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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-127.021/17-35 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2017 

O Município de Belo Horizonte – MG, com recursos do Contrato de Repasse n.º 0385.254-06/2012 
celebrado com o Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, e com 
contrapartida do Fundo de Transporte Urbano – FTU, através da Empresa de Transportes e Trânsito 
de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada 
pela Portaria SMOBI n.º 029/2017 de 14 de setembro de 2017, torna público, para conhecimento dos 
interessados, estar realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR 
PREÇO, sob o regime de empreitada por preço global, de acordo com as normas gerais da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123, 
de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal n.º 11.245, de 23 de janeiro de 2003, Decreto 
Municipal n.º 13.791, de 02 de dezembro de 2009, Decreto Municipal n.º 15.113 de 08 de janeiro de 
2013, demais legislações complementares vigentes e, ainda, as condições do presente Edital e seus 
Anexos. 

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

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

Para consultas através da Internet, deverão ser acessados os sites:  

BHTRANS: www.bhtrans.pbh.gov.br ou DOM – Diário Oficial do Município: www.pbh.gov.br/dom  

Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I –   PROJETO BÁSICO 

ANEXO II –   PROJETO AV. TEREZA CRISTINA – CORREDOR 5 

ANEXO III –   PROJETO AV. DO CONTORNO – CORREDOR 8 

ANEXO IV –   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA VERTICAL  

ANEXO V –   CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

ANEXO VI –   PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS E BDI ESTIMADOS 

ANEXO VII – MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO 

ANEXO VIII – ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE  
          PROPOSTA 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/dom
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ANEXO XII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI 

ANEXO XIII – NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
  TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS 

ANEXO XIV – MINUTA DE CONTRATO 

CAPÍTULO 1 
OBJETO  

1.1 – Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e implantação de 
sinalização vertical indicativa turística, com fornecimento de materiais. 

1.2 – Os serviços serão prestados sob o regime de empreitada por preço global e pagamento por 
medição mensal. 

1.3 – As especificações técnicas e detalhamentos encontram-se devidamente explicitados no Projeto 
Básico – Anexo I, Projeto Av. Tereza Cristina – Corredor 5 – Anexo II, Projeto Av. do Contorno – 
Corredor 8 – Anexo III, Especificações Técnicas – Sinalização Estatigráfica Vertical – Anexo IV, 
Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexo XII, Normas Básicas de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo XIII e na Minuta de Contrato 
– Anexo XIV. 

CAPÍTULO 2 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 – PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO: 

a) AS EMPRESAS CADASTRADAS no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que operem no ramo do objeto ora licitado e que 
satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital. 

a.1) O cadastro acima deverá comprovar atividade pertinente ao objeto da presente licitação para o 
Código do SUCAF: 02.32 – Obras Civis e Serviços de – Sistemas de Sinalização de Vias. 

b) AS EMPRESAS NÃO CADASTRADAS no SUCAF, que operem no ramo do objeto ora licitado, 
legalmente constituídas, que satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente 
Edital e que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º (terceiro) dia 
anterior à data limite de apresentação das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei Federal 
n.º 8.666/93 c/c o § 3º do art. 14 do Decreto Municipal n.º 11.245/03. 

b.1) As empresas não cadastradas deverão, também, incluir no Envelope n.º 01 – Documentos para 
Habilitação – toda documentação entregue ao SUCAF, bem como o Recibo de Protocolo de 
Documentos emitido por aquele órgão, observado o disposto no capítulo 3 deste Edital. 

c) AS EMPRESAS CADASTRADAS NO SUCAF, com o CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL VENCIDO, que operem no ramo do objeto ora licitado, legalmente constituídas, que 
satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital e que atendam a todas as 
condições exigidas para a renovação cadastral até o 3º (terceiro) dia anterior à data limite de 
apresentação das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c o § 4º 
do art. 14 do Decreto Municipal n.º 11.245/03. 

c.1) As empresas cadastradas com o CRC vencido, deverão, também, incluir no Envelope n.º 01 – 
Documentos para Habilitação o Recibo de Protocolo do Pedido de Renovação de Cadastro 
emitido pelo SUCAF, observado o disposto no capítulo 3 deste Edital. 

2.1.1 – Os recibos citados nas alíneas “b.1” e “c.1” deverão ser emitidos até o 3º (terceiro) dia anterior 
à data limite de apresentação das propostas. 

2.1.2 – Para as alternativas previstas nas alíneas “b” e “c” do item 2.1, as empresas não cadastradas 
deverão apresentar a documentação exigida para cadastramento diretamente ao SUCAF no prazo 
indicado, no seguinte endereço: 
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– SUCAF da SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital: 

Endereço: Av. do Contorno, 5436 – Anexo I da SUDECAP - andar térreo - Bairro Funcionários - 
CEP: 30110-036 
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e de 14h às 17h30. 
Telefone: (31) 3277-8186 
e-mail: sucaf@pbh.gov.br 

2.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

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

a) Com falência decretada; 

b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 

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

d) Empresas estrangeiras sem funcionamento no país; 

e) Em funcionamento sob regime de consórcio. 

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

2.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES 

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

até às 9h45 do dia 20/10/2017, em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados 

na forma a seguir: 

 
 

ENVELOPE N.° 01 
TOMADA DE PREÇOS N.° 02/2017 

Documentos para Habilitação 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 
 

Data da sessão de abertura: 20/10/2017 

Horário de início dos procedimentos: 10 horas 

 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Prédio 1 – Buritis  
                                 30.455-902 – Belo Horizonte/MG 
 
 

Nome/Razão Social da Licitante 
CNPJ 

 
 

mailto:sucaf@pbh.gov.br


 

BHTRANS – TP n.º 02/2017 – Edital – Página 4 de 19 

 

 
 

ENVELOPE N.° 02 
TOMADA DE PREÇOS N.° 02/2017 

Proposta Comercial 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 
 
Data da sessão de abertura: a ser definida pela CPL após o resultado final da habilitação. 
 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Prédio 1 – Buritis  
                                 30.455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

 
Nome/Razão Social da Licitante 

CNPJ 
 
 

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

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

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

2.3.3.1 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por envelopes de 
Documentação e Proposta Comercial encaminhados na forma descrita no subitem 2.3.3, entregues 
em local diverso da CPL e que, por isso, não cheguem até a data e horário definidos no subitem 
2.3.1. 

2.3.4 – A sessão de abertura dos ENVELOPES n.º 01 – Documentos para Habilitação – está prevista 

para o dia 20/10/2017, às 10 horas, na Sala de Licitações, no endereço acima definido, em 

sessão pública, sendo processada pela Comissão Permanente de Licitação. 

2.4 – DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO 3 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

O ENVELOPE N.º 01, ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os 
prazos de validade em vigor. 

3.1 – CADASTRO NO SUCAF 

3.1.1 – COMPROVAÇÃO DE CADASTRO no SUCAF, em vigor na data limite fixada para 
apresentação das propostas, observado o disposto nas alíneas “a” e “a.1” do item 2.1. 

3.1.1.1 – Esta comprovação é dispensada às empresas participantes na forma prevista na alínea “b” 
do item 2.1, que deverão atender à exigência da alínea “b.1” do referido item. 

3.1.2 – Na data de entrega dos envelopes, a CPL fará consulta à base de dados do SUCAF, 
relativamente à situação das LICITANTES, para emissão do documento SITUAÇÃO DO 
FORNECEDOR, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos 
órgãos pertinentes, incluindo o CRC – Certificado de Registro Cadastral. 

3.1.3 – A LICITANTE cadastrada, com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF, 
exceto o CRC, deverá incluir, previamente, no Envelope n.º 01, documento(s) substituto(s) que 
comprove(m), na data limite fixada para protocolização dos envelopes, a regularidade do(s) 
documento(s) indicado(s) na consulta como irregular(es), sob pena de inabilitação. 

3.1.4 – A LICITANTE não cadastrada no SUCAF (alínea “b” do item 2.1) deverá atender ao disposto 
na alínea “b.1” do item 2.1 deste Edital. 

3.1.5 – A LICITANTE que esteja com o CRC vencido (alínea “c” do item 2.1) deverá atender ao 
disposto na alínea “c.1” do item 2.1 deste Edital. 

3.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA  

3.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual.  
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3.2.2 – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores.  

3.2.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 3.2.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

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

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

3.3 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

3.3.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da LICITANTE. 

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

a) Fornecimento e implantação de 140 (cento e quarenta) m² ou 70 (setenta) unidades de placas 
em chapa de aço carbono, alumínio ou poliéster em fundo, letras, símbolos e tarjas em película 
refletiva tipo A; 

b) Fornecimento e implantação de 21 (vinte e uma) unidades de conjunto de suporte com braço 
projetado, em aço carbono galvanizado. 

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

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

3.3.2.2.1 – Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei n.º 8.666/93, os profissionais indicados pela 
LICITANTE para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar dos 
serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela BHTRANS.  

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

3.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

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

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

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

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

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

3.4.1.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 3.4.1, deverá ser apresentado o memorial de 
cálculo correspondente anexado ao balanço. 

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

3.4.2 – Além dos índices apurados no Anexo VIII, a LICITANTE deverá comprovar possuir 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 28.516,01 (vinte e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e um 
centavo), correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo desta licitação, devendo a 
comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem 3.4.1. 

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

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

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

3.8 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

3.8.1 – Toda a documentação deverá, preferencialmente, ser encadernada, rubricada e numerada 
sequencialmente.  

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

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

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

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

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

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

3.8.4 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em cópias legíveis 
autenticadas por Cartório competente ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial.  

3.8.4.1 – Os documentos poderão ser apresentados, ainda, em cópias legíveis não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL na sessão de 
abertura.  

3.8.5 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros. 
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3.8.6 – As certidões e demais documentos que possuem validade, deverão estar com vigência plena 
na data limite fixada para apresentação das propostas. 

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

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

3.8.8 – As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão se utilizar das 
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e nos artigos 4º e 5º do 
Decreto Municipal n.º 13.791/2009, observando as disposições seguintes. 

3.8.8.1 – A ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição fiscal. 

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

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

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

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

3.8.9 – A LICITANTE que participar na forma das alíneas “b” ou “c” do item 2.1 deverá apresentar, 
obrigatoriamente, o comprovante de cadastro no SUCAF em vigor caso seja convocada para assinar 
o Contrato, conforme disposto na alínea “c” do item 8.2. 

CAPÍTULO 4 
PROPOSTA COMERCIAL 

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

a) Preços unitário e total de cada item grafado numericamente;  

b) Preço total de Fornecimento (itens 1 + 2) grafados numericamente; 

b) Preço total de Serviços Gerais (item 3) grafado numericamente; 

c) BDI sobre Serviços Gerais grafado percentualmente e numericamente;  

d) Preço global (itens 1 + 2 + 3 + BDI) grafado numericamente e por extenso;  

e) Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua apresentação ao Protocolo da CPL – BHTRANS; 
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f) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos.  

4.1.2 – As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “e” do subitem 4.1 serão entendidas 
como válidas pelo prazo indicado na respectiva alínea. 

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

4.2 – No ENVELOPE N.º 02 – Proposta Comercial deverá ser apresentada, ainda: 

4.2.1 – Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos signatários 
(Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada na situação prevista no 
subitem 2.4.2 e item 3.2. 

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

4.2.2 – Planilha de Composição do BDI, conforme modelo apresentado no Anexo XII ou em 
modelo próprio, indicando a metodologia de cálculo utilizada, desde que de acordo com 
critérios aceitos pelo Tribunal de Contas da União.  

4.2.2.1 – Conforme Súmula n.º 254/2010 do Tribunal de Contas da União, o IRPJ – Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica e a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se 
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas 
Indiretas – BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses 
tributos, que oneram pessoalmente o contrato.  

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

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

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

4.5 – A Proposta Comercial e a Composição do BDI deverão ser apresentados, preferencialmente, 
conforme o modelo apresentado no Anexo XII. 

4.5.1 – A LICITANTE, de acordo com o Modelo de Proposta Comercial apresentada no Anexo XII, 
deverá preencher apenas os preços unitários destacados de amarelo. Os demais preços serão 
calculados automaticamente. O percentual do BDI será inserido automaticamente após o 
preenchimento completo da Planilha de Composição do BDI. Deverá, ainda, preencher os demais 
campos da proposta, como extensos e identificações – inclusive na parte referente às declarações. 

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

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

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

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

CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

5.3 – Os Envelopes n.º 02 serão abertos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5 – Serão devolvidos, após publicação do Ato de homologação, revogação ou anulação, mediante 
recibo próprio, inviolados, os Envelopes de n.º 02 – Propostas Comerciais, às LICITANTES 
inabilitadas. 
 
5.6 – Os envelopes de propostas das LICITANTES inabilitadas que não forem retirados conforme 
item 5.5, estarão disponíveis para devolução às interessadas (inciso II do art. 43 da Lei n.º 8.666/93) 
pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação da decisão final do certame no 
DOM (Ato de homologação, revogação ou anulação). 

5.6.1 – Encerrado o prazo máximo informado no subitem 5.6, as propostas não retiradas serão 
consideradas inservíveis e inutilizadas pela CPL. 

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

CAPÍTULO 6 
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

6.2 – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.2.1 – Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisquer das 
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e as 
empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 
da Lei Complementar n.º 123/2006 e nos artigos 4º e 5º do Decreto Municipal n.º 13.791/2009. 

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

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

6.2.4 – Considera-se vencida a fase de habilitação: 

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

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

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

6.3 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.3.1 – O julgamento desta licitação será efetuado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, observado o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 44 c/c o art. 45 da Lei Complementar n.º 123/06, devendo ser 
considerada vencedora a LICITANTE que, atendendo às exigências e condições deste Edital e seus 
Anexos, oferecer a proposta mais vantajosa para a BHTRANS. 

6.3.2 – O valor global máximo para esta licitação é de R$ 285.160,06 (duzentos e oitenta e cinco 
mil, cento e sessenta reais e seis centavos). 
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6.3.3 – Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta 
apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará 
configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º da Lei Complementar n.º 123/06 e no art. 5º, § 1º 
do Decreto Municipal n.º 13.791/2009. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.4.4 – A correção efetuada constará na ata de julgamento. 

6.3.5 – A correção poderá ser objeto de diligência. 

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

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

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

6.3.10 – SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 

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

b) não se referir à integralidade do objeto; 

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

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

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

f) apresentar o BDI com porcentagem acima do BDI estimado no Anexo VI – Planilha de 
Quantitativos, Preços e BDI Estimados; 

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

h) tiver sido baseada em outra proposta; 

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

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

6.3.10.1 – Serão considerados preços excessivos:  

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

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

c) o percentual de BDI que esteja com porcentagem acima do BDI estimado no Anexo VI – 
Planilha de Quantitativos, Preços e BDI Estimados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO 7 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

CAPÍTULO 8 
CONTRATAÇÃO E GARANTIA 

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

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

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

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

c) Comprovação do CADASTRO com situação regular junto ao SUCAF, de acordo com o Código 
02.32 – Obras Civis e Serviços de – Sistemas de Sinalização de Vias; 

d) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 
indicado na sua proposta, na forma da Cláusula Décima Primeira da Minuta de Contrato – Anexo 
XIV. 

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

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



 

BHTRANS – TP n.º 02/2017 – Edital – Página 15 de 19 

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

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

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

CAPÍTULO 9 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

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

9.1.1 – Assegurar a boa qualidade dos serviços prestados. 

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

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

CAPÍTULO 10 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 

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

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

10.2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos indicados nas seguintes 
dotações orçamentárias: 

2710.1100.26.452.060.2837.339039.63-03.00 

2710.1100.26.452.060.2837.339039.63-03.80 

CAPÍTULO 11 
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES 

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

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

a) ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação; 

b) ser apresentada em uma via original, contendo razão social, CNPJ e endereço, telefone e/ou e-
mail da empresa impugnante, rubricada em todas as folhas e assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais), devidamente comprovado(s); 



 

BHTRANS – TP n.º 02/2017 – Edital – Página 16 de 19 

c) ser protocolizada na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, até às 17h30 do 
dia de seu vencimento. 

11.1.3 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por impugnação 
encaminhada por via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), 
entregue em locais diversos do mencionado na alínea “c” do subitem 11.1.2 e que, por isso, não seja 
protocolizada no prazo legal, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

11.1.4 – Não será considerada impugnação enviada por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

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

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

11.1.7 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos 
do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

11.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

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

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

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

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

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

c) ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, 
rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente 
comprovado(s); 

d) ser protocolizado na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, até às 17h30 do 
dia de seu vencimento. 

11.2.4 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por recursos e 
contrarrazões encaminhados por via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, 
transportadoras etc.), entregues em locais diversos do mencionado na alínea “d” do subitem 11.2.3 e 
que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal, independentemente da data e horário da 
postagem ou da remessa. 

11.2.5 – Não serão considerados recursos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

11.2.6 – Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância absoluta das 
LICITANTES, devendo o fato ser registrado em Ata.  
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11.2.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

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

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

CAPÍTULO 12 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

c) tumultuar a sessão pública de licitação;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.4 – As penalidades e os percentuais das multas decorrentes do descumprimento contratual estão 
indicados na Minuta de Contrato – Anexo XIV. 
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12.5 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

CAPÍTULO 13 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

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

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

13.4 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, 
e relevar omissões ou erros formais, observados na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligência junto às LICITANTES, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no art. 43, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2017. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
CPL - BHTRANS 

Endereço: Av. Eng.º Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis 
30.455-902 – Belo Horizonte/MG 

Telefone: 0xx 31 3379-5591 
Fax: 0xx 31 3379-5590 

Site: www.pbh.gov.br/bhtrans 
e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 

 

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

Fundo de Transporte Urbano – FTU 

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

1 – OBJETO 

1.1 – Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e implantação de 
sinalização vertical indicativa turística, com fornecimento de materiais.  

1.2 – Os serviços serão prestados sob o regime de empreitada por preço global e pagamento por 
medição mensal. 

1.3 – As especificações técnicas e detalhamentos encontram-se devidamente explicitados no 
Projeto Av. Tereza Cristina – Corredor 5 – Anexo II, Projeto Av. do Contorno – Corredor 8 – 
Anexo III, Especificações Técnicas – Sinalização Estatigráfica Vertical – Anexo IV, Modelo de 
Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexo XII, Normas Básicas de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo XIII, e neste Projeto 
Básico. 

2 – JUSTIFICATIVA 

Contratação do fornecimento de materiais e serviços necessários para a implantação de 
sinalização indicativa turística na Avenida Tereza Cristina e na Avenida do Contorno, conforme 
projetos de Nºs 3I – 00011/2011 e 3I – 00014/2011, constantes nos Anexos I e II, conforme 
previsto no Contrato de Repasse Nº 385.254-06/2012, celebrado entre o Ministério do Turismo e 
o Município de Belo Horizonte. 

3 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

3.1 – O Contrato de Repasse citado no item 2 prevê um aporte de recursos financeiros para a 
instalação de sinalização indicativa turística na cidade. Na 1ª etapa foram contemplados os 
corredores Av. Antônio Carlos, Av. Afonso Pena e os corredores internos da Área Central. Para 
esta 2ª etapa foram selecionados mais dois corredores, a saber: 

3.1.1 – Corredor 5: Av. Tereza Cristina, com 28 (vinte e oito) placas indicativas previstas. Através 
deste corredor são acessadas as saídas para Contagem, Betim, Sul de Minas e São Paulo. 

3.1.2 – Corredor 8: Av. do Contorno, com 32 (trinta e duas) placas indicativas previstas. Este 
corredor interliga os principais corredores da Área Central, que foram sinalizados na 1ª etapa. 

3.2 – A sinalização projetada complementará a sinalização turística já instalada, facilitando o 
entendimento de turistas, visitantes, moradores e transportadores de carga quanto aos acessos 
às regiões de interesse na cidade. 

3.3 – O processo de implantação da sinalização projetada prevê as seguintes etapas: 

3.3.1 – Fornecimento de placas em chapa de alumínio; 

3.3.2 – Fornecimento de conjunto de suporte com braço projetado, em aço carbono galvanizado; 

3.3.3 – Implantação de placa em braço projetado; 

3.3.4 – Remoção de placa em suporte cilíndrico tipo poste simples; 

3.3.5 – Remoção de placa em suporte tipo braço projetado; 
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3.3.6 – Implantação de conjunto suporte com braço projetado cilíndrico, incluindo todo material 
necessário à sua instalação, inclusive confecção da base de concreto e fixação de transversinas 
e abraçadeiras; 

3.3.7 – Remoção de suporte simples incluindo todo equipamento e material necessário à sua 
execução, bem como recomposição do local; 

3.3.8 – Remoção de conjunto com braço projetado. 

3.4 – O fornecimento e a implantação da sinalização indicativa serão feitas pela Contratada, a 
qual apresentará as devidas comprovações de capacitação e idoneidade técnicas, previstas no 
item 3.3 do Edital. 

3.5 – A execução completa dos serviços de fornecimento e implantação obedecerá ao 
Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo apresentado no Anexo V. 

4 – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 – O prazo máximo de mobilização da Contratada para o início das atividades não deverá ser 
superior a 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da assinatura do Contrato.   

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

5 – EQUIPAMENTOS EXIGIDOS 

5.1 – A Contratada deverá fornecer e manter em perfeitas condições de uso, por sua conta e 
risco, todos os equipamentos e instrumentos necessários à implantação da sinalização 
estatigráfica vertical indicativa turística, sendo: 

5.1.1 – Equipamentos de segurança, incluindo no mínimo 20 (vinte) cones refletivos por 
caminhão e equipamentos luminosos para segurança noturna.  

5.2 – Todos os funcionários de campo deverão portar os seguintes equipamentos mínimos: cinto 
de segurança tipo eletricista, botinas, luvas, óculos de proteção e colete refletivo. 
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ANEXO II 
PROJETO AV. TEREZA CRISTINA – CORREDOR 5 

(Este anexo é composto de 63 folhas, incluindo esta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos do Projeto 

Objetivos: Implantação de sinalização indicativa turística no corredor. 

Características do Projeto 
Classificação Viária – da via principal Arterial Tipo PROSITT 
Extensão em KM – Apropriar as extensões projetadas 8,50 Qtd. Placas – somente as Indicativas 028 

Previsão Orçamentária Total Equipe Interna 
Sinalização Horizontal  Gerente GEPRO Gerson Barros de Carvalho 
Sinalização Vertical  Supervisor GEPRO Ricardo Alves de Godoi 
Obras Físicas                 Geometria  Analista GEPRO Roque de Castro 

Pavimentação  Técnico GEPRO Paulo Duarte Gonçalves 
Sinalização Semafórica  Equipe Externa 
Sinalização Indicativa         Empresa  
Previsão Orçamento Total         Responsável  
    

 

 

DSV – Diretoria de Sistema Viário 

GEPRO – Gerência de Projetos de Trânsito 

Mapa de Situação/ Área de Intervenção do Projeto 

 

 
 

 
 
 
 
  
             
                 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte MG, Outubro de 2016 
 

3I-00011/11 – AV. TEREZA CRISTINA – CORREDOR 5 – PROSITT BELOTUR                                                      
CONVÊNIO 769535/2012 
CONTRATO OGU Nº 0385.254-06/2012 
INTERLIGAÇÃO: Área Central à saída para São Paulo. 



























































































































MÊS: OUT/16 FOLHA 01 / 01

Preços em R$
Unitário TOTAL

3.0 Fornecimento de placas em chapa de alumínio liga 5052
H38, espessura de 1,50 mm, incluindo todos os
dispositivos necessários à sua fixação.

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

11 3.2.1 Placas com sinais impressos. m² 0,00
12 3.2.2 Placas simples - Tipo I. m² 0,00
13 3.2.3 Placas simples - Tipo II. m² 0,00
14 3.2.4 Placas moduladas. m² 184,680 0,00

BHTRANS - GERÊNCIA DE SINALIZAÇÃO  -  GESIN
SINALIZAÇÃO  ESTATIGRÁFICA  VERTICAL

Contrato Nº 2.218 / 2013  -  2º  ADITIVO

ITEM

Projeto nº:3I-00011/11-Av. Tereza Cristina - Corr. 5 - PROSITT

QUANTID.UNID.

MEDIÇÃO Nº:

22
1.

81
3

D
at

as
ul

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS

14 3.2.4 Placas moduladas. m² 184,680 0,00

8.0 Suportes
8.3 Fornecimento de conjunto de suporte com braço projetado,

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

63 8.3.1 Suporte diâm. 3" / braço projetado diâmetro 2 1/2". U 0,00
64 8.3.2 Suporte diâm. 4" / braço projetado diâmetro 3". U 0,00
65 8.3.3 Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4". U 17 0,00
66 8.3.4 Suporte diâm. 6" / braço projetado diâmetro 5". U 11 0,00

SOMA DO FORNECIMENTO 0,00

10.0 Serviços Gerais
10.1 Implantação de placa 

97 10.1.1 em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte
cilindrico ou octogonal existentes ou em braço projetado
reduzido. U 0,00

10.1.2 em braço projetado ou pórtico composto interligado.
98 10.1.2.1 Placa com área inferior a 1,0 m². U 0,00
99 10.1.2.2 Placa com área igual ou superior a 1,0 m². U 28 0,00

100 10.1.3 em pórtico, bandeira ou cordoalha. U 0,00
10.5 Implantação do conjunto suporte com braço projetado10.5 Implantação do conjunto suporte com braço projetado

111 10.5.1 Cilíndrico incluindo todo material necessário à sua
instalação, incluindo base de concreto, bem como a a
fixação da(s) transversina(s)  e abraçadeira(s) U 28 0,00

112 10.5.1.1 Somente execução de base de concreto para suporte com
braço projetado simples ou duplo. U 0,00

SOMA DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00

TOTAL 0,00
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ANEXO III 
PROJETO AV. DO CONTORNO – CORREDOR 8 
(Este anexo é composto de 73 folhas, incluindo esta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos do Projeto 

Objetivos: Implantação de sinalização indicativa turística complementar no corredor. 

Características do Projeto 
Classificação Viária – da via principal Arterial Tipo PROSITT 
Extensão em KM – Apropriar as extensões projetadas 11,00 Qtd. Placas – somente as Indicativas 032 

Previsão Orçamentária Total Equipe Interna 
Sinalização Horizontal  Gerente GEPRO Gerson Barros de Carvalho 
Sinalização Vertical  Supervisor GEPRO Ricardo Alves de Godoi 
Obras Físicas                 Geometria  Analista GEPRO Roque de Castro 

Pavimentação  Técnico GEPRO Paulo Duarte Gonçalves 
Sinalização Semafórica  Equipe Externa 
Sinalização Indicativa        Empresa  
Previsão Orçamento Total        Responsável  
    

 

 

DSV – Diretoria de Sistema Viário 

GEPRO – Gerência de Projetos de Trânsito 

Mapa de Situação/ Área de Intervenção do Projeto 

 

 
 

 

 
 
 
 
  
             
                 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte MG, Outubro de 2016 
 

3I-00014/11 – AV. DO CONTORNO – CORREDOR 8 – PROSITT BELOTUR                                                     
CONVÊNIO 769535/2012 

CONTRATO OGU Nº 0385.254-06/2012 

INTERLIGAÇÃO: Corredores da Área Central 















































































































































MÊS: OUT/16 FOLHA 01 / 01

Preços em R$

Unitário TOTAL

3.0 Fornecimento de placas em chapa de alumínio liga 5052

H38, espessura de 1,50 mm, incluindo todos os

dispositivos necessários à sua fixação.

10 3.1 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, placas simples - Tipo I. m² 0,00

3.2 Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas em película

refletiva - Tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa

em película não refletiva

11 3.2.1 Placas com sinais impressos. m² 0,00

12 3.2.2 Placas simples - Tipo I. m² 0,00

13 3.2.3 Placas simples - Tipo II. m² 0,00

14 3.2.4 Placas moduladas. m² 173,06 0,00

8.0 Suportes

8.3 Fornecimento de conjunto de suporte com braço projetado,

em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e

pontas lisas.

63 8.3.1 Suporte diâm. 3" / braço projetado diâmetro 2 1/2". U 0,00

64 8.3.2 Suporte diâm. 4" / braço projetado diâmetro 3". U 7 0,00

65 8.3.3 Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro 4". U 25 0,00

66 8.3.4 Suporte diâm. 6" / braço projetado diâmetro 5". U 0,00

SOMA DO FORNECIMENTO 0,00

10.0 Serviços Gerais
10.1 Implantação de placa 

97 10.1.1 em poste de concreto ou em poste de semáforo ou suporte

cilindrico ou octogonal existentes ou em braço projetado

reduzido. U 0,00

10.1.2 em braço projetado ou pórtico composto interligado.

98 10.1.2.1 Placa com área inferior a 1,0 m². U 0,00

99 10.1.2.2 Placa com área igual ou superior a 1,0 m². U 32 0,00

100 10.1.3 em pórtico, bandeira ou cordoalha. U 0,00

10.2 Remoção de placa em poste de concreto ou em poste de

semáforo ou suporte cilindrico ou octogonal existentes ou em

braço projetado reduzido.

103 10.2.1 com área inferior a 1,0 m². U 0,00

104 10.2.2 com área superior a 1,0 m². U 1 0,00

105 10.2.3 em braço projetado ou pórtico composto interligado. U 1 0,00

106 10.2.4 em pórtico, bandeira ou cordoalha. U 0,00

10.5 Implantação do conjunto suporte com braço projetado
111 10.5.1 Cilíndrico incluindo todo material necessário à sua

instalação, incluindo base de concreto, bem como a a

fixação da(s) transversina(s)  e abraçadeira(s) U 32 0,00

10.13 Remoção de suporte simples e placa(s) se houver, incluindo

todo equipamento e material necessário à sua execução

bem como recomposição do local.

127 10.13.1 Diâmetro  2". U 0,00

128 10.13.2 Diâmetro  3". U 1 0,00

129 10.13.3 Diâmetro  4". U 0,00

10.14 Remoção do conjunto suporte com braço projetado
130 10.14.1 simples e placa(s) se houver, incluindo todo equipamento e

material necessário à sua execução bem como a

recomposição do local. U 1 0,00

SOMA DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00

TOTAL 0,00

BHTRANS - GERÊNCIA DE SINALIZAÇÃO  -  GESIN

SINALIZAÇÃO  ESTATIGRÁFICA  VERTICAL

Contrato Nº 2.218 / 2013  -  2º  ADITIVO

ITEM

Projeto nº: 3I-00014/11 - Av. Contorno - Cor. 8 - PROSITT

QUANTID.UNID.

MEDIÇÃO Nº:

2
2

1
.8

1
3

D
a

ta
s

u
l

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
1. PLACAS EM AÇO CARBONO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA  

 

1.1. OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de placas 

fabricadas em aço carbono e impressas em processo serigráfico. 

1.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

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

1.3. CONDIÇÕES GERAIS 

1.3.1. Materiais 

Serão considerados dois tipos de materiais para confecção de placas: 

Chapas finas laminadas a frio de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, 

resistentes à corrosão atmosférica, conforme norma NBR 5920: 2009, na 

espessura de 1,25mm (MSG 18); 

Chapas fornecidas pela BHTRANS, placas para reaproveitamento, que deverão 

ser previamente lixadas e imersas em líquido removedor para completa eliminação 

da tinta ou película anteriormente utilizada, em seguida a chapa receberá o 

tratamento descrito. 

1.3.2. Furação 

As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 

1.3.3. Tratamento 

Após cortadas em suas dimensões finais, furadas, as chapas deverão ter as 

bordas lixadas e deverão receber tratamento que compreenda desengraxamento, 

decapagem e fosfatização, com espessura de camada mínima igual a cinco micra. 

1.3.4. Acabamento 

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

O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó 

poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, na cor branca ou 

amarela na frente e preta no verso, com secagem a estufa à temperatura 

de 200ºC; 

Os símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados por 

processo silkscreen utilizando-se tinta epóxi dois componentes, (KTP ou 

Saturno) brilhante, com secagem a estufa, e nas placas especiais de 

parada de ônibus deverá ser utilizado vinil opaco de espessura 75 micras 
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para uso externo com garantia de 07 (sete) anos. 

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

O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó 

poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, na cor preta na frente 

e no verso, com secagem em estufa à temperatura de 200°C; 

O fundo, símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados em 

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

película não refletiva. 

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

O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó 

poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, nas cores branca, 

amarela e vermelha na frente e preta no verso, com secagem em estufa 

à temperatura de 200°C; 

Os símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados em 

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

película não refletiva. 

1.3.5. Garantia 

As placas em aço-carbono laminadas a frio deverão manter-se aceitáveis de 

acordo com os padrões de qualidade fixados na presente especificação, 

durante um período de 05 (cinco) anos para placas confeccionadas com chapa 

do fabricante; e por um período de 04 (quatro) anos para placas 

confeccionadas com chapas reaproveitadas. Será exigida a garantia quanto à: 

 Corrosão da chapa; 

 Tonalidade da tinta; 

 Aderência da tinta 

 Trincas e fissuras na tinta, ou película; 

 Outras características. 

1.3.6. Padrão de cor 

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

 Branco: ........... N 9,5 (tolerância N 9,0) 

 Amarelo:.........  10 YR 7,0/14 

 Verde: ............. 10 G 3/8 

 Azul: ............... 5 PB 2/8 

 Laranja: .......... 2,5 YR 6/14 

 Vermelho: ....... 7,5 R 4/14 

 Preto: .............  (Verso da placa): N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5) 

1.3.7. Identificação 

Deverão constar no verso das placas, impressos pelo processo silkscreen, na 
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cor branca os seguintes dizeres: BHTRANS, mês e ano de fabricação, além do 

nome do fabricante. Nas placas indicativas deverá constar o número da placa. 

1.4. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser submetida previamente 

a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela BHTRANS, cabendo a esta o direito de recusar todo 

material que estiver com mau acabamento ou apresente algum defeito (irregularidades na 

pintura da placa, material amassado ou arranhado) ou, com dimensões, formatos e 

mensagens em desacordo com o especificado. 

A critério da BHTRANS, as placas em aço carbono poderão ser ensaiadas em laboratório 

de acordo com as seguintes normas: 

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

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

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

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

 Verificação da Cor: 
Padrão Munsell; 

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

1.5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Todas as placas serão medidas e pagas por m², devendo estar incluídos no valor do metro 

quadrado todos os dispositivos de fixação, tais como: longarina/abraçadeiras, parafusos, 

porcas, arruelas, braquetes, selo e fita de aço inoxidável; 

No caso de placas circulares e octogonais a área a ser paga é a do quadrado envolvente, 

nos demais casos será medida a área efetiva das mesmas. 

Quando for necessária a alteração de mensagens em placas existentes, será medida a área 
do retângulo e pago em m

2
 de película (a parte será pago a retirada da placa e a nova 

implantação da mesma). 

O filme protetor anti-grafitismo será pago por m
2
 de placa revestida. 

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

2. PLACAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO 
 

2.1. OBJETIVO 

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

2.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

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

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

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

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

NBR-11003 - Tintas - Determinação da aderência. 

2.3. CONDIÇÕES GERAIS 

2.3.1. Material 

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

2.3.2. Furação 

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

2.3.3. Tratamento 

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

2.3.4. Padrão de cor 

As cores deverão seguir o padrão Munsell: 

 Branco: ....................................... N 9,5 (tolerância N 9,0) 

 Amarelo: ..................................... 10 YR 7,0/14 

 Verde: ......................................... 10 G 3/8 

 Azul: ........................................... 5 PB 2/8 

 Laranja: ...................................... 2,5 YR 6/14 

 Vermelho: ................................... 7,5 R 4/14 

 Preto: (Verso da placa): ............. N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5). 

2.3.5. Película 
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2.3.5.1. Película Plástica Preta 

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

2.3.5.2. Película Refletiva - Tipo A 

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

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

Tabela I 

Ângulo de 

divergência 

Ângulo de 

incidência 
Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

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

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

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

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

2.3.5.3. Película Refletiva - Tipo B 

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

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

Tabela II 

Ângulo de 

divergência 

Ângulo de 

incidência 
Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

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

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

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

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

 

2.3.5.4. Película Refletiva - Tipo C 

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

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

 
Tabela III 

Ângulo de 

divergência 

Ângulo de 

incidência 
Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul 

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

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

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

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

 

2.3.6. Acabamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

Na face principal o acabamento deverá ser feito em película refletiva nas 
cores indicadas no projeto. 
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O sinal de advertência ou regulamentação contido nas placas com 
informação complementar deverá ser todo em película refletiva Tipo B, 
exceto a cor preta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.6.7. Filme protetor anti-grafitismo 

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

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

O uso do filme será definido pela BHTRANS. 

2.3.6.8. Verso da placa 

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

2.3.6.9. Garantia 

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

 Tonalidade de tinta ou película; 

 Aderência de tinta ou película; 
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 Retrorrefletância da película; 

 Garantia da chapa 

 Trincas e fissuras na tinta, ou película; 

 Outras características. 

2.3.6.10. Identificação 

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

2.4. CLASSIFICAÇÃO 

As placas podem ser classificadas em simples e moduladas. 

2.4.1. Placas Simples 

2.4.1.1. Placas simples - Tipo I  

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

2.4.1.2. Placas Simples - Tipo II 

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

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

2.4.2. Placas Moduladas 

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

2.5. CONTROLE DE QUALIDADE 

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

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

2.5.1. Propriedades mecânicas à tração: 
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ABNT-NBR-6892: 2002 

Os resultados deverão apresentar os valores mínimos: 

 limite de resistência à tração .................... 269 Mpa 

 limite de 0,2% de escoamento.................. 221 Mpa 

 alongamento em 50 mm ........................... Mínimo 4% 

2.5.2. Composição Química: 

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

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

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

2.5.3. Aderência (tintas): 

ABNT NBR 11003 : 2009 

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

2.5.4. Cor 

Padrão Munsell 

2.5.5. Coeficiente da retrorreflexão 

ASTM-E-810 

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

2.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Todas as placas serão medidas e pagas por m
2
, simples ou moduladas, devendo estar 

incluídos no valor do metro quadrado todos os dispositivos de fixação 
(longarina/abraçadeiras, etc.), reforços dos módulos (perfis, cantoneiras, chapa de fixação, 
etc.), fita adesiva. 

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

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

Quando for necessária a alteração de mensagens em placas existentes, será medida a área 
do retângulo e pago em m

2
 de película (a parte será pago a retirada da placa e a nova 

implantação da mesma). 

O filme protetor anti-grafitismo será pago por m
2
 de placa revestida. 

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

3. PLACAS EM CHAPA DE POLIÉSTER 

3.1. OBJETIVO 

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

3.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

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

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

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

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

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

3.3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.3.1. Material 

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

3.3.2. Furação 

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

3.3.3. Tratamento 

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

3.3.4. Padrão de cor 

As cores deverão seguir o padrão Munsell: 

 Branco: .................................. N 9,5 (tolerância N 9,0) 

 Amarelo: ................................ 10 YR 7,0/14 
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 Verde: .................................... 10 G 3/8 

 Azul: ...................................... 5 PB 2/8 

 Laranja: ................................. 2,5 YR 6/14 

 Vermelho : ............................. 7,5 R 4/14 

 Preto: (Verso da placa): ........ N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5) 

3.3.5. Película 

3.3.5.1. Película Plástica Preta 

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

3.3.5.2. Película Refletiva - Tipo A 

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

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

 

Tabela I 

Ângulo de 

divergência 

Ângulo de 

incidência 
Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

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

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

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

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

 

3.3.5.3. Película Refletiva - Tipo B 

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

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

Ângulo de 

divergência 

Ângulo de 

incidência 
Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul Marrom 

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

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

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

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

 

3.3.5.4. Película Refletiva - Tipo C 

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

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

Tabela III 

Ângulo de 

divergência 

Ângulo de 

incidência 
Branca Amarela Laranja Verde Vermelha Azul 

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

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

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

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

3.3.6. Acabamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.6.7. Filme protetor anti-grafitismo 

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

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



 
 

BHTRANS – TP n.º 02/2017 – Anexo IV – Especific. Sinal. Vertical – Página 17 de 75 
 

3.3.6.8. Garantia 

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

 Tonalidade de tinta ou película; 

 Aderência de tinta ou película; 

 Retrorrefletância da película; 

 Garantia da chapa 

 Trincas e fissuras na tinta, ou película; 

 Outras características. 

3.3.6.9. Identificação 

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

3.4. CLASSIFICAÇÃO 

As placas podem ser classificadas em simples e moduladas. 

3.4.1. Placas Simples 

3.4.1.1. Placas simples - Tipo I  

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

3.4.1.2. Placas Simples - Tipo II 

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

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

3.4.2. Placas Moduladas 

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

3.5. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser submetido previamente 
a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela BHTRANS, cabendo a esta o direito de recusar todo 
material que apresente algum defeito (irregularidades na pintura da placa ou arranhado) ou 
com dimensões, formatos e mensagens em desacordo com o especificado. 
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A critério da BHTRANS, as placas em chapas de poliéster poderão ser ensaiadas em 
laboratório, visando à determinação das propriedades mecânicas à tração e da composição 
química das chapas, bem como ensaio de aderência e cor para as superfícies pintadas, e 
retrorrefletividade para películas de acordo com as seguintes normas: 

3.5.1. Propriedades mecânicas à tração: 

ASTM D 638 e intemperismo artificial 

Os resultados deverão apresentar os valores mínimos conforme especificado. 

3.5.2. Características das Chapas: 

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

Característica Unidade 
Processo de fabricação 

da chapa  
Laminação Contínua 

Teor de fibra de vidro (mínimo) % massa 25 

Espessura da chapa (mínimo) mm 2 

Alongamento na ruptura (mínimo) % mm 1,2 

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

MPa 85 
± 10% valor inicial 

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

MPa 5 000 
± 10 % valor inicial 

Resistência à flexão  
– estado de entrega (mínimo) 

MPa 130 

Módulo de elasticidade na flexão  
– estado de entrega (mínimo) 

MPa 5 000 

Absorção de água (máximo) % massa 1 

Massa específica g/cm³ Mínimo 1,35 

 

3.5.3. Espessura 

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

3.5.4. Aderência (tintas): 

ABNT NBR 11003 : 2009 

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

3.5.5. Cor 

Padrão Munsell 
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3.5.6. Coeficiente da retrorreflexão 

ASTM-E-810 

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

3.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Todas as placas serão medidas e pagas por m
2
, simples ou moduladas, devendo estar 

incluídos no valor do metro quadrado todos os dispositivos de fixação (longarina / 
abraçadeiras, etc.), reforços dos módulos (perfis, cantoneiras, chapa de fixação, etc.), fita 
adesiva. 

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

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

Quando for necessária a alteração de mensagens em placas existentes, será medida a área 
do retângulo e pago em m

2
 de película (a parte será pago a retirada da placa e a nova 

implantação da mesma). 

O filme protetor anti-grafitismo será pago por m
2
 de placa revestida. 

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

 

  



 
 

BHTRANS – TP n.º 02/2017 – Anexo IV – Especific. Sinal. Vertical – Página 20 de 75 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

4. PLACAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL RECICLADO  
 

4.1. OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de placas 

fabricadas com material reciclado, totalmente refletivas, e impressas em processo 

serigráfico. 

4.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

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

Brasileiro. 

4.3. CONDIÇÕES GERAIS 

4.3.1. Materiais 

Composição: Placa produzida com composto de polímeros e copolímeros 

reciclados, (sacolas e embalagens plásticas, borrachas de pneus e outros 

resíduos acrescentados com cargas vegetais). 

4.3.2. Furação 

As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 

4.3.3. Tratamento 

As chapas deverão passar por processo de limpeza e desengraxamento, de modo 

a garantir perfeita aderência das tintas e películas refletivas. Poderão ser 

empregados quaisquer métodos adequados. 

4.3.4. Acabamento 

Placas com símbolos, letras, números e tarjas silkadas.  

O fundo, símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados em película 

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

refletiva. 

4.3.5. Propriedades Físicas 

Alta resistência mecânica para suportar situações adversas decorrentes de sua 

aplicação. 

Alta resistência ao impacto. 

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

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

4.3.6. Propriedades Químicas 
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Resistência ao intemperismo: sol; radiação UV; ozônio; calor; frio; água; ventos; e 

tempestades. 

Resistência à chama. 

4.3.7. Propriedades Ecológicas 

Composição: 97% do composto é constituído por materiais descartados como lixo 

que podem contaminar o meio ambiente. 

Apenas 3% do composto é constituído por materiais de primeiro uso para tornar a 

placa adequada para o uso preconizado de maneira ecologicamente correta. 

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

mesma aplicação. 

A utilização de produtos descartados, como lixo, além de retirar poluentes do 

ambiente descarta o uso de materiais mais nobres que podem ter uma utilização 

mais racional.  

4.3.8. Garantia 

As placas deverão manter-se aceitáveis de acordo com os padrões de qualidade 

fixados na presente especificação, durante um período de 02 (dois) anos para a 

chapa. 

4.3.9. Padrão de cor 

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

 Branco: ................ N 9,5 (tolerância N 9,0) 

 Amarelo: .............. 10 YR 7,0/14 

 Verde: .................. 10 G 3/8 

 Azul:..................... 5 PB 2/8 

 Laranja:................ 2,5 YR 6/14 

 Vermelho:............. 7,5 R 4/14 

 Preto:.................... (Verso da placa): N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5) 

4.3.10. Identificação 

Deverão constar no verso das placas, impressos pelo processo silkscreen, na cor 

branca os seguintes dizeres: BHTRANS, mês e ano de fabricação, além do nome 

do fabricante. Nas placas indicativas deverá constar o número da placa. 

4.4. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser submetida previamente 

a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela BHTRANS, cabendo a esta o direito de recusar todo 

material que estiver com mau acabamento ou apresente algum defeito (irregularidades na 

pintura da placa, material amassado ou arranhado) ou, com dimensões, formatos e 

mensagens em desacordo com o especificado. 

4.5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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Todas as placas serão medidas e pagas por m², devendo estar incluídos no valor do metro 

quadrado todos os dispositivos de fixação, tais como: longarina/abraçadeiras, parafusos, 

porcas, arruelas, braquetes, selo e fita de aço inoxidável; 

No caso de placas circulares e octogonais a área a ser paga é a do quadrado envolvente, 

nos demais casos será medida a área efetiva das mesmas. 

O filme protetor anti-grafitismo será pago por m
2
 de placa revestida. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

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

5.1. OBJETIVO 

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

5.2. CONDIÇÕES GERAIS 

5.2.1. Suportes / suportes com braço projetado cilíndrico e cônico 

5.2.1.1.  Material 

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

Seção circular 

Diam. Interno (pol.): 2” 3” 4” 5” 6” 

Espessura da Parede: 3,00 4,25 4,75 5,00 5,60 

Diam. Externo (mm): 60,30 88,90 114,30 141,30 168,30 

Podendo ser aceita também norma DIN 2440: 

Espessura da Parede: 3,00 4,00 4,50 4,85 5,00 

Diam. Externo (mm): 60,30 88,90 114,30 141,30 168,30 

 
Seção cônica 

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

Base Topo Base Topo  

301,20 235,00 235,00 150,00 3,75 

324,70 240,00 240,00 160,00 3,75 

364,70 280,00 280,00 200,00 3,75 

Os pórticos, bandeiras simples e duplas terão suportes de sustentação 
de aço conforme ASTM A36 e a parte horizontal em treliça. 

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

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

5.2.1.2. Tratamento superficial 

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

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das 
peças, devendo as superfícies apresentar uma deposição mínima de 
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zinco igual a 350 g/m
2
 (trezentos e cinquenta gramas por metro 

quadrado), quando ensaiado conforme a ABNT-NBR-7397 (MB-25 I): 
2007; 

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

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

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

5.2.1.3.  Acabamento 

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

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

O suporte deverá ser uma única peça, não admitindo emendas. 

5.2.1.4. Fixação ao solo 

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

5.2.1.5.  Garantia 

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

5.2.1.6. Identificação 

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

5.2.2. Dispositivos de fixação 

5.2.2.1. Material  

5.2.2.1.1. Longarinas/abraçadeiras 

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

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

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

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

5.2.2.1.2. Quantidade de longarinas por placa em suporte 

 

Altura da placa Quant. longarinas 

30 a 50 01 

80 a 120 02 

130 a 190 03 

200 ou mais 04 

5.2.2.1.3. Quantidade de transversinas por placas em braço projetado 

 

Comprimento da placa n° longarinas 

Até 200 03 

200 a 300 04 

Acima de 300 05 

5.2.2.1.4. Porcas, parafusos, arruelas 

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

5.2.2.1.5. Fitas de fixação 

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

5.2.2.1.6. Fita adesiva dupla face de espuma acrílica 

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

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

Para as placas moduladas o perfil de alumínio, que contorna os módulos 



 
 

BHTRANS – TP n.º 02/2017 – Anexo IV – Especific. Sinal. Vertical – Página 26 de 75 
 

simétricos, será colado às placas através de fita adesiva. 

As longarinas ou transversinas são fixadas aos suportes ou braço-

projetado através de abraçadeiras e parafusos galvanizados a fogo e 

centrifugados. 

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

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

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

5.2.2.1.7. Perfis, cantoneiras, chapas de reforço para placas 

Os perfis, cantoneiras e chapas deverão ser em alumínio. 

5.2.2.2.  Tratamento superficial 

5.2.2.2.1. Longarinas/abraçadeiras 

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

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das 
peças, devendo as superfícies apresentar uma deposição mínima de 
zinco igual a 350g/m

2
 (trezentos e cinquenta gramas por metro 

quadrado) quando ensaiado conforme a ABNT-NBR-7397(MB-25-I) : 
2007. 

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

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

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

5.2.2.2.2. Utilização 

As placas simples Tipo I e II deverão ser fixadas em suporte, poste de 
semáforo, braço de semáforo e braço projetado por meio de 
longarinas/abraçadeiras e as placas moduladas serão fixadas em poste 
duplo ou triplo através de chapas e cantoneiras. 

 

A fixação das placas em poste de concreto será feita por meio de fita de 
aço inoxidável, selo, braquetes, conforme detalhe em anexo, devendo 
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usar duas ou mais fitas por placa de acordo com a furação da mesma. 

5.2.2.2.3. Garantia 

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

5.3. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido e implantado deverá ser 
submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela fiscalização da BHTRANS, 

cabendo a esta o direito de recusar todo material que apresente algum defeito. 

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

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

5.3.1.1. Composição Química: 

 Carbono  ABNT NBR – 5604 :1982 

 Fósforo  ABNT NBR  - 6340 :1982 

 Manganês  ABNT NBR -  6341 :1994 

 Silício  ABNT NBRNM - COPANT 27 

5.3.1.2. Propriedade mecânica à tração: 

Escoamento, resistência e alongamento conforme norma ABNT NBR 
6152. 

5.3.1.3. Revestimento (Zinco): 

 Massa de revestimento ABNT NBR - 7397 

 Aderência   ABNT NBR - 7398 

 Espessura  ABNT NBR - 7399 

 Uniformidade  ABNT NBR - 7400 

5.3.2. Dispositivos de fixação 

5.3.2.1. Revestimento (Zinco): 

 Massa de revestimento ABNT NBR - 7397 

 Aderência   ABNT NBR - 7398 

 Espessura  ABNT NBR - 7399 

 Uniformidade  ABNT NBR - 7400 

5.3.3. Fita de aço inoxidável 

5.3.3.1. Composição Química: 

 Carbono -  0,8% 

 Cromo -  entre 18,0 e 20,0% 

 Níquel -  entre 8,0 e 11,0 % 

 Manganês -  máximo 2,0% 
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5.3.3.2. Características Físicas: 

 Limite de resistência à tração:  59 Kg/mm
2
 

 Dureza:  140/160 Brinell 

5.4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

 

6.1. OBJETIVO: 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de suporte para 

placa, confeccionado em material reciclado. 

6.2. CONDIÇÕES GERAIS 

6.2.1. Material: 

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

6.2.2. Composição: 

 Plástico Reciclado – PEAD – Polietileno de alta densidade; 

 Borracha moída; 

 Fibras Naturais; 

 Anti chama; 

 Anti UV; 

 Ferragem estrutural composta de barras de aço. 

6.2.3. Requisitos mínimos: 
 

ENSAIO DE FLEXÃO: RESISTÊNCIA MECÂNICA 

Carga de Escoamento (N) 9220 

Tensão de Escoamento (MPa) 96,70 

Módulo de Elasticidade (MPa) 10970 

Resistência ao intemperismo artificial 2000 horas: 25% 

Resistência à propagação de chamas 

6.2.4. Acabamento 

Cores: Por processo de pigmentação do composto. 

6.2.5. Fixação ao solo 

A fixação do suporte ao solo deverá ser feita utilizando-se concreto traço em 

volume 1:2:2 (cimento, areia, brita) e acabamento com argamassa de cimento 

e areia no traço em volume 1:3 ou compatível com o piso da calçada. 

6.2.6. Garantia Mínima 

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

6.2.7. Controle de Qualidade 
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Para garantia de qualidade, todo material a ser fornecido deverá ser submetido 

previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela BHTrans. Cabendo a esta o 

direito de recusar todo material que estiver com mau acabamento ou apresente 

algum defeito. 

A critério da BHTRANS poderão ser realizados de laboratório, visando à 

caracterização dos materiais: 

6.2.8. Identificação 

Deverá ser gravado de forma legível e indelével nos suportes os seguintes 

dizeres: BHTRANS, mês e ano de fabricação, além do nome do fabricante. 

6.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Suportes simples serão medidos e pagos por metro linear, as unidades efetivamente 

fornecidas. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

7. BALIZADOR CILÍNDRICO FLEXÍVEL 
 

7.1. OBJETIVO: 

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

cilíndricos flexíveis. 

7.2. CONDIÇÕES GERAIS 

7.2.1. Material: 

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

7.2.2. Dimensões: 

 Altura: aproximadamente 80 mm. 

 Diâmetro Superior: 190 mm, (± 10). 

 Diâmetro Inferior: 200 mm, (± 10). 

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

7.2.3. Requisitos mínimos: 

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

7.2.3.2. Ensaio de tração (método ASTM D 638) com limite mínimo de resistência 
de 10 (MPa) e alongamento mínimo em 50 mm de 500 %; 

7.2.3.3. Estabilidade ao calor: o material não deve apresentar deformação 
permanente quando exposto em estufa a 70º por um período de 4 horas; 

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

7.2.4. Impacto: (300 J).  

7.2.5. Acabamento 

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

7.2.6. Fixação ao solo 

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

7.2.7. Garantia Mínima 

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

7.2.8. Controle de Qualidade 

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

7.2.9. Identificação 

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

7.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

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



                                                                                                              

   

 

BHTRANS – TP n.º 02/2017 – Anexo IV – Especific. Sinal. Vertical – Página 33 de 75 
 

 

 
 

 

 

Detalhes Construtivos Sinalização Vertical 
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DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA CIRCULAR ø 0,50 m 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E 

SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 1 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA OCTOGONAL L 0,25 m 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E 

SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 2 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA 0,50 x 0,50 m 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E 

SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 3 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA 0,50 x 0,60 m 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E 

SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 4 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FURAÇÃO DE PLACAS  

PLACA 0,50 x 0,75 m 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

2. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E 

SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 5 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FURAÇÃO 

PLACA DE PARADA DE  

ÔNIBUS SELETIVA 0,50 x 0,75 m 

 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS. 

2. FUROS 1/4". 

3. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E 

SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 6 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FURAÇÃO 

PLACA DE PARADA DE  

ÔNIBUS SELETIVA 0,50 x 1,00 m 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS. 

2. FUROS 1/4". 

3. A FURAÇÃO DO SUPORTE É OPCIONAL E 

SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE SERVIÇO. 

 

TÍTULO 

DETALHE 7 

FURAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE LONGARINA 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 8      

FIXAÇÃO DE 
LONGARINA 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE LONGARINA 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 9 
FIXAÇÃO DE 
LONGARINA 

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

 

 

NOTAS: 

 

 
 

TÍTULO 

DETALHE 10 

 FIXAÇÃO DE PLACA 
EM POSTE DE 
CONCRETO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE PLACA FIXADA COM CONJUNTO DE BRAQUETE E FITA ATÉ 1m² 

 

 

NOTAS: 

 

 
 

TÍTULO 

DETALHE 11  

FIXAÇÃO DE PLACA 
EM POSTE DE 
CONCRETO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE AÇO EM SUPORTE SIMPLES 

 

 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 12 

FIXAÇÃO DE PLACA EM 
CHAPA DE AÇO EM 
SUPORTE SIMPLES 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM SUPORTE SIMPLES 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 13 

FIXAÇÃO DE PLACA EM 
CHAPA DE ALUMÍNIO EM 

SUPORTE SIMPLES 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE AÇO EM SUPORTE DUPLO 

 

 

 
 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 14 

FIXAÇÃO DE PLACA EM 
CHAPA DE AÇO EM 
SUPORTE SIMPLES 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DUPLO 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 14 A 

FIXAÇÃO DE PLACA EM 
CHAPA DE ALUMÍNIO EM 

SUPORTE DUPLO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE REFORÇO PARA PLACAS SIMPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 15 

PLACA SIMPLES - 
REFORÇO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DA CANTONEIRA DE REFORÇO 

 

 

Planta

A A

f11/32”

 

NOTAS: 

 

 
 

TÍTULO 

DETALHE Nº 16 

 CANTONEIRA DE 
REFORÇO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CANTONEIRAS DE REFORÇO 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROs. 

 
 

TÍTULO 

DETALHE 17 e 18 

CANTONEIRAS DE 
REFORÇO - PERFIL 

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

 

 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 19 

PLACA MODULADA 
Montagem e Fixação 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS  

REFORÇO LATERAL 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 
 

TÍTULO 

DETALHE 20  

PLACAS MODULADAS 
Reforço Lateral 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DAS BARRAS SIMPLES DE REFORÇO LATERAL 

121,8

20,2

Barra A
f11/32”

6,4

38,4

6,4

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

Barra B

250,0

38,4

6,4

f11/32”

6,4

70,0 20,231,6

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E 

POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 21 

PLACAS MODULADAS 
Reforço Lateral 

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

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 22 

PLACAS MODULADAS 
Cruzetas de União dos 

Módulos 

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

Barra C

Barra D

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

250,0

34,8 34,8

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

250,0

34,8 34,8

6,4

19,2

18,4

38,4

6,4
6,4

6,4

19,2

18,4

38,4

6,4

6,4

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 
 

TÍTULO 

DETALHE 23 

PLACAS MODULADAS 
Elementos da Cruzeta 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE Nº 24 

DETALHE DE CANTONEIRA DE FIXAÇÃO DE PLACA NO SUPORTE 

 
DETALHE Nº 25 

CHAPA DE FIXAÇÃO DE PLACA NO SUPORTE – PARAFUSO 

 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 

 
 

TÍTULO 

DETALHE 24 e 25 

PLACAS MODULADAS  
Fixação das placas no 

suporte 

DATA:  Jan / 2013 

 

 



 
 

BHTRANS/GESIN-GEPRO – Anexo III – Especific. Sinal. Estat. Vert.  – Página 58 de 75 
 

 

 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO EM BRAÇO PROJETADO 

Perfil de alumínio

Chapa de alumínio

Cantoneira de alumínio

Arruelas 3/8”

Parafusos 3/8”

Arruelas 3/8”

Porcas 3/8”

Cantoneira de alumínio 3/8”

Arruelas 3/8”
Parafusos 3/8”

Braço projetado
de aço

Flange de travamento

Coluna de aço

Tampão

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 26 

FIXAÇÃO DE PLACA 
DE CHAPA DE 

ALUMÍNIO EM BRAÇO 
PROJETADO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO  

COLUNA / BRAÇO PROJETADO REDUZIDO 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, METROS  

E POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 27 

Suporte Especial – Braço 
Projetado Simples com 
diâmetro reduzido 3” x 

2”½  

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE CONJUNTO  

COLUNA / BRAÇO PROJETADO 

 

 

 

 

 

  

TABELA 6 – Cálculo do Comprimento 

da Coluna de Braço Projetado 

A = Altura da 

Placa (m) 

H = Comprimento da 

coluna (m) 

Vias 

Urbanas 

Rodovias 

1,90 / 2,00  

 

4,70 

 

 

5,30 

1,70 / 1,80 

1,50 / 1,60 

1,30 / 1,40 

1,10 / 1,20 

0,90 / 1,00  

4,20 

 

4,80 0,70 / 0,80 

0,50 / 0,60 

 

 

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 28 

Locação de conjunto 
coluna / braço 

projetado 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE MEDIDAS DO BRAÇO PROJETADO 

E ALTURA LIVRE DAS PLACAS 

 

 
 

Altura Livre das Placas em Braço Projetado 

Al = Altura Livre 

Mínima (m) Utilização 

5,50 m Vias urbanas 

6,00 m Rodovias 
 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 29 

Medidas do braço 
projetado e altura livre 

das placas 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DO FLANGE  

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 30 

Flange do braço 
projetado 

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

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 31 

Conjunto coluna / braço 
projetado duplo 

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

Detalhe do Flange 

   

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 32 

Flange do braço 
projetado duplo 

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

Detalhe “A”

3500

3500

20002000

150

6362,7

f 235

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B”

50

284

6
0

0
0

f 235

Furo 22 (6x)f 

Furo f 80

Flange Inferior
Detalhe “C”

4
2
0

3
0

0

390

300

Furo  36 (8x)f

Espessura 3/4

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

4
8
0

3
8

0

301,20

6
0

3
0

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E 

POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 33 

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

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

Detalhe “A”

4500

20002000

160

f 240

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B”

50

284

6
0
0

0

f 240

Furo 22 (6x)f 

Furo f 80

Flange Inferior
Detalhe “C”

4
2

0

3
0
0

390

300

Furo  36 (8x)f

Espessura 3/4”

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

5
1
0

4
1

0

324,70

6
0
3

0
6362,7

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E 

POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 34 

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

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

Detalhe “A”

4500

2500

200

f 280

Espessura 3.75

Flange do braço
Detalhe “B” 50

284

6
0
0

0

f 280

Furo 22 (6x)f 

Furo f 80

Flange Inferior
Detalhe “C”

4
8
0

3
6
0

430

340

Furo  36 (8x)f

Espessura 7/8”

Chumbador utilizado f 1 1/4” x 700

5
8

0

4
6
0

364,70

6
0

3
0

6362,7

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E 

POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 35 

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

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS DE BANDEIRA SIMPLES 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE 

CANTONEIRAS. 

3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA 

CASO, DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO 

TERRENO. 

4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E 

SERÁ EM CONCRETO ARMADO. 

5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 

2” x 3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 36 

BANDEIRA SIMPLES 
Detalhe Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS DE BANDEIRA DUPLA 

Variável Variável

Haletas de apoio de chapa 1/4”
(2 e 6) parafusos de 1/2”x1”

(Ver detalhe “C”)

Treliça em cantoneira

de 2”x3/16”

Haletas de apoio
de chapa de 1/4”

Vista Isométrica

Ver detalhe “C”

Ver detalhe “A”

8 chumbadores em ferro
“L” CDM 800x200mm 

Ver detalhe “B”

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

Detalhe “A”

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

Haletas em chapa 1/4” aço ASTM A36

18 parafusos
de 1/2”x1

16 parafusos
de 1/2”x1

Elevação

Detalhe “D”

Detalhe “C”
Vista superior

480

200

40

200

40

480

200

40

200

40

480

480

7550

510

510510

510

323

423

610

510

510

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS 

DE CANTONEIRAS. 

3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA 

CASO, DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO 

TERRENO. 

4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, 

E SERÁ EM CONCRETO ARMADO.  

5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM 

CANTONEIRA DE 2” x 3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 37 

BANDEIRA DUPLA Detalhe 
Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHES CONSTRUTIVOS DE PÓRTICO 

Haletas de apoio de 2”x1/4”
6 parafusos de 1/2”x1

Ver detalhe “C”

Variável

510

18 parafusos

de ½”x1” 

423

510

Detalhe “D”

de ½”x1” 

14 parafusos 510

323

Detalhe “C”
Vista superior

Ver detalhe “B”

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

Treliça em cantoneira

de 2”x3/16”

Vista Isométrica

Haletas de apoio
de chapa de 1/4”

Base de concreto

ver notas 3 e 4

Elevação
480 480

480

Detalhe “A”
Detalhe “B”
Acoplamento do tubo à base 
(chapa 3/4” ASTM 36)

8 haletas em chapa 1/4” aço ASTM A36

200

40

200

40

480

200

40

200

40

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E POLEGADAS. 

2. O ENCAIXE DO DETALHE “C” É FEITO ATRAVÉS DE 

CANTONEIRAS. 

3. A FUNDAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA PARA CADA 

CASO, DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO 

TERRENO. 

4. A SAPATA TERÁ VOLUME ENTRE 1,5M³ E 3,0M³, E 

SERÁ EM CONCRETO ARMADO.  

5. A TRELIÇA SERÁ EXECUTADA COM CANTONEIRA DE 

2” x 3/16”. 

 

TÍTULO 

DETALHE 38 

PÓRTICO Detalhe 
Construtivo 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE BASE E CHUMBADOR 

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS E 

POLEGADAS. 

 

 

TÍTULO 

DETALHE 39 

BASE E CHUMBADOR 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE POSTE CORDOALHA 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

 
 

TÍTULO 

DETALHE 40 

POSTE CORDOALHA 
PARA PLACA DE 

SINALIZAÇÃO 

DATA:  Jan / 2013 
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DETALHE DE POSTE CORDOLHA 
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NOTAS: 

 

 
 

TÍTULO 

DETALHE 41 

 POSTE CORDOALHA 
PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO 

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

 

 

NOTAS: 

  

TÍTULO 

DETALHE 42 

CORDOALHA – 
Braçadeira e Esticador 

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

 

NOTAS: 

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS  

TÍTULO 

DETALHE 43 

Suporte de materiais 
recicláveis, colapsável, 

de seção circular 

DATA:  Jan / 2013 

 

 

f da Coluna A B C 

2” 64 104 
3500 

4000 

3” 94 134 
4000 

4500 

 



ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO MÊS -01 MÊS 02 MÊS 03

DE SERVIÇOS SERVIÇOS % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 Sinaliz.Turíst.- Av.Tereza.Cristina 49,08% 20,00 20,00 20,00 40,00 10,00 50,00

2 Sinaliz. Turíst.- Av.do Contorno 50,92% 20,00 20,00 20,00 40,00 10,00 50,00

TOTAL EM PERCENTUAL 100,00% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00%

TOTAL EM REAIS

CONTRAPARTIDA

REPASSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V

SERVIÇOS A EXECUTAR
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

1

Fornecimento de placas em chapa de

alumínio liga 5052 H38, espessura de 1,50

mm, incluindo todos os dispositivos

necessários à sua fixação.

1.1

Placas com fundo, letras, símbolos e tarjas

em película refletiva - Tipo A, exceto a cor

preta que deverá ser impressa em película

não refletiva

1.1.1 Placas moduladas. m² 357,74 328,50R$      R$ 117.517,59

2 Suportes

2.1

Fornecimento de conjunto de suporte com

braço projetado, em aço carbono

galvanizado de seção circular com costura e

pontas lisas.

2.1.1
Suporte diâm. 4" / braço projetado diâmetro

3".
U 7 1.779,00R$   R$ 12.453,00

2.1.2
Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro

4".
U 42 2.347,67R$   R$ 98.602,14

2.2.3
Suporte diâm. 6" / braço projetado diâmetro

5".
U 11 2.699,33R$   R$ 29.692,63

3 Serviços Gerais

3.1 Implantação de placa 

3.1.1
em braço projetado ou pórtico composto

interligado.

3.1.1.1. Placa com área igual ou superior a 1,0 m². U 60 55,50R$        R$ 3.330,00

3.2

Remoção de placa em poste de concreto ou

em poste de semáforo ou suporte cilindrico

ou octogonal existentes ou em braço

projetado.

3.2.1 com área superior a 1,0 m². U 1 47,00R$        R$ 47,00

3.2.2
em braço projetado ou pórtico composto

interligado.
U 1 55,00R$        R$ 55,00

3.3
Implantação do conjunto suporte com braço

projetado 

3.3.1

cilíndrico incluindo todo material necessário

à sua instalação, incluindo base de concreto,

bem como a fixação da(s) transversina(s) e

abraçadeira(s).

U 60 300,00R$      R$ 18.000,00

3.4

Remoção de suporte simples e placas (se

houver) incluindo todo o equipamento e

material necessessário à sua execução bem

como recomposição do local 

3.4.1 diãmetreo 3" U 1 55,00R$        R$ 55,00

3.5 Remoção de conjunto com braço projetado 

3.5.1

simples e placa (se houver) incluindo todo o

equipalmento e material necessário à sua

execução bem como a recomposição do

local 

U 1 162,00R$      R$ 162,00

R$ 258.265,36

R$ 21.649,00

24,23 R$ 5.245,70

R$ 285.160,06

ANEXO VI

PREÇO GLOBAL (ITENS 1+2+3+BDI)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS E BDI ESTIMADOS

PREÇO TOTAL DE FORNECIMENTO (ITENS 1 + 2)

PREÇO TOTAL DE SERVIÇOS GERAIS (ITEM 3)

BDI SOBRE SERVIÇOS GERAIS

 Avenida Tereza Cristina - Corredor 5                                                                                                                     

Avenida do Contorno - Corredor 8                                                                                                                                   
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %

AC Taxa de Rateio da Administração central 3,83

S+G Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento 0,74

R Taxa de Risco 0,97

DF Taxa de Despesas Financeiras 1,20

L Taxa de Lucro 8,00

I Taxa de Tributos 7,15

PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS 3,50

CPRB (INSS) 0,00

24,23

Fórmula do BDI:

] - 1,00} * 100

ANEXO VI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS E BDI ESTIMADOS

PERCENTUAL TOTAL DO BDI

BDI = {[
((1,00 + (AC/100) + (S+G/100)) + (R/100) * (1,00 + DF/100) * (1,00 + L/100)

1 - (I/100)
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ANEXO VII 
MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2017 

 

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

n°______________________, por seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) 

Sr.(a)______________________________________, portador do documento de identidade nº 

_____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões relativas ao 

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

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

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

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

 

 

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 

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

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

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

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

d) Observar o disposto no item 2.4 e seus subitens do Edital. 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  R$______________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO VIII

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

(Anexo a ser apresentado na fase de habilitação, nos termos dos subitens 3.4.1.3 e 3.4.2 do Edital.)

#DIV/0!

#DIV/0!

=

=

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

Passivo Circulante
=

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

=

#DIV/0!

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG - LIQUIDEZ GERAL =

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR 

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

 
 
 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2017 
 
 

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

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

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

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

menor de dezesseis anos; 

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

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

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

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

 

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

prestadas. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

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

 
 
 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2017 

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

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

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

legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 

14 de dezembro de 2006. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

 

 

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

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

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

 
 
 

 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2017 
 
 

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

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

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

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

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente 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 BHTRANS – Empresa de Transportes 

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

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

e informações para firmá-la. 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 
 



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

1

Fornecimento de placas em chapa de
alumínio liga 5052 H38, espessura de 1,50
mm, incluindo todos os dispositivos
necessários à sua fixação.

1.1

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

1.1.1 Placas moduladas. m² 357,74 R$ 0,00

2 Suportes

2.1
Fornecimento de conjunto de suporte com
braço projetado, em aço carbono galvanizado
de seção circular com costura e pontas lisas.

2.1.1
Suporte diâm. 4" / braço projetado diâmetro
3".

U 7 R$ 0,00

2.1.2
Suporte diâm. 5" / braço projetado diâmetro
4".

U 42 R$ 0,00

2.2.3
Suporte diâm. 6" / braço projetado diâmetro
5".

U 11 R$ 0,00

3 Serviços Gerais
3.1 Implantação de placa 

3.1.1
em braço projetado ou pórtico composto
interligado.

3.1.1.1. Placa com área igual ou superior a 1,0 m². U 60 R$ 0,00

3.2

Remoção de placa em poste de concreto ou
em poste de semáforo ou suporte cilindrico
ou octogonal existentes ou em braço
projetado.

3.2.1 com área superior a 1,0 m². U 1 R$ 0,00

3.2.2
em braço projetado ou pórtico composto
interligado.

U 1 R$ 0,00

3.3
Implantação do conjunto suporte com braço
projetado 

3.3.1

cilíndrico incluindo todo material necessário à
sua instalação, incluindo base de concreto,
bem como a fixação da(s) transversina(s) e
abraçadeira(s).

U 60 R$ 0,00

3.4

Remoção de suporte simples e placas (se
houver) incluindo todo o equipamento e
material necessessário à sua execução bem
como recomposição do local 

3.4.1 diãmetreo 3" U 1 R$ 0,00

3.5 Remoção de conjunto com braço projetado 

3.5.1
simples e placa (se houver) incluindo todo o
equipalmento e material necessário à sua
execução bem como a recomposição do local 

U 1 R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

0,00 R$ 0,00
R$ 0,00

Preço Global  (por extenso):______________________________________________________

Avenida Tereza Cristina - Corredor 5                                                     
Avenida do Contorno - Corredor 8                                                       

ANEXO XII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI

PREÇO TOTAL DE FORNECIMENTO (ITENS 1 + 2)
PREÇO TOTAL DE SERVIÇOS GERAIS (ITEM 3)

BDI SOBRE SERVIÇOS GERAIS
PREÇO GLOBAL (ITENS 1+2+3+BDI)
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c) apresentar preço global superior ao informado no subitem 6.3.2 do Edital;

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

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

f) apresentar o BDI com porcentagem acima do BDI estimado no Anexo VI – Planilha de
Quantitativos, Preços e BDI Estimados;

Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item destacados de

amarelo. Os demais preços serão calculados automaticamente. O percentual do BDI será

inserido automaticamente após o preenchimento completo da Planilha de Composição do BDI.
** Conforme orientação do TCU, o BDI incide apenas sobre os serviços, elencados nos item 3.

*** Conforme alíneas "c", "d", "e" e "f" do subitem 6.3.10 do Edital, será desclassificada a
proposta que:

Identificação da Empresa LICITANTE: ___________________________________________________.

 - Declaramos:

1. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da
Tomada de Preços n.º 02/2017 e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos;

Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.

Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "e" do item 4.1 do Edital)

2. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, incluindo a
obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item 8.2).
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %
AC Taxa de Rateio da Administração central 0,00

S+G Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento 0,00
R Taxa de Risco 0,00

DF Taxa de Despesas Financeiras 0,00
L Taxa de Lucro 0,00
I Taxa de Tributos 0,00

PIS 0,00
COFINS 0,00
ISS 0,00
CPRB (INSS) 0,00

0,00

Fórmula do BDI:

] - 1,00} * 100

*De acordo com o TCU não existe uma norma ou metodologia única e consensual para realizar o cálculo do BDI, nem
para definir os componentes que devam integrá-lo. Portanto, este Modelo de BDI é mera sugestão, podendo ser
modificado pela Licitante, desde que em conformidade com os preceitos legais que regem o tema.
**Conforme alínea "f" do subitem 6.3.10 do Edital, será desclassificada a proposta que apresentar o BDI com
porcentagem acima do BDI estimado no Anexo VI – Planilha de Quantitativos, Preços e BDI Estimados.

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI
ANEXO XII

PERCENTUAL TOTAL DO BDI

BDI = {[
((1,00 + (AC/100) + (S+G/100)) + (R/100) * (1,00 + DF/100) * (1,00 + L/100)

1 - (I/100)
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ANEXO XIII 
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. 
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ANEXO XIV 

MINUTA DE CONTRATO 
 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no 
CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, com recursos do 

Contrato de Repasse nº 0385.254-06/2012 celebrado 
com o Ministério do Turismo, representado pela Caixa 
Econômica Federal, e com contrapartida do FUNDO 
DE TRANSPORTE URBANO (FTU), doravante 
denominado Contratante, neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. 
Josué Costa Valadão, através da EMPRESA DE 
TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE 
S/A – BHTRANS, sociedade de economia mista 
municipal situada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 
900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 41.657.081/0001-84, neste 
ato representada por seu Presidente, Sr. Célio Freitas 
Bouzada, e a ...................................................., 
estabelecida na ....................................................., CEP 
..............., inscrita no CNPJ sob o n.º ........................., 
neste ato representada por 
........................................................., doravante 
denominada Contratada, celebram este contrato, sendo 
o presente regido pelas normas da Lei Federal n.º 
8.666/93, suas modificações posteriores e pelas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo nº 01-127.021/17-35, 
ao Processo licitatório Tomada de Preços n.º 02/2017, e à proposta da Contratada, que integram este 
documento, independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Sistema Viário – DSV da Contratante. 

1.3. A fiscalização deste Contrato será exercido pela Gerência de Sinalização – GESIN, da 
Contratante. 

1.4. O responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato será o Supervisor de 
Sinalização Vertical Júlio da Conceição Teixeira, matrícula 375, CREA 96.913/D. O projeto básico 
composto pelas especificações técnicas em anexo tem como responsável o Gerente de 
Sinalização, Rodrigo Geraldo Aguiar, matrícula 1851, CREA MG108.052D. Os Projetos de 
Sinalização Indicativa Turística têm como Responsável Técnico (RT) o Analista de Transporte e 
Trânsito Roque Tadeu de Castro, matrícula 512, CAU A2072-9. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço referente a fornecimento e implantação 
de sinalização vertical indicativa turística, com fornecimento de materiais, conforme especificações 
constantes no Projeto Básico – Anexo I, Projeto Av. Tereza Cristina – Corredor 5 – Anexo II, Projeto 
Av. do Contorno – Corredor 8 – Anexo III, Especificações Técnicas – Sinalização Estatigráfica Vertical 
– Anexo IV, Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexo XII, Normas Básicas de 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo XIII e neste 
Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente contrato terá vigência de 4 (quatro) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 
obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado no Anexo V. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

4.1. O valor global deste contrato é R$ .............................................................................., obtido 
......................................................., e conforme proposta da Contratada autuada no processo. 

4.2. No valor estipulado no subitem anterior, estão incluídos todos impostos, taxas, custos e 
despesas diretas e indiretas. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos indicados nas 
seguintes dotações orçamentárias: 

2710.1100.26.452.060.2837.339039.63-03.00 

2710.1100.26.452.060.2837.339039.63-03.80 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

O valor do presente Contrato não será reajustado durante a sua vigência, nos termos da Lei Federal 
n.º 10.192 de 14/02/2001. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações 
da Contratada: 

7.1. Possuir instalações, equipe e equipamentos adequados para prestação dos serviços, com 
escritório em Belo Horizonte ou região metropolitana, ainda que não seja sediada nesta Capital. 

7.2. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade da 
Contratante, os empregados necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos 
os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, 
securitária e quaisquer outros não mencionados em decorrência da sua condição de empregadora. 

7.3. Alocar, além do pessoal necessário, também sob sua inteira responsabilidade, os equipamentos 
compatíveis com os serviços especializados que estão sendo contratados e os respectivos materiais. 

7.4. Assegurar a boa qualidade dos serviços objeto deste Contrato, de modo que os mesmos se 
realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

7.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados, na execução do objeto deste Contrato, quando 
evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, quando decorrentes da qualidade do 
material utilizado e, ainda, da ineficiência ou negligência nas operações de implantação da 
sinalização. 

7.6. Cumprir sistematicamente a data e o horário estipulados pela Contratante. 

7.7. Fornecer pessoal habilitado e em número suficiente para execução das atividades objeto deste 
Contrato, conforme este Instrumento, Projeto Av. Tereza Cristina – Corredor 05 – Anexo II; Projeto 
Av. do Contorno – Corredor 08 – Anexo III; Especificações Técnicas - Sinalização Estatigráfica 
Vertical – Anexo IV e Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexo XII, devendo 
substitui-lo quando a fiscalização da Contratante julgar necessário. 

7.8. Executar somente os serviços definidos nas Ordens de Serviço, não sendo permitida qualquer 
implantação por parte da Contratada sem a devida autorização da Contratante. 

7.9. Executar os serviços pactuados com rigorosa observância da melhor técnica aplicável a serviço 
de igual natureza, obedecendo aos dispositivos constantes no Projeto Av. Tereza Cristina – Corredor 
05 – Anexo II; Projeto Av. do Contorno – Corredor 08 – Anexo III; Especificações Técnicas - 
Sinalização Estatigráfica Vertical – Anexo IV; nas normas executivas da ABNT e outras porventura 
fornecidas pela Contratante, inclusive as Normas Básicas de Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo XIII.  

7.10. Utilizar materiais de primeira qualidade, em obediência ao estabelecido nas Especificações 
Técnicas - Sinalização Estatigráfica Vertical – Anexo IV. Em caso de dúvidas, reserva-se à 
Contratante o direito de, a qualquer tempo, coletar materiais para análise, por conta da Contratada. 
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7.10.1. 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. 

7.10.2. 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 em 
que for constatada a irregularidade nos materiais utilizados, sem que haja qualquer ônus adicional 
para a Contratante, além de penalidades previstas no Contrato. 

7.11. Executar os serviços nos períodos diurno e/ou noturno, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, obedecendo rigorosamente aos prazos definidos em cada Ordem de Serviço. 

7.12. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante. 

7.13. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de segurança do trabalho e legislação de trânsito, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vitimas os seus empregados, no desempenho ou em conexão com eles. 

7.14. Evitar danos à arborização, mobiliário urbano e demais instalações existentes na via pública 
quando a execução dos serviços, exceção feita para as intervenções previstas em projetos ou 
expressamente autorizadas pela Contratante. 

7.15. Zelar pelo perfeito cumprimento, por parte de todo seu pessoal, das normas estabelecidas no 
Código de Trânsito Brasileiro, e daquelas estabelecidas pela Contratante, em especial as 
relacionadas a seguir:  

7.15.1. Exigir o uso obrigatório do cinto de segurança por parte dos condutores e passageiros em 
todos os deslocamentos em veículos a serviço da Contratante. 

7.15.2. Fazer o uso do talão de “Estacionamento Rotativo” nas áreas destinadas a este sistema. 

7.15.3. Solicitar Autorização Especial de Trânsito de Veículo – AETV para circulação na Área Central, 
corredores e Lagoa da Pampulha, em consonância com as Portarias publicadas pela Contratante. 

7.15.4. Fazer utilização de sinalização de advertência e equipamentos auxiliares padronizados, além 
de acessórios de iluminação e de sinalização de obra refletivos. Utilizar, em todos os veículos de 
utilização noturna, iluminação de segurança visível pela frente ou por trás. O não cumprimento 
implicará no embargo da obra e a Contratada estará sujeita a multa.  

7.16. Comparecer, sempre que convocada, à sede da Contratante para atender solicitações, 
reclamações ou outras demandas que porventura possam ocorrer. 

7.16.1. Caracterizada a contumácia de não atendimento às convocações da Contratante, a 
Contratada estará sujeita à multa prevista neste Contrato. 

7.17. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 
da Contratante. 

7.18. Não caucionar ou utilizar o Contrato, em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento da Contratante. 

7.19. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na habilitação. 

7.20. Fazer com que seus funcionários usem uniformes em bom estado de conservação, com a 
indicação visual de “A serviço da BHTRANS". 

7.21. Apresentar, na data de assinatura do Contrato, um responsável técnico com curso superior  
devidamente registrado no órgão de classe (Sistema CREA / CONFEA e ou CAU / CAU/BR), 
compatível com as exigências do objeto, o qual será o responsável pelas implantações dos projetos 
viários e pelos contatos técnicos com a Contratante. 

7.22. Designar um preposto, mediante procuração, com poderes para assinar documentos e praticar 
todos os atos necessários ao cumprimento administrativo deste Contrato. 
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7.23. Entregar em local previamente designado pela fiscalização todo o material (placas, 
abraçadeiras, suportes, etc.) removido do sistema viário pela Contratada por causa da execução dos 
serviços solicitados, sem qualquer ônus para a Contratante. 

7.24. Transportar os funcionários obedecendo às resoluções do CONTRAN sobre o assunto, em 
especial a Resolução nº 82 de 19 de setembro de 1998 e legislação complementar. 

7.25. Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Sistema CREA) e/ou o Registro 
de Responsabilidade Técnica – RRT (Sistema CAU), relativa ao Contrato e encaminhá-la à 
Contratante antes do início efetivo das atividades. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Efetuar o pagamento na forma definida neste Instrumento. 

8.2. Fornecer as informações necessárias à prestação dos serviços. 

8.3. Acompanhar os serviços executados pela Contratada, responsabilizando-se pela aprovação e 
aceite dos mesmos. 

8.4. Providenciar desvio de tráfego e a garantia de execução do serviço, bem como mobilizar a 
Gerência de Operação de Trânsito da Regional, quando necessário. 

8.5. Indicar técnicos para a fiscalização e acompanhamento dos trabalhos, sendo que estes 
representarão a Contratante e terão total poder para efetuar a paralisação dos serviços, coletar e 
recusar materiais, de forma a fazer cumprir todas as exigências do presente Contrato. 

8.6. Julgar se o eventual atraso no cronograma de execução dos serviços encontra-se motivado por 
“Caso Fortuito ou de Força Maior”.  

8.6.1. Define-se por “Caso Fortuito ou de Força Maior”, todos os eventos imprevisíveis ou 
inevitáveis, atribuídos às forças da natureza e/ou atos do poder público que determinem a 
impossibilidade objetiva do cumprimento normal das obrigações assumidas. 

8.6.2. Como procedimento para justificar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, estas se 
obrigam, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de tal ocorrência, a dar ciência, por 
escrito, à outra parte da existência de “Caso Fortuito ou de Força Maior”, apresentando as 
necessárias comprovações. 

8.6.3. A parte notificada terá o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data de recebimento da notificação 
da outra parte, para considerar justificada ou não a alegação da ocorrência de “Caso Fortuito ou de 
Força Maior”  

8.6.4. Nas hipóteses de que o “Caso Fortuito ou de Força Maior” for aceito, poderão ser prorrogados 
os demais prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se 
lhes aplicando quaisquer multas. 

8.6.5. Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada por atraso ou eventuais prejuízos resultantes 
de “Caso Fortuito ou de Força Maior”. 

8.7. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os 
dados a seguir: 

Nominal: FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU 
CNPJ: 18.715.383/0001-40 
Inscrição Estadual: Isenta 

9.1.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 
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12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do 
desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe 
a Lei Municipal n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do 
serviço. 

9.1.1.1. O desconto a que se refere o subitem anterior deverá ser discriminado no corpo do 
documento fiscal da seguinte forma: "Desconto conforme Lei Municipal n.º 9.145/06. 

9.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues no endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 
900, Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-902, na Gerência de Sinalização – GESIN, que fará as 
conferências pertinentes e atestará a execução dos serviços.  

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

9.4. No 1º (primeiro) dia útil subsequente ao encerramento dos trabalhos de fechamento e 
conferência da medição, a Contratada providenciará o envio da Nota Fiscal correspondente. 

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

9.6. Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos, valores), após a 
emissão dos Boletins de Medição deverá a Contratada impugná-los por escrito, dentro do prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da emissão do documento. 

9.7. Apurado o pleito formulado no subitem anterior, o ajuste que eventualmente se faça necessário 
será feito no Boletim de Medição subsequente. 

9.8. Os documentos fiscais deverão ser atestados pela Gerência de Sinalização – GESIN após a 
execução dos serviços. 

9.9. A devolução do faturamento não aprovado pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a prestação dos serviços. 

9.10. O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada, sendo que o 
CNPJ da Nota Fiscal e da conta bancária deve ser o mesmo da Contratada. A Contratante não 
utilizará outra forma de pagamento. 

9.11. O pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente executados pela Contratada, 
em 10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamentos e 
Finanças – GEORF, da Contratante, devidamente atestada.  

9.12. Na hipótese da Contratada apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na forma correta, sem 
qualquer ônus adicional para a Contratante. 

9.13. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão 
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013: 

10.1. Advertência. 

10.2. Multas, nas seguintes condições: 

a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na 
entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 
por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 
impostos destacados no documento fiscal; 
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b) 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; 

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, na hipótese de a Contratada 
entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a 
que se destina; 

d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, quando a Contratada 
der causa à rescisão do Contrato; 

10.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores. 

10.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparação 
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência 
da execução deste Contrato. 

10.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 

10.2.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na GEORF – Gerência de Orçamento e 
Finanças da Contratante no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

10.2.5. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 
observando-se os seguintes critérios: 

10.2.5.1. O valor será descontado da garantia prestada. 

10.2.5.2. Se a multa aplicada superar o valor de garantia prestada, responderá a Contratada pela sua 
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices 
e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente; 

10.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras; 

10.2.5.4. Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito 
correspondente inscrito em dívida ativa. 

10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total 
do Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pela prestação de serviços 
em desacordo com o estabelecido. 

10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013. 

10.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade 
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração Pública, bem como a 
ocorrência de ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que 
implique em lesão grave ao interesse público. 

10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

11.1. A Contratada deverá comprovar, no ato de assinatura deste Instrumento, a prestação da 
garantia de contratação, no valor de R$ ..................... (................................ .....................................), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato.  
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11.1.1. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior à assinatura 
do contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela Contratante. 

11.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 11.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato. 

11.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

11.2.2. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente 
do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP n.º 
232/03.          

11.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 
obrigações contratuais.   

11.3. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 
multas estabelecidas no contrato. 

11.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que 
for notificada. 

11.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 
relativas. 

11.6. Em havendo prorrogação do Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou 
substituída, contemplando o novo prazo. 

11.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor 
contratado. 

11.7 – Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a 
garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO 

12.1. Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal nº 13.757 de 26 de outubro de 2009, fica 
vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos adicionais. 

12.1.1. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

12.1.2. Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato. 

12.1.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Representante 
Legal da Contratante, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração 
contratual para se atingir o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

13.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

13.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e legislação subseqüente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 

 
 
Belo Horizonte,            de                                    de            .  
 
 

Josué Costa Valadão 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  

Município de Belo Horizonte 

Célio Freitas Bouzada 
Presidente 
BHTRANS 

 
 
 

_______________________________________ 
(Nome) 
(Cargo) 

(Nome da empresa) 
 
Testemunhas: 
1 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

2 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
Destinação das vias: 1ª via – Contratante   2ª via – Contratada 
 


