora 0,1250 17,91          

             14,56 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

Cotação m2 1,000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 125,15         39,36             7,06              
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 22,74          18,37             2,41              
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 5,46            0,14              
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 8,53            0,21              

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.01.03

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,1250
SUDECAP 55.10.67 1 Hora 0,1250
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 0,5000 12,70          
SUDECAP 55.10.81 1 Hora 0,1250 17,91          

             14,56 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

Cotação m2 1,000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 125,15         39,36             7,06              
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 22,74          18,37             2,41              
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 5,46            0,14              
Cotação 1 Hora 0,0250 0,1000 8,53            0,21              

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.02.00
51.02.01

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTEDESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

243,24                                    
-                                         

243,24                                    
FORNECIMENTO DE SUPORTE
Fornecimento de suporte simples em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas. Diâmetro de 2" .  M 

Máquina de pintura - Cabine
Máquina de bancada - Corte de chapa
Máquina de bancada - Prensa
Máquina de bancada - Guilhotina

9,82                                       

218,86                                    

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Placas em chapa de aço com fundo pintado com tinta não refletorizada e letras, 
símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser 
impressa em película não refletiva, inc. disp. de fixação.

218,86                                  218,86                                    

Pintor 2,24                                       
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    1,96                                       

Ajudante 6,35                                       

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 32,10                                    4,01                                       

414,84                                    
-                                         

414,84                                    

Fornecimento de placa em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm., com fundo em pintura eletrostática, incluindo todos os 
dispositivos necessários à sua fixação. Placas com fundo pintado com tinta não refletorizada e letras, símbolos e tarjas em 
película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva.

 M2 

Máquina de pintura - Cabine
Máquina de bancada - Corte de chapa
Máquina de bancada - Prensa
Máquina de bancada - Guilhotina

9,82                                       

390,46                                    

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Placas em chapa de aço com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, 
exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva, inc. disp. de 
fixação.

390,46                                  390,46                                    

Ajudante 6,35                                       
Pintor 2,24                                       

TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

Encarregado geral 32,10                                    4,01                                       
Montador 15,66                                    1,96                                       

254,08                                    

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Fornecimento de placa em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm., com fundo em pintura eletrostática, incluindo todos os 
dispositivos necessários à sua fixação. Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, exceto a cor preta 
que deverá ser impressa em película não refletiva.

 M2 

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

-                                         
278,46                                    

Máquina de pintura - Cabine
Máquina de bancada - Corte de chapa
Máquina de bancada - Prensa
Máquina de bancada - Guilhotina

9,82                                       
278,46                                    

2,24                                       

Placa em chapa aço e=1,25mm silkada, incl.disp. Fixação 254,08                                  254,08                                    
DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

ANEXO III B
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - SINALIZAÇÃO VERTICAL

TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

SINALIAÇÃO VERTICAL
FORNECIMENTO DE PLACA

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

 M2 

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2020 - DESONERADA SEM BDI - TABELAS SUDECAP / SINAPI  / SCO RIO / SICRO (OUT20)

CODIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE 

Encarregado geral 32,10                                    4,01                                       
Montador 15,66                                    1,96                                       

Ajudante 6,35                                       
Pintor

BHTRANS  - RDC n.º 01/2020 - Anexo III B - Composição dos Preços Unitários - Sinalização Vertical - Página 14 de 21



                  -   

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

Cotação m 1,000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
-                
-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.03.00

51.03.01

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,4000
SUDECAP 55.10.67 2 Hora 0,8000
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 1,6000 12,70          

             45,69 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,2000 0,2000 99,18          50,43             29,92            

-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.03.02

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,6667
SUDECAP 55.10.67 2 Hora 1,3333
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 2,6667 12,70          

             76,15 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,3333 0,3333 105,97         54,11             53,35            

-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.03.03

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,2500
SUDECAP 55.10.67 2 Hora 0,5000
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 1,0000 12,70          

             28,56 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

TOTAL DE MATERIAIS ( B ) -                                         

-                                         

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    7,83                                       

Ajudante 12,70                                      

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 32,10                                    8,03                                       

129,50                                    
-                                         

129,50                                    
Remoção de placa em poste de concreto ou em poste  de semáforo ou suporte cilindrico existentes ou em braço projetado 
reduzido, com área inferior a 1,0 m².

 U 

Caminhão carroceria com plataforma elevatória

53,35                                      

-                                         

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

-                                         

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    20,88                                      

Ajudante 33,87                                      

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 32,10                                    21,40                                      

75,61                                      
-                                         

75,61                                      

Implantação de placa em braço projetado ou pórtico composto interligado. Placa com área igual ou superior a 1,0 m².  U 

Caminhão carroceria 4ton

29,92                                      

-                                         

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

-                                         

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    12,53                                      

Ajudante 20,32                                      

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 32,10                                    12,84                                      

72,86                                      
-                                         

72,86                                      
SERVIÇOS

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

 U 

-                                         

72,86                                      

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Suporte simples em aço carbono, diâmetro de 2" 72,86                                    72,86                                      

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

-                                         

-                                         

-                                         
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3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,1250 0,1250 99,18          50,43             18,70            

-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.03.04

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,5000
SUDECAP 55.10.67 2 Hora 1,0000
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 2,0000 12,70          

             57,11 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SUDECAP 40.08.19 m³ 0,0400

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,2500 0,2500 99,18          50,43             37,40            

-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.03.05

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,6667
SUDECAP 55.10.67 2 Hora 1,3333
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 2,6667 12,70          

             76,15 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SUDECAP 40.08.19 m³ 0,0400

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,3333 0,3333 99,18          50,43             49,87            

-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.03.06

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 2,0000
SUDECAP 55.10.67 2 Hora 4,0000
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 8,0000 12,70          

           228,44 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SUDECAP 40.08.19 m³ 0,0120
Cotação vb 1,000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 1,0000 1,0000 105,97         54,11             160,08          

-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.03.07

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTEDESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

576,18                                    
-                                         

576,18                                    

Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à sua execução bem como 
recomposição do local. Diâmetro  2".

 U 

Caminhão carroceria com plataforma elevatória

160,08                                    

187,66                                    

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Concreto 304,70                                  3,66                                       
Acessórios fixação suporte simples 184,00                                  184,00                                    

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    62,64                                      

Ajudante 101,60                                    

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 32,10                                    64,20                                      

138,20                                    
-                                         

138,20                                    

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

 U 

Caminhão carroceria 4ton

49,87                                      

12,19                                      

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Concreto 304,70                                  12,19                                      

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    20,88                                      

Ajudante 33,87                                      

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 32,10                                    21,40                                      

106,70                                    
-                                         

106,70                                    
Implantação de suporte simples incluindo todo material necessário à sua instalação bem como a fixação da(s) placas, longarina(s) 
e/ou abraçadeira(s) ou quadro(s). Diâmetro 3".

 U 

Caminhão carroceria 4ton

37,40                                      

12,19                                      

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Concreto 304,70                                  12,19                                      

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    15,66                                      

Ajudante 25,40                                      

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 32,10                                    16,05                                      

47,26                                      
-                                         

47,26                                      
Implantação de suporte simples incluindo todo material necessário à sua instalação bem como a fixação da(s) placas, longarina(s) 
e/ou abraçadeira(s) ou quadro(s). Diâmetro 2".

 U 

Caminhão carroceria 4ton

18,70                                      

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

BHTRANS  - RDC n.º 01/2020 - Anexo III B - Composição dos Preços Unitários - Sinalização Vertical - Página 16 de 21



SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,2500
SUDECAP 55.10.67 2 Hora 0,5000
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 1,0000 12,70          

             28,56 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SUDECAP 40.08.19 m³ 0,0200

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,1250 0,1250 99,18          50,43             18,70            

-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.03.08

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 0,4444
SUDECAP 55.10.67 2 Hora 0,8889
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 1,7778 12,70          

             50,76 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SUDECAP 40.08.19 m³ 0,0200

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,2222 0,2222 99,18          50,43             33,24            

-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

51.03.09

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SUDECAP 55.10.33 1 Hora 1,6667
SUDECAP 55.10.67 2 Hora 3,3333
SUDECAP 55.10.05 4 Hora 6,6667 12,70          

           190,37 

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SUDECAP 40.08.19 m³ 0,0400

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
Cotação 1 Hora 0,8333 0,8333 105,97         54,11             133,39          

-                
-                
-                

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

335,95                                    
-                                         

335,95                                    

Caminhão carroceria com plataforma elevatória

133,39                                    

12,19                                      

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Concreto 304,70                                  12,19                                      

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    52,20                                      

Ajudante 84,67                                      

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 32,10                                    53,50                                      

90,10                                      
-                                         

90,10                                      

Remoção do conjunto suporte com braço projetado simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material 
necessário à sua execução bem como a recomposição do local.

 U 

Caminhão carroceria 4ton

33,24                                      

6,09                                       

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Concreto 304,70                                  6,09                                       

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    13,92                                      

Ajudante 22,58                                      

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Encarregado geral 32,10                                    14,27                                      

53,35                                      
-                                         

53,35                                      

Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à sua execução bem como 
recomposição do local. Diâmetro  3".

 U 

Caminhão carroceria 4ton

18,70                                      

6,09                                       

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Concreto 304,70                                  6,09                                       

-                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA (A)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Montador 15,66                                    7,83                                       

Ajudante 12,70                                      

Encarregado geral 32,10                                    8,03                                       
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CODIGO

52.00.00

52.01.00

52.01.01

1 - MÃO DE OBRA

QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,0286

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,0286

SICRO P9853 1 Hora 0,0286 18,56           

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0,0858 12,70           

2 - MATERIAIS

UNID. CONSUMO

SICRO M2027 L 0,600

SICRO M2037 Kg 0,250

SICRO M2038 Kg 0,150

SICRO M2034 L 0,060

SICRO M2044 L 0,040

TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 1 Hora 0,0143 0,0143 90,33           37,43              1,83               

SICRO E9644 1 Hora 0,0171 0,0114 256,40         111,98            5,66               

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )

TOTAL = A + B + C

B.D.I  % 0,00%

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.01.02

1 - MÃO DE OBRA

QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,0499

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,0499

SICRO P9853 1 Hora 0,0499

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0,1497

2 - MATERIAIS

UNID. CONSUMO

SICRO M2027 L 0,600

SICRO M2037 Kg 0,250

SICRO M2038 Kg 0,150

SICRO M2034 L 0,060

SICRO M2044 L 0,040

TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 1 Hora 0,0227 0,0227 90,33           37,43              2,05               

SICRO E9644 1 Hora 0,0273 0,0182 256,40         111,98            7,00               

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )

TOTAL = A + B + C

B.D.I  % 0,00%

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.01.03

1 - MÃO DE OBRA

QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,0667

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,0667

SICRO P9853 1 Hora 0,0667

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0,0085

Encarregado de turma / Operador de máquina de pintura 20,82                                    1,39                                         

Pré-marcador 18,56                                    1,24                                         

DESCRIÇÃO

Ajudante 12,70                                    0,11                                         

Microesfera tipo II A/B (Drop-on) 5,78                                      

Microesfera tipo I - B (Premix) 5,77                                      0,87                                         

-                                           

35,55                                       

Demarcação de pavimento com material plástico a frio multicomponente a base de resinas metacrílicas reativas com 2,0 mm de 
espessura úmida aplicado por extrusão

CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Caminhão carroceria com cabine para transporte de pessoal

Caminhão demarcador de faixas para sistema de pintura a frio 

3,75                                         

17,13                                    

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Motorista 15,21                                    1,01                                         

Tinta para premarcação

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

 M2 

7,49                                         

32,01                                       

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

10,87                                    0,65                                         

32,01                                       

Solvente para tinta acrílica

12,70                                    1,90                                         

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 4,63                                         

Tinta a base de resina acrílica

DESCRIÇÃO

Solvente para tinta acrílica 10,87                                    0,65                                         

Tinta para premarcação 17,13                                    0,69                                         

Caminhão demarcador de faixas para sistema de pintura a frio 

CUSTO 
PARCIAL

DESCRIÇÃO

21,87                                       

CUSTO HORÁRIO

Motorista 15,21                                    0,44                                         

Encarregado / Operador de máquina de pintura 

DESCRIÇÃO

0,60                                         

Pré-marcador 0,53                                         

Ajudante 1,09                                         

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

CUSTO PARCIAL (R$)

18,22                                       

1,45                                         

Microesfera tipo I  - B (Premix) 5,77                                      0,87                                         

DESCRIÇÃO

9,05                                         

35,55                                       

0,69                                         

21,87                                       

CONSUMO

30,37                                    18,22                                       

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Tinta a base de resina acrilica

1,45                                         

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Microesfera tipo II A/B (Drop-on) 5,78                                      

20,82                                    

Ajudante

CONSUMO

30,37                                    

CUSTO UNITÁRIO (R$)

2,65                                         

ANEXO III C

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - CPU - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

15,21                                    0,76                                         

20,82                                    1,04                                         

-                                           

18,56                                    0,93                                         

Caminhão toco carroceria (com cabine para transporte de pessoal)

 UNIDADE 

SINALIAÇÃO HORIZONTAL

DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO

 M2 

 M2 

Pré-marcador

Encarregado / Operador de máquina de pintura 

Motorista

Demarcação de pavimento com tinta à base de resina acrílica com 0,6 mm de espessura úmida. Aplicação Manual de material 
retrorrefletivo para execução de zebrado, triângulo de estacionamento, fechamento de garagem, travessia de pedestre, retenção, 
alinhamento, dizeres e simbolos

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2020 - DESONERADA SEM BDI - TABELAS SUDECAP / SINAPI  / SCO RIO / SICRO (OUT20)

Demarcação de pavimento com tinta à base de resina acrílica com 0,6 mm de espessura úmida. - Aplicação Mecânica de material 
retrorrefletivo para execução de linhas contínuas e interrompidas

DESCRIÇÃO
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2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M3244 Kg 6,000

SICRO M2037 Kg 0,350
TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
SICRO E9687 1 Hora 0,0143 0,0143 90,33           37,43              1,83               

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.01.04

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,0667

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,0667

SICRO P9853 1 Hora 0,0667

SUDECAP 55.10.05 5 Hora 0,3333

2 - MATERIAIS

UNID. CONSUMO

SICRO M2039 Kg 6,000

SICRO M2037 Kg 0,250

SICRO M2044 L 0,030

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 Caminhão carroceria com cabine para transporte de pessoal 1 Hora 0,0143 0,0143 90,33           37,43              1,83               

SICRO E9645 1 Hora 0,0171 0,0114 366,97         156,99            8,06               

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.01.05

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,0400 15,21           

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,0400 20,82           

SICRO P9853 1 Hora 0,0400 18,56           

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0,1200 12,70           

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M2040 Kg 3,000

SICRO M2037 Kg 0,250

SICRO M2044 L 0,040

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 Caminhão carroceria com cabine para transporte de pessoal 1 Hora 0,0320 0,0080 90,33           37,43              3,19               

366,97         156,99            
E9645 1 Hora 0,0400 0,0000 354,60         150,05            14,18             

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.01.06

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,1000 15,21           

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,1000 20,82           

SICRO P9853 1 Hora 0,1000 18,56           

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0,3000 12,70           

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SCO RIO 
 
ST74.15.0
200

m² 1,000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO 

Pré-marcador

CUSTO UNITÁRIO (R$)

 M2 

183,31                                     

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

55,73                                       
-                                           

55,73                                       

Demarcação de pavimento com material laminado elastoplástico retrorrefletivo com 1,5 mm de espessura para aplicação em faixas

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Motorista 1,52                                         

Encarregado de turma 2,08                                         

Ajudante 3,81                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 9,27                                         

DESCRIÇÃO CUSTO PARCIAL (R$)

Laminado elastoplástico com 1,5 mm de espessura com cola 183,31                                  183,31                                     

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 34,65                                       

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente
17,37                                       

1,86                                         

Unidade aplicadora por aspersão com unidade fusora, montada sob 
caminhão

Tinta Pré-marcação

Tinta Pré-marcação 17,13                                    0,69                                         

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 3,71                                         

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Massa termoplástica para aspersão 10,84                                    32,52                                       

Microesfera tipo II A/B (Drop-on) 5,78                                      1,45                                         

CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Unidade aplicadora por extrusão com unidade fusora, montada sob 
caminhão

132,52                                     

0,74                                         

Ajudante 1,52                                         

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Motorista

Encarregado de turma/ Operador de Máquina de Pintura 0,83                                         

15,21                                    1,01                                         

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

Encarregado de turma/ Operador de Máquina de Pintura 20,82                                    

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

9,89                                         
84,76                                       

-                                           
94,66                                       

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

CUSTO PARCIAL (R$)

0,61                                         

1,45                                         Microesfera tipo II A/B (Drop-on) 5,78                                      

CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIAL

 M2 

Pré-marcador

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

7,87                                         

DESCRIÇÃO

1,39                                         

Demarcação de pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo com 3 mm de espessura

132,52                                     
-                                           

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Plástico a frio plano por extrusão 20,82                                    124,92                                     

Microesfera tipo II A/B (Drop-on) 5,78                                      2,02                                         
126,94                                     

CONSUMO

DESCRIÇÃO

Motorista

Caminhão toco carroceria (com cabine para transporte de pessoal)

1,83                                         

 M2 

17,13                                    0,51                                         

67,00                                       

CONSUMO

18,56                                    1,24                                         

Ajudante 12,70                                    4,23                                         

CUSTO HORÁRIO

CUSTO PARCIAL (R$)

Material Termoplástico extrudado 10,84                                    65,04                                       

Pré-marcador
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SICRO E9687 1 Hora 0,0500 0,0500 90,33           37,43              6,39               
TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.01.07

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,1250 15,21           

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,1250 20,82           

SICRO P9853 1 Hora 0,1250 18,56           

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0,3750 12,70           

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SCO RIO 
ST 
74.15.005
0

m² 1,000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 1 Hora 0,0625 0,0625 90,33           37,43              7,99               
TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.02.00

52.02.01

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,0909

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,0909

SUDECAP 55.10.05 4 Hora 0,3636

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M1790 Kg 3,000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.
SICRO E9687 1 Hora 0,1250 0,0000 90,33           37,43              11,29             

COTAÇÃO 1 Hora 0,1250 0,0000 12,56           11,15              1,57               
TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.03.00

52.03.01

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

2 - MATERIAIS

UNID. CONSUMO

SICRO M3821 Un 1,000

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.03.02

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO Un 1,000
TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C

B.D.I  % 0,00%

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.03.03

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

COTAÇÃO Un 1,000
TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Gás GLP 6,17                                      
CUSTO UNITÁRIO (R$)

Caminhão carroceria com cabine para transporte de pessoal

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

Remoção de marcas viárias existentes com maçarico a gás

CUSTO UNITÁRIO (R$)

 M2 

 M2 

 U 

27,86                                       

-                                           
27,86                                       

CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIAL

27,86                                       

 U 

 U 

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Tachão refletivo bi direcional 30,06                                       

30,06                                       

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

30,06                                    

Fornecimento de tachão bi direcional

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

-                                           

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Tacha refletiva mono direcional 7,90                                      7,90                                         

7,90                                         

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

-                                           

-                                           
7,90                                         

Fornecimento de tachão mono direcional

39,26                                       
-                                           

39,26                                       

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Fornecimento de tacha mono direcional

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)
Motorista 15,21                                    1,38                                         

Encarregado de turma 20,82                                    1,89                                         

Ajudante 12,70                                    4,62                                         

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 7,89                                         

DESCRIÇÃO
18,51                                       
18,51                                       

CONSUMO
DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria com cabine para transporte de pessoal

Maçarico a gás
12,86                                       

Motorista 1,90                                         

Encarregado de turma 2,60                                         

Pré-marcador 2,32                                         

CUSTO PARCIAL (R$)

Ajudante 4,76                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 11,59                                       

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Laminado elastoplástico com 1,5 mm de espessura com cola 200,11                                  200,11                                     

CUSTO 
PARCIAL

7,99                                         
219,68                                     

-                                           

219,68                                     

REMOÇÃO DE MARCAS VIÁRIAS

6,39                                         
198,97                                     

-                                           
198,97                                     

Demarcação de pavimento com material laminado elastoplástico retrorrefletivo com 1,5 mm de espessura para aplicação em dizeres 
e símbolos

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

CONSUMO

CUSTO PARCIAL (R$)

Tachão mono direcional 27,86                                    27,86                                       

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

7,90                                         

CUSTO HORÁRIO

200,11                                     

DESCRIÇÃO

Caminhão carroceria com cabine para transporte de pessoal

CUSTO PARCIAL (R$)
TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A )

DESCRIÇÃO
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TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C

B.D.I  % 0,00%

PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.04.00

52.04.01

1 - MÃO DE OBRA
QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,0250

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,0250

SUDECAP 55.10.05 3 Hora 0,0750

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M2041 Kg 0,070

TOTAL DE MATERIAIS ( B )
3 - EQUIPAMENTOS

QUANT. UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 Caminhão carroceria com cabine para transporte de pessoal 1 Hora 0,0200 0,0050 90,33           37,43              1,99               

SICRO E9521 Grupo gerador 10 w 1 Hora 0,0250 0,0000 2,73             0,12                0,07               

SICRO E9675 Martelete rompedor 1 Hora 0,0250 0,0000 0,65             0,33                0,02               
TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  % 0,00%
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

52.04.02

1 - MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO QUANT. UNID. COEFICIENTE

SINAPI 4093 1 Hora 0,0400

SUDECAP 55.10.34 1 Hora 0,0400

SUDECAP 55.10.05 4 Hora 0,1600

2 - MATERIAIS
UNID. CONSUMO

SICRO M2041 Kg 0,140

TOTAL DE MATERIAIS ( B )

3 - EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO UNID. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

SICRO E9687 Caminhão carroceria com cabine para transporte de pessoal 1 Hora 0,0200 0,0200 90,33           37,43              2,56               

SICRO E9521 Grupo gerador 10 w 1 Hora 0,0320 0,0080 2,73             0,12                0,09               

SICRO E9675 Martelete rompedor 1 Hora 0,0320 0,0080 0,65             0,33                0,02               
TOTAL DE EQUIPAMENTOS  ( C )
TOTAL = A + B + C
B.D.I  %
PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$)

Encarregado de turma 20,82                                    

15,21                                    Motorista

8,99                                         
-                                           

8,99                                         

2,08                                         
5,35                                         
-                                           

5,35                                         

CUSTO PARCIAL (R$)

2,85                                         

0,83                                         

-                                           
30,06                                       

Ajudante 12,70                                    2,03                                         

Cola poliester 20,37                                    2,85                                         

 U 

 U 

CUSTO PARCIAL (R$)

DESCRIÇÃO

0,52                                         

Ajudante 12,21                                    0,92                                         
TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 1,82                                         

-                                           
30,06                                       

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIAL

2,67                                         

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

Cola poliester 20,81                                    1,46                                         

1,46                                         

CONSUMO CUSTO HORÁRIO CUSTO 
PARCIALDESCRIÇÃO

Encarregado de turma

TOTAL DE MÃO DE OBRA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( A ) 3,47                                         

Implantação / remoção incluindo recomposição do pavimento: tachão

CUSTO UNITÁRIO (R$)

Motorista 15,21                                    0,61                                         

20,82                                    

SERVIÇOS

Implantação / remoção incluindo recomposição do pavimento: tacha

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL (R$)

0,38                                         
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INTERVALOS ADMISSÍVEIS %
De 3,80% até 4,67% 4,01%

De 0,32% até 0,74% 0,40%

De 0,50% até 0,97% 0,56%

De 1,02% até 1,21% 1,11%

De 6,64% até 8,69% 7,30%

COFINS ...... 3,00%

PIS ...... 0,65%

ISS ...... 3,75%

Total Tributos (T) De 5,65% até 8,65% 7,40%

De 0,00% ou 4,50% 4,50%

BDI TOTAL 29,27%BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]

Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.

ITENS ADMISSÍVEIS
Administração Central (AC)

Seguro e Garantia (S+G)

Risco (R) 

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Tributos (T)

INSS (E)

ANEXO IV A
COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADA
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Unitário Total 

45.01.01 Locação de veiculo popular motor 1.0 com AR e seguro sem combústivel mês 17,50 1611,00 28.192,50

(1 veiculo para 01 engenheiro - 4h x 22 x 7 e 02 veículoS para 2 encarregado -2X (8h x 

22 x 7) = 3080 h = 17,5 meses

45.02.01 Gasolina l 3.500,00 4,38 15.330,00

(200 litros/mês x 17,5 meses = 3500 litros )

55.10.33 Encarrregado geral de obras h 2.464,00 32,10 79.094,40

2X(8 horas x 22 dias x 07 meses) = 2464 horas)

57.21.04 Engenheiro intermediário - Supervisão de obras h 616,00 97,33 59.955,28

(4 horas x 22 dias x 07 meses = 616 horas)

57.34.02 Apontador - supervisão h 616,00 12,99 8.001,84

(4 horas x 22 x 7 meses) = 616

57.34.03 Servente - supervisão h 2.464,00 12,99 32.007,36

(8 serventes - 1 por frente de serviço) x 2 horas x 22 dias x 07 meses) = 2464

TOTAL 222.581,38                

51.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
51.01.01 Administração local u 100,00 2.225,81 222.581,38

Item Descrição dos Serviços Und. Quantidade
Preços em R$ 

REFERÊNCIA SUDECAP/SINAPI - DEZEMBRO/2020 - DESONERADA SEM BDI

ANEXO IV B
COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL                  
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Unitário Total Unitário Total 

01.00.00 SUDECAP INSTALAÇÃO DA OBRA

01.01.00 SUDECAP Escritorio de obra

01.01.11 SUDECAP Escritório de fiscalização/empreteira Tipo I U 2 0,00 0,00 0,00

01.01.13 BHTRANS Mobilização/desmobilização para cada ordem de serviço U 3 0,00 0,00 0,00

01.01.14 BHTRANS Verba para taxa de consumo de água e energia elétrica mediante comprovação VB 1 0,00 0,00 0,00

01.03.00 SUDECAP Placa de obra padrão Sudecap - afixada em peças de madeira 8x12cm 

01.03.02 SUDECAP Placa de obra em lona impressão digital padrão sudecap m2 24,00 0,00 0,00 0,00

01.04.00 SUDECAP Tapume padrão Sudecap (tipo I, II e III)

01.04.02 SUDECAP Compensado 10mm - fixação enterrada sem informe PBH m 80,00 0,00 0,00 0,00

01.04.06 SUDECAP De tela galvanizada #2" fio 14 com fixação enterrada m 80,00 0,00 0,00 0,00

01.04.09 SUDECAP Tela-tapume de polipropileno H = 1,20m, inclusive base para fixação m 5.400,00 0,00 0,00 0,00

01.04.20 SUDECAP Remanejamento de tapume m 163,00 0,00 0,00 0,00

01.04.21 BHTRANS Remanejamento com reaproveitamento de tela-tapume m 2.250,00 0,00 0,00 0,00

01.06.00 SUDECAP Instalação provisória - concessionária

01.06.01 SUDECAP Padrão CEMIG - provisório tipo C3. U 5 0,00 0,00 0,00

01.06.05 SUDECAP Padrão COPASA - kit cavalete metal e registro 3/4" U 5 0,00 0,00 0,00

01.08.00 SUDECAP Rede interna e provisória de água e esgoto

01.08.01 SUDECAP Tubo PVC D=100mm m 200,00 0,00 0,00 0,00

01.08.20 SUDECAP Tubo PVC água solda e conexões D=20 mm (1/2") m 200,00 0,00 0,00 0,00

01.09.00 SUDECAP Container 6,00x2,30x2,82m com isolamento térmico

01.09.01 SUDECAP Mobilização de container U 32 0,00 0,00 0,00

01.09.03 SUDECAP Escritório com ar condicionado (com 1 sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro) mês 14 0,00 0,00 0,00

01.09.04 SUDECAP Escritório/Deposito (com 1 sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro) mês 50 0,00 0,00 0,00

01.09.11 SUDECAP Desmobilização de container U 32 0,00 0,00 0,00

01.09.12 SUDECAP Instalações para conteiners tipo escritorio U 4 0,00 0,00 0,00

01.09.15 SUDECAP Instalações para conteiners tipo escritorio/ferramenta U 8 0,00 0,00 0,00

01.09.16 SUDECAP Caixa d'água de 1000 l para abastecimento de conteiners, inclusive instalação U 8 0,00 0,00 0,00

01.10.00 SUDECAP Banheiro químico

01.10.01 SUDECAP Banheiro químico 110x120x230cm com manutenção mês 10,00 0,00 0,00 0,00

01.11.00 SUDECAP Sinalização

01.11.02 SUDECAP Placa 1,0x0,60 ch.26 em cavalente metalon 20x20mm Uxmês 165,00 0,00 0,00 0,00

01.11.04 SUDECAP Placa 0,50x0,50 ch.22 em cavalente metalon 20x20mm ou base móvel de madeira Uxmês 780,00 0,00 0,00 0,00

01.11.06 SUDECAP Cone Master 75cm base de borracha corpo polietileno U 40,00 0,00 0,00 0,00

01.11.10 BHTRANS Equipe de monitoramento da sinalização de obras h 520,00 0,00 0,00 0,00

01.17.00 SUDECAP Locação de obra

ANEXO V A
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Und.
Preços sem BDI (R$)

Item Descrição dos ServiçosOrigem Quantidade 
Preços com BDI (R$)
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01.17.02 BHTRANS Pré marcação com trena h 150,00 0,00 0,00 0,00

01.17.03 BHTRANS Equipe de topografia, inclusive equipamentos e veículo h 70,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

02.00.00 SUDECAP DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.11.00 SUDECAP Demolição de passeio e pavimento 

02.11.08 SUDECAP De revestimento asfáltico com equipamento pneumático m3 950,00 0,00 0,00 0,00

02.12.00 SUDECAP Corte mecânico em concreto/asfalto

02.12.01 SUDECAP Corte mecânico com serra circular em concreto/asfalto m 13.800,00 0,00 0,00 0,00

02.13.00 SUDECAP Demolição de concreto inclusive afastamento

02.13.01 SUDECAP Simples - manual m3 19,00 0,00 0,00 0,00

02.13.00 SUDECAP Demolição de concreto inclusive afastamento

02.13.03 SUDECAP Simples - com equipamento elétrico m3 333,00 0,00 0,00 0,00

02.15.00 SUDECAP Remoção de meio-fio

02.15.01 SUDECAP Pré-moldado de concreto/prisma de concreto m 1.900,00 0,00 0,00 0,00

02.21.00 SUDECAP Remoção de peças diversas

02.21.20 SUDECAP Remoção padrão Cemig U 5 0,00 0,00 0,00

02.21.21 SUDECAP Remoção padrão Copasa U 5 0,00 0,00 0,00

02.26.00 SUDECAP Transporte de material demolido em carrinho de mão

02.26.01 SUDECAP DMT <= 50,00m m3 2.030,00 0,00 0,00 0,00

02.27.00 SUDECAP Carga de material demolido sobre caminhão

02.27.01 SUDECAP Manual m3 1.620,00 0,00 0,00 0,00

02.28.00 SUDECAP Transporte de material demolido em caminhão

02.28.04 SUDECAP DMT > 5km m3.km 114.435,00 0,00 0,00 0,00

02.28.05 COTAÇÃO Ficha de bota fora - caminhão trucado com 9,0m3 VG 366 0,00 0,00 0,00

02.29.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza em caçamba

02.29.01 SUDECAP Caçamba m3 VG 5 0,00 0,00 0,00

02.31.00 SUDECAP Supressão de árvore, inclusive corte lenha 

02.31.03 SUDECAP Árvore de grande porte - acima de 5,00m U 8 0,00 0,00 0,00

02.32.00 BHTRANS Remoções e Relocações de Postes e Luminárias

02.32.01 BHTRANS Remoção de poste de concreto ou aço, de 10,00 a 12,00 m U 4,00 0,00 0,00 0,00

02.32.02 BHTRANS Relocação de poste de concreto ou aço, de 10,00 a 12,00 m U 4,00 0,00 0,00 0,00

02.32.03 BHTRANS Remoção de rede aérea de baixa tensão m 100,00 0,00 0,00 0,00

02.32.04 BHTRANS Relocação de rede aérea de baixa tensão m 100,00 0,00 0,00 0,00

02.32.05 BHTRANS Remoção de luminária U 6,00 0,00 0,00 0,00

02.32.06 BHTRANS Relocação de luminária U 6,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

03.00.00 SUDECAP TRABALHOS DE TERRA

03.05.00 SUDECAP Escavação e carga mecanizada

03.05.01 SUDECAP Em material de 1ª categoria m3 1.067,72 0,00 0,00 0,00

03.12.00 SUDECAP Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão

03.12.01 SUDECAP Manual m3 694,00 0,00 0,00 0,00

03.12.03 SUDECAP Mecânica m3 590,00 0,00 0,00 0,00

03.13.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza, inclusive descarga

03.13.04 SUDECAP DMT > 5 km m3.km 81.105,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL  DE INSTALAÇÃO DE OBRA

SUBTOTAL DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
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03.13.05 SUDECAP Ficha de bota fora - caminhão trucado com 9,0m3 VG 262 0,00 0,00 0,00

03.15.00 SUDECAP Aterro compactado

03.15.02 SUDECAP Com placa vibratória M3 190,00 0,00 0,00 0,00

03.15.03 SUDECAP Manual com soquete M3 190,00 0,00 0,00 0,00

03.17.00 SUDECAP Escavação manual de valas

03.17.01 SUDECAP h < = 1,5m m3 920,00 0,00 0,00 0,00

03.19.00 SUDECAP Escavação mecânica de valas com descarga sobre caminhão

03.19.01 SUDECAP h < = 1,5m m3 137,00 0,00 0,00 0,00

03.22.00 SUDECAP Reaterro de vala

03.22.01 SUDECAP Manual m3 213,00 0,00 0,00 0,00

03.22.02 SUDECAP Compactado com placa vibratória ou similar m3 332,00 0,00 0,00 0,00

03.23.00 SUDECAP Regularização e compactação do terreno

03.23.01 SUDECAP Manual com soquete m2 1.048,00 0,00 0,00 0,00

03.23.03 SUDECAP Com placa vibratória m2 3.581,00 0,00 0,00 0,00

03.24.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza em carrinho de mão

03.24.01 SUDECAP DMT <= 50,00m m3 870,00 0,00 0,00 0,00

03.25.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza em caçamba

03.25.01 SUDECAP Caçamba 5m3 VG 5 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

04.00.00 SUDECAP FUNDAÇÕES

04.30.00 SUDECAP Baldrame de alvenaria de blocos de concreto (sapata)

04.30.13 SUDECAP E= 20cm preenchido com concreto 1:3:6 (10Mpa) m3 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

05.00.00 SUDECAP GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES

05.04.00 SUDECAP Forma inclusive desforma e limpeza

05.04.01 SUDECAP Forma de compensado resinado m2 60,00 0,00 0,00 0,00

05.05.00 SUDECAP Armação inclusive corte, dobra e colocação

05.05.01 SUDECAP Aço CA-50 ou CA-60 kg 600,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

06.00.00 SUDECAP ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

06.05.00 SUDECAP Concreto convencional B1,B2 lançado em estrutura

06.05.25 SUDECAP FCK >= 25,0 MPA m3 32,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

07.00.00 SUDECAP ALVENARIA E DIVISÕES

07.05.00 SUDECAP Alvenaria de bloco de concreto

07.05.07 SUDECAP E= 20cm, a revestir, vedação m2 80,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

15.00.00 SUDECAP PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

15.04.00 SUDECAP Contrapiso desempenado, com arg. 1:3 sem junta

15.04.07 SUDECAP E = 3,0 cm m2 90,00 0,00 0,00 0,00

15.22.00 SUDECAP Piso de ladrilho hidráulico

15.22.11 SUDECAP 20 x 20 cm, tátil em cor amarela/vermelha m2 90,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DE TRABALHOS DE TERRA 

SUBTOTAL DE FUNDAÇÕES

SUBTOTAL DE ALVENARIA E DIVISÕES

SUBTOTAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

SUBTOTAL DE GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES
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15.37.00 SUDECAP Calçada portuguesa

15.37.05 SUDECAP Fornecimento e assentamento - inclusive colchão m2 90,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

19.00.00 SUDECAP DRENAGEM

19.10.00 SUDECAP  Ala de Rede tubular

19.10.02 SUDECAP D= 500mm U 4,00 0,00 0,00 0,00

19.11.00 SUDECAP Caixa para boca-de-lobo

19.11.01 SUDECAP Simples U 115 0,00 0,00 0,00

19.11.02 SUDECAP Dupla U 45 0,00 0,00 0,00

19.12.00 SUDECAP Alteamento de caixa para boca-de-lobo

19.12.01 SUDECAP Simples m 100,00 0,00 0,00 0,00

19.12.02 SUDECAP Dupla m 40,00 0,00 0,00 0,00

19.13.00 SUDECAP Conjunto quadro e grelha para boca-de-lobo

19.13.02 SUDECAP Tipo B (concreto) - padrão Sudecap ou padrão ciclovia U 180 0,00 0,00 0,00

19.13.03 SUDECAP Tampa cega de concreto para boca de lobo com 4 furos armada U 180 0,00 0,00 0,00

19.14.00 SUDECAP Cantoneira para boca-de-lobo 

19.14.02 SUDECAP Tipo B (concreto) - padrão Sudecap U 180 0,00 0,00 0,00

19.22.00 SUDECAP Tampão de poço de visita 

19.22.03 SUDECAP Rebaixamento de tampão de PV em até 20cm U 12 0,00 0,00 0,00

19.22.04 SUDECAP Alteamento de tampão de PV ou caixa em até 20cm U 12 0,00 0,00 0,00

19.30.00 SUDECAP Sarjeta - padrão Sudecap

19.30.05 SUDECAP Tipo B - (50x10)cm - DES-R01 m 5.900,00 0,00 0,00 0,00

19.31.00 SUDECAP Canaleta - padrão Sudecap

19.31.11 BHTRANS
Tipo 6 - 50x20 conc. 20 Mpa com grelha de ferro fundido 100x50cm, nodular articulada, inclusive
Requadro com furos de 1,5x1,5cm

m 10,00 0,00 0,00 0,00

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

19.70.07 SUDECAP D = 300 mm m 490,00 0,00 0,00 0,00

19.70.09 SUDECAP D = 400 mm m 240,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20.00.00 SUDECAP PAVIMENTAÇÃO

20.01.00 SUDECAP Regularização 

20.01.01 SUDECAP Regularização e compactação do subleito - mecânica m2 333,00 0,00 0,00 0,00

20.01.02 SUDECAP Regularização e compactação do subleito - com placa vibratória m2 600,00 0,00 0,00 0,00

20.03.00 SUDECAP Reforço de subleito compactado excl. escav. e carga

20.03.01 SUDECAP compactado (proctor intermediário) m3 33,00 0,00 0,00 0,00

20.04.00 SUDECAP Sub-Base estab. granul. Compact. energia Proctor Interm. - Mecânica

20.04.04 SUDECAP Com fundo de pedreira (agregado de pedreira) m3 152,00 0,00 0,00 0,00

20.06.00 SUDECAP Base estab. granul. Compact. energia Proctor Interm. - Mecânica

20.06.03 SUDECAP Com brita Bica Corrida (agregado de pedreira) m3 267,00 0,00 0,00 0,00

20.06.05 SUDECAP Com brita Bica Corrida com 5% de cimento (agregado de pedreira) m3 48,00 0,00 0,00 0,00

20.09.00 BHTRANS
Base ou sub-base estab. granul. Compact. energia Proctor intermediário, com equip. placa
vibratória ou similar

            SUBTOTAL DE PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

SUBTOTAL DE DRENAGEM
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20.09.03 BHTRANS Base com brita Bica Corrida m3 190,00 0,00 0,00 0,00

20.09.05 BHTRANS Base Com brita Bica Corrida com 5% de cimento m3 38,00 0,00 0,00 0,00

20.10.00 SUDECAP Transporte de material de qualquer natureza 

20.10.03 SUDECAP DMT > 10 km t.km 27.238,00 0,00 0,00 0,00

20.11.00 SUDECAP Imprimação

20.11.01 SUDECAP Imprimação com CM-30 m2 680,00 0,00 0,00 0,00

20.12.00 SUDECAP Pintura

20.12.01 SUDECAP Pintura de ligação com RR-1C m2 1.140,00 0,00 0,00 0,00

20.13.00 SUDECAP Concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ

20.13.24 SUDECAP Fornecimento de CBUQ faixa C com CAP 50/70, inclusive transporte t 516,00 0,00 0,00 0,00

20.13.26 SUDECAP Aplicação de CBUQ faixa C com CAP 50/70 - Esp. Manual, compactado com placa vibratória t 24,00 0,00 0,00 0,00

20.13.27 BHTRANS Aplicação de CBUQ faixa C com CAP 50/70 - Esp. Manual, compactado com rolo liso t 492,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

21.00.00 SUDECAP URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

21.03.00 SUDECAP Meio-fio e cordão - Padrão Sudecap - fornecimento e assentamento

21.03.03 SUDECAP Meio fio concreto fck>= 18 Mpa - Tipo A (12x16,7x35) cm m 6.600,00 0,00 0,00 0,00

21.04.00 SUDECAP Remoção e reassentamento de meio-fio

21.04.01 SUDECAP Pré-moldado de concreto m 190,00 0,00 0,00 0,00

21.04.02 SUDECAP Gnaisse/pedra m 5.800,00 0,00 0,00 0,00

21.05.00 SUDECAP Passeios

21.05.01 SUDECAP De concreto moldado "in loco",15Mpa esp.=6,0cm, junta seca 3m manual m2 380,00 0,00 0,00 0,00

21.05.03 SUDECAP De concreto >= 20Mpa usinado E= 8cm mec. (incluindo tela) m2 16.500,00 0,00 0,00 0,00

21.05.04 SCO RIO Pigmento vermelho para adição no concreto kg 39.600,00 0,00 0,00 0,00

21.06.00 SUDECAP Fornecimento e lançamento de material em dreno e pátio ,

21.06.03 SUDECAP Cascalho m3 1.648,00 0,00 0,00 0,00

21.07.00 SUDECAP Lançamento e espalhamento de materiais em passeio 

21.07.01 SUDECAP Solo em área de passeio m3 377,00 0,00 0,00 0,00

21.30.00 SUDECAP Gramação, inclusive plantio

21.30.06 SUDECAP Grama São Carlos ou Esmeraldas m2 2.850,00 0,00 0,00 0,00

21.32.00 SUDECAP Fornecimento e espalhamento de material para paisagismo

21.32.01 SUDECAP Terra vegetal m3 142,00 0,00 0,00 0,00

21.42.00 BHTRANS Ondulação transversal 

21.42.01 BHTRANS Execução de redutor de velocidade - Tipo A - padrão CONTRAN m 40,00 0,00 0,00 0,00

21.42.02 BHTRANS Remoção de redutor de velocidade, incluindo regularização da base, carga e transporte m 18,00 0,00 0,00 0,00

21.43.00 BHTRANS Acessibilidade 

21.43.02 BHTRANS Execução de rampa de pedestre, padrão NBR 9050 (em passeio a construir) m2 40,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

50.00.00 SUDECAP CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO

50.10.00 SUDECAP Caminhão

SUBTOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 

BHTRANS  - RDC n.º 01/2020 - Anexo V A - Modelo de Proposta Comercial - Página 5 de 11



50.10.50 SUDECAP CHP/Caminhão tanque Ford 1317 WE trucado, 10000 l (Pipa) ou equivalente h 100,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 0,00 0,00

TOTAL DE OBRAS CIVIS 0,00 0,00

51.00.00 BHTRANS SINALIZAÇÃO VERTICAL

51.01.00 BHTRANS Fornecimento de placa

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

m2                            2,91 -                            0,00 0,00

51.01.02 BHTRANS
Fornecimento de placa em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm., com fundo em pintura eletrostática,
incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação. Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas
em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva.

m2                          45,72 -                            0,00 0,00

51.01.03 BHTRANS

Fornecimento de placa em chapa de aço carbono esp. de 1,25 mm., com fundo em pintura eletrostática,
incluindo todos os dispositivos necessários à sua fixação. Placas com fundo pintado com tinta não
refletorizada e letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser
impressa em película não refletiva.

m2                            1,35 -                            0,00 0,00

51.02.00 BHTRANS Fornecimento de suporte

51.02.01 BHTRANS
Fornecimento de suporte simples em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas
lisas. Diâmetro de 2" .

m                        327,49 -                            0,00 0,00

51.03.00 BHTRANS Serviços

51.03.01 BHTRANS
Implantação de placa em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico ou octogonal
existentes ou em braço projetado reduzido.

U                          21,00 -                            0,00 0,00

51.03.02 BHTRANS
Implantação de placa em braço projetado ou pórtico composto interligado. Placa com área igual ou
superior a 1,0 m².

U                            5,00 -                            0,00 0,00

51.03.03 BHTRANS
Remoção de placa em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte cilindrico existentes ou
em braço projetado reduzido, com área inferior a 1,0 m².

U                          24,00 -                            0,00 0,00

51.03.04 BHTRANS
Implantação de suporte simples incluindo todo material necessário à sua instalação bem como a fixação
da(s) placas, longarina(s) e/ou abraçadeira(s) ou quadro(s). Diâmetro 2".

U                        100,00 -                            0,00 0,00

51.03.05 BHTRANS
Implantação de suporte simples incluindo todo material necessário à sua instalação bem como a fixação
da(s) placas, longarina(s) e/ou abraçadeira(s) ou quadro(s). Diâmetro 3".

U                            1,00 -                            0,00 0,00

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

U                            5,00 -                            0,00 0,00

51.03.07 BHTRANS
Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à
sua execução bem como recomposição do local. Diâmetro  2".

U                          35,00 -                            0,00 0,00
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51.03.08 BHTRANS
Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e material necessário à
sua execução bem como recomposição do local. Diâmetro  3".

U                            1,00 -                            0,00 0,00

51.03.09 BHTRANS
Remoção do conjunto suporte com braço projetado simples e placa(s) se houver, incluindo todo
equipamento e material necessário à sua execução bem como a recomposição do local.

U                            5,00 -                            0,00 0,00

TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL -                                                           -  

52.00.00 BHTRANS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

52.01.00 BHTRANS Demarcação de pavimento

52.01.01 BH TRANS

Demarcação de pavimento com tinta à base de resina acrílica com 0,6 mm de espessura úmida.
aplicação mecânica de material retrorrefletivo para execução de linhas contínuas e interrompidas

m2 1.900,00 0,00 0,00 0,00

52.01.02 BH TRANS
Demarcação de pavimento com tinta à base de resina acrílica com 0,6 mm de espessura úmida.
aplicação manual de material retrorrefletivo para execução de zebrado, triângulo de estacionamento,
fechamento de garagem, travessia de pedestre,  retenção, alinhamento, dizeres e símbolos.

m2 408,00 0,00 0,00 0,00

52.01.03 BH TRANS
Demarcação de pavimento com material plástico a frio multicomponente a base de resinas metacrílicas
reativas com 2,0 mm de espessura úmida aplicado por extrusão

m2 1.160,00 0,00 0,00 0,00

52.01.04 BH TRANS
Demarcação de pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo com 3 mm de
espessura

m2 169,00 0,00 0,00 0,00

52.01.05 BH TRANS
Demarcação de pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo com 1,5 mm de
espessura.

m2 140,00 0,00 0,00 0,00

52.01.06 BH TRANS
Fornecimento e demarcação de pavimento com laminado elastoplástico retrorrefletivo com 1,5 mm de
espessura para faixas.

m2 1.010,00 0,00 0,00 0,00

52.01.07 BH TRANS
Fornecimento e demarcação de pavimento com laminado elastoplástico retrorrefletivo com 1,5 mm de
espessura para dizeres e símbolos.

m2 248,00 0,00 0,00 0,00

52.02.00 BHTRANS Remoção de marcas viárias

52.02.01 BH TRANS Remoção de marcas viárias existentes com maçarico a gás m2 365,50 0,00 0,00 0,00

52.03.00 BHTRANS Fornecimento de materias

52.03.01 BH TRANS Tacha refletiva monodirecional - fornecimento. U 165,00 0,00 0,00 0,00

52.03.02 BH TRANS Tachão refletivo monodirecional - fornecimento. U 15,00 0,00 0,00 0,00

52.03.03 BH TRANS Tachão refletivo bidirecional - fornecimento. U 126,00 0,00 0,00 0,00

52.04.00 BHTRANS Serviços

52.04.01 BH TRANS Tacha - Implantação/remoção incluindo recomposição do pavimento U 143,00 0,00 0,00 0,00

52.04.02 BH TRANS Tachão - Implantação/remoção incluindo recomposição do pavimento U 165,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 0,00 0,00

TOTAL PARCIAL 0,00 0,00

53.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

53.01.00 BHTRANS Administração local

53.01.01 BHTRANS Administração local U 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 0,00

TOTAL GERAL SEM BDI 0,00 COM BDI 0,00
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0,00%

0,00

* Preço Global com BDI (por extenso): ______________________________________________________

Declaramos:

Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2021.

Identificação da empresa Licitante: ___________________________

CNPJ da Empresa LICITANTE: _________________________________________

Telefone de contato da Empresa LICITANTE: _________________________________________

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): ___________________________________

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): _____________________________________

Obs.: *O Licitante deverá preencher apenas as células assinaladas com a cor amarela. Os demais preços serão calculados automaticamente. O percentual total do BDI será inserido automaticamente após o preenchimento completo da
Planilha de Composição do BDI (Anexo V B), assim como a Administração Local será inserida automaticamente após o preenchimento completo da Planilha de Administração Local (Anexo V C).

* Prazo de validade da proposta: _________ dias. (ver alíena "g" do item 14.1 do Edital)

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 19 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c"
do item 19.2).

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no RDC Eletrônico n.º 01/2020 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.

PREÇO GLOBAL COM BDI (R$):

BDI:
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INTERVALOS ADMISSÍVEIS
De 3,80% até 4,67%
De 0,32% até 0,74%
De 0,50% até 0,97%
De 1,02% até 1,21%
De 6,64% até 8,69%

COFINS ......
PIS ......
ISS ......

Total Tributos (T) De 5,65% até 8,65%
De 0,00% ou 4,50%

BDI TOTAL

ANEXO V B
MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERA

BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]

Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.

ITENS ADMISSÍVEIS
Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R) 
Despesas Financeiras (DF)
Lucro (L)

Tributos (T)

INSS (E)
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%

0,00%

0,00%

RADA
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Unitário Total 

45.01.01 Locação de veiculo popular motor 1.0 com AR e seguro sem combústivel mês 17,50 0,00
(1 veiculo para 01 engenheiro - 4h x 22 x 7 e 02 veículoS para 2 encarregado -2X (8h x 
22 x 7) = 3080 h = 17,5 meses

45.02.01 Gasolina l 3.500,00 0,00
(200 litros/mês x 17,5 meses = 3500 litros )

55.10.33 Encarrregado geral de obras h 2.464,00 0,00
2X(8 horas x 22 dias x 07 meses) = 2464 horas)

57.21.04 Engenheiro intermediário - Supervisão de obras h 616,00 0,00
(4 horas x 22 dias x 07 meses = 616 horas)

57.34.02 Apontador - supervisão h 616,00 0,00
(4 horas x 22 x 7 meses) = 616

57.34.03 Servente - supervisão h 2.464,00 0,00
(8 serventes - 1 por frente de serviço) x 2 horas x 22 dias x 07 meses) = 2464

TOTAL -                             

51.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
51.01.01 Administração local u 100,00 0,00 0,00

ANEXO V C
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL                  

Item Descrição dos Serviços Und. Quantidade
Preços em R$ 
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ANEXO VI 

TERMO DE VISITA TÉCNICA 

(Documento a ser apresentado nos termos do Capítulo 4 e item 15.5 do Edital) 

 
 

 
REF.: RDC ELETRÔNICO N.º 01/2020 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 
 
 
Empresa:  _________________________________________________________ 
 
Telefone:  _____________________________ 
 
Fax:      _____________________________ 
 
Pessoa para Contato:  ________________________________________________ 
 
Nome do Representante Legal:  ________________________________________ 
 
Documento de Identificação do Representante:  ___________________________ 
 
 

Declaro, para atendimento ao disposto no Capítulo 4 do Edital, haver realizado visita técnica prévia 
prévia aos locais de realização dos serviços para constatar as condições de execução e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

 
 
LICITANTE (Visitante): 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
Assinatura e nº documento 

 
 
BHTRANS (Acompanhante): 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura e nº da matrícula 

 
 
 
Data e hora da visita:       Dia  ______/______/______   às   _____h_____. 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos da alínea “e” do item 14.2 do Edital, quando couber) 

 
 
REF.: RDC ELETRÔNICO N.º 01/2020 

 
 
 
 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo 

assinado(s), DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do 

§ 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:  

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  

(  ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, 

de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.  

(Assinalar a condição da empresa)  

 

(  ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando 

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas na 

legislação vigente. 

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

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

 



 

BHTRANS – RDC n.º 01/2020 – Anexo VIII – Modelo de Declaração de Elab. Indep. de Proposta – Página 1 de 1 

ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos da alínea “f” do item 14.2 do Edital) 
 

 

REF.: RDC ELETRÔNICO N.º 01/2020 

 

 

(Identificação completa do(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE), como 

representante(s) devidamente constituído(s) da empresa (Identificação completa da LICITANTE), 

doravante(s) denominado(s) LICITANTE, para fins do disposto na alínea “f” do item 14.2 do Edital da 

licitação em referência, DECLARA(M), sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o 

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

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

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

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

meio ou por qualquer pessoa; 

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

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

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

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

adjudicação do objeto da referida licitação; 

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

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Empresa de Transportes e 

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

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

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Local e Data 
 
 
 

________________________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
(Cargo – CI n.º – CPF) 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  R$ ______________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!

=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
=

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

ANEXO IX

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA
(Anexo a ser apresentado nos termos dos subitens 15.3.2.3 e 15.3.3 do Edital.)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

#DIV/0!=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

=
Ativo Circulante

Passivo Circulante
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do item 15.6 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: RDC ELETRÔNICO N.º 01/2020 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

de ___________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, 

sob as penalidades da Lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, na forma da lei. 

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

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

 
 
Declara, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a superveniência de 

fato impeditivo da sua habilitação, na forma do disposto no § 2º do art. 32 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

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

prestadas. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 49-B DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado na fase da contratação, conforme alínea “d” do item 19.2 do 
Edital) 

 
 
 
 
REF.: RDC ELETRÔNICO N.º 01/2020 
 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

de ___________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, 

sob as penalidades da Lei, em especial o art. 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 

que não prestarão serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores declarados inelegíveis 

em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo 

menos, uma das seguintes situações:  

I) representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso 

do poder econômico ou político;  

II) condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação de nossos trabalhadores. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO XII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE 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.  

Processo Administrativo nº 01.093.903/20-98 

Instrumento Jurídico nº _______________________________ 

CONTRATANTE: Município de Belo Horizonte por intermédio da Secretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura – SMOBI, inscrito no CNPJ nº 18.715.383/0001-40, neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. Josué Costa Valadão, CPF nº 009.094.756-87, 
através da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, situada na Av. 
Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902, inscrito no CNPJ nº 
41.657.081/0001-84, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Diogo Oscar Borges Prosdocimi, 
CPF nº 060.626.066-84, que, por meio do Convênio de Cooperação Técnica n.º 611/2018 detém a 
gestão e a fiscalização deste Contrato. 

CONTRATADA: ............................  
Endereço: ...................... 
CNPJ: ................... 
Representante legal: .................... – <cargo> 
CPF: ........................... 

As partes acima qualificadas celebram este Contrato, sendo o presente regido pelas normas das Leis 
Federais nº 12.462/2011 e 8.666/93, suas modificações posteriores e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do RDC Eletrônico n.º 01/2020 e à proposta da 
Contratada, que integram este documento, independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão e fiscalização deste Contrato, por parte da Contratante, serão exercidas pela Diretoria 
de Sistema Viário – DSV e pela Gerência de Sinalização – GESIN, respectivamente, observado o 
disposto no subitem seguinte. 

1.2.1. O Gestor e o Fiscal deste contrato, por parte da Contratante, serão designados 
nominalmente mediante publicação de portaria no Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 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, conforme 
detalhamento e especificações técnicas do objeto devidamente explicitados no Projeto Básico – 
Anexo I, nos Projetos Geométricos – Apêndice I, nos Projetos de Sinalização – Apêndice II, nos 
Desenhos – Apêndice III, nas Especificações Técnicas de Sinalização Vertical – Apêndice IV, nas 
Especificações Técnicas de Sinalização Horizontal – Apêndice V, no Manual Brasileiro de Sinalização 
de Trânsito (CONTRAN) - Volume VII_ Sinalização Temporária – Apêndice VI, nas Normas Básicas 
de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – Apêndice VII, no Cronograma fisico-financeiro 
– Apêndice VIII, na Descrição dos Serviços, Quantitativos, Preços e BDI Máximos – Anexo II e nesta 
Minuta de Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO  

R E G I S T R O 

Nº Contrato:__________ /_______ 

Livro: ________ Folha: _________ 
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O regime de execução deste contrato será empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. Após a assinatura deste Contrato, o Fiscal do Contrato da Contratante emitirá a Ordem de 
Serviço correspondente, autorizando o início da prestação dos serviços. 

4.2. 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. 

4.3. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 

5.1. O valor global deste Contrato é R$ ................(...................), obtido ..............................................., 
e conforme proposta da Contratada autuada no processo. 

5.2. No valor estabelecido no subitem anterior estão incluídos todos os impostos, taxas, transportes e 
demais custos diretos e indiretos aplicáveis e constituirá a única remuneração pela prestação do 
serviço contratado. 

5.3. O Contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 
observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação da 
proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE). 

5.3.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada. 

5.3.2. Caso haja interesse entre as partes, o índice de reajuste poderá ser negociado. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação 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. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA GARANTIA 

7.1. Os serviços deverão ser entregues em conformidade com as especificações constantes neste 
Instrumento e anexos correspondentes. 

7.2. Na hipótese do objeto entregue não atender às exigências especificadas, ficará a Contratada 
obrigada a fazer todas as modificações necessárias, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da 
comunicação do Fiscal do Contrato, sem qualquer ônus para a Contratante, independentemente do 
vencimento deste Contrato, conforme disposto no item 7 do Projeto Básico – Anexo I.  

7.3. 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. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações 
da Contratada: 

8.1. Assegurar a boa qualidade dos serviços contratados, de modo que os serviços avençados se 
realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

8.2. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade da 
Contratante, os empregados necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos 
os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, 
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fiscal, seguro e quaisquer outros não mencionados em decorrência da sua condição de empregadora. 

8.3. Responsabilizar-se pela substituição de seus empregados, nos casos de faltas, comportamento 
inadequado, qualificação técnica, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom 
andamento dos serviços. 

8.4. Responsabiliza-se pelo uso dos equipamentos de proteção individual por seus funcionários, 
diretos ou subempreitados, além do porte de uniforme padrão PBH, com a indicação visual “a serviço 
da BHTRANS”. 

8.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações objeto do Contrato, quando 
evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, quando decorrente da qualidade do 
material utilizado e, ainda, da ineficiência ou negligência nas operações das obras e serviços. 

8.6. Cumprir sistematicamente a data e horários estipulados pela Contratante, salvo motivo de “caso 
fortuito ou de força maior”. 

8.7. Designar um preposto, mediante procuração, para responder e responsabilizar-se pelas 
obrigações, objeto deste Contrato, junto à GESIN.  

8.7.1. Poderá a interessada, no entanto, vir a substituí-lo a qualquer momento durante a execução do 
objeto contratado, designando um substituto, cabendo a Contratante a aceitação do mesmo. 

8.8. Comparecer, sempre que convocada, ao escritório da Contratante para atender solicitações, 
reclamações ou outras observações que porventura possam ocorrer. 

8.8.1. Caracterizada a contumácia de não atendimento às convocações, a Contratada estará sujeita à 
multa. 

8.9. Fornecer pessoal habilitado e em número suficiente para execução das atividades objeto deste 
Contrato, dentro do prazo programado nas Ordens de Serviço e substituí-los quando a fiscalização da 
Contratante julgar necessário. 

8.10. Executar somente os serviços definidos nas Ordens de Serviço, conforme Padrões/Elementos 
para Obras de Infraestrutura Urbana da SUDECAP, manuais de sinalização da BHTRANS e 
determinações do projeto, não sendo permitido qualquer alteração ou implantação por parte da 
Contratada sem a devida autorização formalizada do Contratante. 

8.11. Executar a Locação das obras de acordo com os projetos fornecidos pela Contratante.   

8.12. Aceitar e acatar as exigências da Contratante quanto à execução dos serviços. 

8.13. Fornecer e manter todos os equipamentos e instrumentos necessários à implantação, em 
perfeitas condições de uso, por sua conta e risco. 

8.14. Alocar, além da mão de obra necessária, os equipamentos, sob a sua integral responsabilidade, 
para a execução exclusiva dos serviços contratados, conforme constante na Especificação Técnica 
Padrões/Elementos para Obras de Infraestrutura Urbana da SUDECAP. 

8.15. Adotar todas as normas de segurança vigentes e ainda acatar, quando aplicáveis, as 
orientações da Contratante, conforme indicadas nas Normas Básicas de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Apêndice VII. 

8.16. Utilizar, nos serviços, material de primeira qualidade, reservando-se a Contratante o direito de, a 
qualquer tempo, coletar materiais para análise e, caso este não atenda as exigências especificadas, 
caberá a Contratante o direito de recusa. 

8.17. A Contratante poderá coletar materiais para testes e o pagamento referente ao custo dessas 
análises será de exclusiva responsabilidade da Contratada. 

8.18. Na hipótese de os materiais analisados atenderem às exigências especificadas, caberá a 
Contratante ressarcir à Contratada, e o fará, com a inclusão dos valores a serem ressarcidos no 
Boletim de Medição subsequente. 

8.19. Na hipótese de os materiais analisados não atenderem às exigências especificadas, não caberá 
qualquer tipo de ressarcimento, ficando a Contratada obrigada a refazer todo o serviço onde 



 

 

BHTRANS – RDC n.º 01/2020 – Anexo XII – Minuta de Contrato – Página 4 de 9 

for constatada a irregularidade nos materiais utilizados, sem que haja qualquer ônus adicional para a 
Contratante. 

8.20. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante. 

8.21. Responsabilizar por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de segurança do trabalho, quando, em ocorrências da espécie forem vítimas os seus empregados, no 
desempenho ou em conexão com eles. 

8.22. Evitar danos à arborização, mobiliário urbano e demais instalações existentes na via pública 
quando da execução dos serviços, exceção feita daquelas intervenções previstas em projeto ou 
expressamente autorizadas pela Contratante. 

8.23. Zelar pelo perfeito cumprimento, por parte de todo seu pessoal, das normas estabelecidas no 
Código Nacional de Trânsito e daquelas estabelecidas pela Contratante, em especial as relacionadas 
a seguir: 

8.23.1. Uso obrigatório do cinto de segurança por parte dos condutores e passageiros em todos os 
deslocamentos em veículos a serviço da Contratante. 

8.23.2. Uso do talão do Estacionamento Rotativo nas áreas destinadas a este sistema. 

8.23.3. Solicitar Autorização Especial de Trânsito de Veiculo – AETV para circulação na área central, 
corredores e Lagoa da Pampulha, em consonância com as portarias publicadas pela BHTRANS. 

8.24. Utilizar sinalização de advertência e equipamentos auxiliares padronizados, tais como cones, 
cavaletes; e nas atividades noturnas deverão ser utilizados também acessórios de iluminação e 
sinalização de obra refletiva.  

8.24.1. O descumprimento implicará no embargo da obra e a Contratada estará sujeita à multa. 

8.25. Manter um escritório no município de Belo Horizonte ou região metropolitana. 

8.26. Providenciar Anotação Técnica de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT relativos ao Contrato e encaminhá-los à Contratante antes do início 
efetivo das atividades. 

8.27. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 
formalizado da Contratante. 

8.28. Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento formalizado da Contratante. 

8.29. Manter, durante o prazo de contratação, todas as condições de qualificação e regularidade 
exigidas na habilitação. 

8.30. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 
licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de 
controle interno e externo. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Efetuar o pagamento na forma definida no Contrato. 

9.2. Fornecer as informações necessárias à elaboração dos trabalhos. 

9.3. Acompanhar os serviços executados pela Contratada, responsabilizando-se pela aprovação e 
aceite dos mesmos. 

9.4. Julgar se o eventual atraso no cronograma de execução dos serviços encontra-se motivado por 
“Caso Fortuito ou de Força Maior”.  

9.5. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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10.1. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os 
dados a seguir: 
 
Nominal: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA – SMOBI 
CNPJ Nº: 18.715.383/0001-40 
Inscrição Estadual: Isenta 

10.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato da Contratante que fará as 
conferências pertinentes e atestará o recebimento definitivo do objeto. 

10.3. A devolução do faturamento não aprovado pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a prestação dos serviços. 

10.4. O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada, sendo que o 
CNPJ da Nota Fiscal e da conta bancária deve ser o mesmo da Contratada. A Contratante não 
utilizará outra forma de pagamento. 

10.5. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
definitivo das Notas Fiscais/Faturas. 

10.5.1. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto 
no item 10.5 será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizada. 

10.5.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, incidirá 
correção monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo “pro-rata-die” com base na 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo. 

10.6. A liberação do pagamento das medições estará condicionada a: 

10.6.1. comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente 
acompanhados de relação nominal dos empregados alocados no(s) serviço(s) (Guia do FGTS), bem 
como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso; 

10.6.2. demonstração de recolhimento do ISS; 

10.6.3. registro do SUCAF ativo e atualizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão 
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

11.1. Advertência. 

11.2. Multas, nas seguintes condições: 

11.2.1. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na 
execução dos serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), 
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no 
documento fiscal; 

11.2.2. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global do Contrato, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do 
inciso IV do artigo 7º do Decreto Municipal 15.113/2013; 

11.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato, na hipótese de a 
Contratada entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e 
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qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para 
o fim a que se destina; 

11.2.4. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, quando a 
Contratada der causa à rescisão do Contrato; 

11.2.5. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 11.2, cumulando-se os respectivos valores. 

11.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da 
reparação das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em 
decorrência da execução deste Contrato. 

11.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções 
administrativas. 

11.2.4. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será 
executado observando-se os seguintes critérios: 

a) O valor será descontado da garantia prestada. 

b) Se a multa aplicada superar o valor de garantia prestada, responderá a Contratada pela sua 
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os 
índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados 
judicialmente; 

c) Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras; 

d) Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito 
correspondente inscrito em dívida ativa. 

11.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total 
do Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

11.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 
em desacordo com o estabelecido. 

11.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

11.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da 
penalidade de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a 
ocorrência de ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que 
implique em lesão grave ao interesse público. 

11.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 

12.1. A Contratada deverá comprovar, no ato de assinatura deste Instrumento, a prestação da 
garantia de contratação, no valor de R$ ............ (.......................................), correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor global deste Contrato, conforme Guia de Recolhimento de Garantia nº 
__________________________, emitida pelo Município de Belo Horizonte. 

12.1.1. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior à 
assinatura do contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela Contratante. 
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12.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 12.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 
15 dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato. 

12.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

12.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 
contratuais. 

12.2.2. Se a garantia de que trata o caput consistir em seguro garantia ou fiança bancária a 
mesma deverá ter, no mínimo, a vigência deste instrumento. 
  
12.2.3. Nos casos de obras e serviços de engenharia a garantia de que trata o artigo deverá ter a 
vigência de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias superior à vigência deste instrumento. 

12.2.4. A garantia na forma de fiança bancária ou seguro garantia deverá ser emitida em nome do 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI – CNPJ Nº 
18.715.383/0001-40. 

12.3. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 
multas estabelecidas no contrato. 

12.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que 
for notificada. 

12.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 
relativas. 

12.6. Em havendo prorrogação do Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou 
substituída, contemplando o novo prazo. 

12.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor 
contratado. 

12.7. Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a 
garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO 

13.1. Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal nº 13.757 de 26 de outubro de 2009, fica 
vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos adicionais. 

13.1.1. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

13.1.2. Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato. 

13.1.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo 
Representante Legal da Contratante, em processo próprio, com a justificativa da 
imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 
PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

14.1. A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da 
operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei n° 13.709/2018, suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento 
contratual.  
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14.1.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que se tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 
acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

14.1.2. A Contratada deve assegurar-se de que seus colaboradores, consultores e/ou prestadores 
de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da 
informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.  

14.1.3. A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a 
que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

14.1.4. A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 
escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

14.1.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 
estritamente necessários caso quando a transmissão autorizada a terceiros durante o 
cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.  

14.1.5. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 
execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, 
restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.  

14.1.5.1. À Contratada não será permitida deter cópias ou backups, informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do 
objeto deste instrumento contratual.  

14.1.5.1.1. A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou 
posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja 
necessidade de realizar seu tratamento.  

14.1.6. A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 
parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

14.1.6.1. A notificação não eximirá a Contratada das obrigações e/ou sanções que possam 
incidir em razão de perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

14.1.6.2. A Contratada que descumprir nos Termos da Lei n° 13.709/2018 suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente 
instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo 
e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade 
competente. 

14.1.7. A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicação com Contratante para os 
assuntos pertinentes à Lei n. 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores.  

14.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente 
cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Contratada e a 
Contratante, bem como, entre a Contratada e os seus colaboradores, subcontratos, consultores 
e/ou prestadores de serviços, sob pena das sanções previstas na Lei n° 13.709/2018, suas 
alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

14.1.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
Contratada a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, 
sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 



 

 

BHTRANS – RDC n.º 01/2020 – Anexo XII – Minuta de Contrato – Página 9 de 9 

15.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

15.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e legislação subsequente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 

 
 

Belo Horizonte,            de                                    de            .  
 
 

 
(Nome) 
(Cargo) 

(Nome da empresa) 
 

 
 

Diogo Oscar Borges Prosdocimi  
Presidente 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 
Horizonte S/A – BHTRANS 

Josué Costa Valadão 
Secretário Municipal 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do 
Município de Belo Horizonte 

 
 
 
 

 
Testemunhas: 
1 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

2 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
Destinação das vias: 1ª via – Contratante   2ª via – Contratada 

 
 


