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1. INTRODUÇÃO 
 
O aumento no fluxo de automóveis no município vem determinando a utilização de novos 
sistemas de gestão, tendo o objetivo de identificar as sazonalidades do tráfego ao longo do dia 
e semana para então propor diversos planos semafóricos que visem otimizar a operação 
semafórica em função das peculiaridades do fluxo veicular no local (picos da manhã, almoço, 
tarde, entradas e saídas de escola, finais de semana, etc.). 
 
Pedra Azul é um município brasileiro localizado no nordeste do estado de Minas Gerais, na 
região do vale do rio Jequitinhonha. Sua população em 2017 está estimada em 24.748 
habitantes, e vem aumentando. Com isso, o aumento de fluxo de veículos tem acarretado uma 
dificuldade na mobilidade urbana, que está saturada quanto a infraestrutura das vias, sendo 
assim necessário uma intervenção com sistema semafórico inteligente. 
 
Cidade forte como atração turística, os visitantes costumam vir tanto das cidades próximas 
como de todo o país. Entre os atrativos turísticos se encontra seu acervo arquitetônico urbano 
e a escalada nas montanhas rochosas Pedra Cabeça Torta, Pedra da Conceição, Pedra da 
Montanha, Pedra da Rocinha e Toca dos Caboclos. 
Toda essa vasta opção de turismo aumenta consideravelmente o fluxo de veículos na cidade, 
fazendo-se necessário uma sinalização mais coerente e eficaz para tal demanda. 
 

 

 
 

2. OBJETIVO 
 
O presente projeto pretende a melhoria da mobilidade urbana no que tange à implantação de 
sinalização semafórica, utilizando um sistema inteligente para regularização do fluxo nos locais. 
 
A utilização de uma tecnologia avançada está aos poucos se alinhando às políticas de outras 
grandes cidades do mundo que já não consideram a construção de mais vias, túneis e viadutos 
como solução eficaz para melhorar o trânsito, porém ao contrário, se não bem planejadas, 
formam gargalos e provocam acidentes entre condutores e pedestres. Sendo assim, o foco 
deve ser a criação de um sistema que ajude os grandes e pequenos centros urbanos a 
otimizarem a resposta de seus sistemas de sinalização de forma sistêmica, já que o tráfego 
dever ser considerado como um organismo vivo, que vive em constante transformação. 
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3. OBJETO 
 
O presente processo tem como objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR REGIME DE 
JULGAMENTO GLOBAL para fornecimento e Implantação de sistema semafórico inteligente 
no município de Pedra Azul-MG”. 
 
Justificativa pelo tipo de julgamento escolhido: Devido à natureza e especificidade do serviço a 
ser prestado e dos produtos a serem adquiridos, se faz necessário esse tipo de julgamento, 
garantindo assim uma funcionalidade padronizada, sistêmica e eficaz, evitando conflitos 
metodológicos e funcionais. Ademais atender aos princípios básicos da administração Pública 
quais sejam economicidade e eficiência. Embora, em tese, fosse tecnicamente possível a 
divisão do objeto da licitação em parcelas, tal medida resultaria, na situação concreta, de 
prejuízo para a Administração Pública e para a população, tendo em vista que a contratação de 
várias empresas se apresentaria disforme, sem seguir os padrões exigíveis neste tipo de 
contratação pública, desnaturando, consequentemente, o próprio objeto a ser contratado. 
 
 

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO 
 
O serviço contará com controladores eletrônicos de tráfego inteligentes que resulte na 
programação de melhores planos semafóricos, ou seja, um conjunto de tempos de verde, 
defasagens e tempo de ciclos da operação semafórica que façam o trânsito circular mais 
facilmente, utilizando a tecnologia de sincronismo para a chamada “onda verde” ou “linha 
verde”, uma sincronização de semáforos que proporciona aos veículos passarem por uma boa 
sequência de semáforos no sinal verde ao longo de uma via, além de grupos focais com 
contador regressivo de desempenho otimizado que traz significativas reduções de acidente e 
diminui a ansiedade dos motoristas.  
 
A empresa será única e exclusiva responsável pelas ações e/ou omissões, relativas ao perfeito 
funcionamento do sistema de sinalização semafórico proposto, a partir da emissão da 
pertinente ordem de início dos serviços, dando garantia de fabricação de peças para reposição 
durante 10 anos, a fim de garantir o bom e perfeito funcionamento desse sistema de 
gerenciamento de tráfego. 
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5. DA PLANILHA E CROQUI 
 

Av. João de Almeida x Av. Antero de Lucena Ruas 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

1.1 3 Unid Coluna Simples 114,3 MM x 6000 MM, galvanizada á fogo.   

1.2 3 Unid Braço Projetado 101,6 MM x 4700 MM, galvanizado á fogo.   

1.3 3 Unid Grupo Focal Principal tipo I 3 x 200 mm á LED.   

1.4 3 Unid Grupo Focal Repetidor tipo I 3 x 200 mm á LED.   

1.5 1 Unid 
Controlador Eletrônico de Tráfego microprocessado de 03 
fases. 

  

1.6 200 m Cabo PP 4 x 1,5 mm.   

1.7 30 m Cabo PP 4 x 2,5 mm.   

1.8 3 Unid Armação Rex com roldana.   

1.9 1 Unid Caixa padrão medidor de energia.   

1.10 1 Unid Kit aterramento.   

TOTAL GERAL:  
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Av. Joaquim Antunes x Av. Cassiano Mendes 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

2.1 4 Unid Coluna Simples 114,3 MM x 6000 MM, galvanizada á fogo.   

2.2 4 Unid Braço Projetado 101,6 MM x 4700 MM, galvanizado á fogo.   

2.3 4 Unid Grupo Focal Principal tipo I 3 x 200 mm á LED.   

2.4 4 Unid Grupo Focal Repetidor tipo I 3 x 200 mm á LED.   

2.5 1 Unid 
Controlador Eletrônico de Trafego microprocessado de 04 
fases. 

  

2.6 200 m Cabo PP 4 x 1,5 mm.   

2.7 30 m Cabo PP 4 x 2,5 mm.   

2.8 4 Unid Armação Rex com roldana.   

2.9 1 Unid Caixa padrão medidor de energia.   

2.10 1 Unid Kit aterramento.   

TOTAL GERAL:  

 



 

Projeto de mobilidade semafórica 

 

Serviços 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

3.1 2 Sv. 

Serviço de implantação aérea e programação de controlador, 
com ferramentas, caminhão com guincho e cesta para duas 
pessoas e equipe com no mínimo 1 (um) motorista habilitado 
para dirigir o caminhão e operar o guincho, 1 (um) técnico 
especializado em implantação e manutenção semafórica e 1 
(um) auxiliar. 

  

TOTAL GERAL:  

 

TOTAL GLOBAL:  

 
 

6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

6.1. Grupo Focal Principal tipo I 3 x 200 mm a LED.   
Semáforo confeccionado em caixa de fibra de vidro, acabamento em preto, com módulos 
(bolachas) à LED composto por aproximadamente 130 led’s (+/- 5%) de alta intensidade, nas 
cores especificas, InGaN (Índio,Gálio,Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de 7.000  
mcd (milicandelas), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarela, com 
encapsulamento incolor, com uma vida útil de aproximadamente 100.000 horas sendo que 
todos os led acendem independentes um do outro por meio de resistências de ¼ Watts, e 
totalmente independentes uma da outra,  com dimensões de 200 mm nas cores vermelha, 
amarela e verde, contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado, vem com 
guarnição de borracha para vedação contra pó e água, refletor em policarbonato, lentes de 
acrílico com proteção UV, pestana em chapa de fibra, chicote elétrico de ligação com borne.    
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889:2019 

• A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, 
segue:   

Vermelho:   15 W     
Amarelo:    15 W 
Verde:       15 W    

• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.  
Vermelho:  162 cd  
Amarelo:  402 cd  
Verde:   211 cd  

• Comprimento de onda de luz dos LEDs:  
Vermelho:  620-680 nm  
Amarelo:  585-605 nm  
Verde:   490-520 nm  

• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade 
relativa do ar;  
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.  
 

Comprovação das especificações em acordo com a NBR 15889:2019 mediante laudos de 
ensaios fotométricos dos módulos à LED 200 MM emitidos por laboratórios credenciados ao 
INMETRO ou ABIPTI, deverão ser apresentados no envelope de proposta, sob pena de 
desclassificação da proposta. 
  

6.2. Grupo Focal Repetidor tipo I 3 x 200 mm a LED.   
Semáforo confeccionado em caixa de fibra de vidro, acabamento em preto, com módulos 
(bolachas) à LED composto por aproximadamente 130 led’s (+/- 5%) de alta intensidade, nas 
cores especificas, InGaN (Índio,Gálio,Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de 7.000  
mcd (milicandelas), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarela, com 
encapsulamento incolor, com uma vida útil de aproximadamente 100.000 horas sendo que 
todos os led acendem independentes um do outro por meio de resistências de ¼ Watts, e 
totalmente independentes uma da outra,  com dimensões de 200 mm nas cores vermelha, 
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amarela e verde, contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado, vem com 
guarnição de borracha para vedação contra pó e água, refletor em policarbonato, lentes de 
acrílico com proteção UV, pestana em chapa de fibra, chicote elétrico de ligação com borne.    
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889:2019 

• A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, 
segue:   

Vermelho:   15 W     
Amarelo:    15 W 
Verde:       15 W    

• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.  
Vermelho:  162 cd  
Amarelo:  402 cd  
Verde:   211 cd  

• Comprimento de onda de luz dos LEDs:  
Vermelho:  620-680 nm  
Amarelo:  585-605 nm  
Verde:   490-520 nm  

• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade 
relativa do ar;  
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.  

Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da 
onda, fator de potência mediante apresentação conforme descrito, de laudos de ensaios 
fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou 
ABIPTI.  
  

6.3. Controlador Eletrônico de Tráfego  
Formatado com tecnologia digital, em estado sólido, dotado de microprocessador e de relógio 
digital, com estrutura dinâmica, apta as necessidades do local ou planejamento viário.  
  
Descrição do Sistema.  
O Controlador semafórico digital microprocessado deverá ser de concepção modular e com 
possibilidade de funcionamento nas seguintes situações: (Fixo, Sincronismo GPS, Botoeira, 
Laço Indutivo, Manual Remoto, Prioritário, Via Rádio/GPRS/GSM).  

a) Manual  
b) Semiautomático  
c) Automático  
d) Sincronismo (Onda Verde – Mestre Escravo) com sistema GPS  
e) Intermitente  
f) Via Rádio/GPRS/GSM com transmissor e receptor;  

  
O controlador deve possuir disposição para comunicação Via Rádio/GPRS/GSM e GPS para o 
sistema de Sincronismo. 
 
Características Técnicas Básicas  
Condições gerais  
O Equipamento deverá ser um controlador de tráfego de tecnologia digital, em estado sólido, 
dotado de microprocessador e de relógio digital. O microprocessador adotado deverá ser 
largamente utilizado no mercado nacional.  
Serão admitidas as estratégias de controle por estruturas ou estágios, por grupos semafóricos, 
intervalos luminosos ou por qualquer outra estratégia de controle, desde que o controlador 
proposto seja capaz de atender todos os requisitos funcionais determinados.  
  
A empresa vencedora deverá fornecer no mínimo 01 (um) programador portátil com cabo sem 
qualquer ônus à prefeitura. Este equipamento de programação deverá ser do tipo portátil, ou 
seja, não fará parte do Controlador. Constituído por um display em cristal líquido com 
aproximadamente 16 colunas e 2 linhas, e teclado alfanumérico de membrana, utilizando cabo 
manga do tipo 4 vias blindado com conector do tipo serial ou similar para comunicação entre o 
programador e o controlador. Caixa para acondicionamento com resistência a impacto e anti-
queda. 
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Painel de facilidades:  
Deverão existir no controlador, e possuir fácil acesso as seguintes facilidades operacionais: a) 
 Disjuntor para ligar e desligar o controlador  
b) O controlador deverá utilizar circuitos integrados e ser montado em placa de circuito 
impresso tipo plug-in por conectores de alta qualidade para que não venha a comprometer o 
sistema de funcionamento.  
  
Acionamento de lâmpadas:  
O controlador deverá ter opção de acionar tanto lâmpadas halógenas quanto lâmpadas 
incandescentes e ou módulos a Led sem a necessidade de especificar qual o modelo de foco 
utilizado e o sistema de verdes conflitantes não seja prejudicado pelos modelos dos focos 
utilizados.  
Os circuitos de acionamento das lâmpadas deverão ser feitos a base de triacs, com proteção 
contra verdes conflitantes. Estes triacs deverão ser suficientes para uma correte elétrica de 
16Amperes.  
Cada módulo de potência deverá ter no mínimo duas fases, sendo elas veiculares e pedestre e 
terá que constar Led’s para fácil monitoração. Os conectores de ligação para os cabos devem 
estar presentes na própria placa, e ser do tipo Plug-in,   
  
Sincronismo (Onda-Verde)  
O controlador oferece a opção de sincronizar dois controladores ou mais, formando uma rede 
de onda verde. Todos os controladores são aptos para trabalhar tanto como mestre como 
escravo. O sincronismo é uma parte opcional do controlador e para que ele funcione é 
necessária uma placa Opcional de sincronismo, esta que possui seu devido encaixe no Rack 
semafórico. A comunicação entre os controladores é também de acordo com a necessidade do 
cliente, podendo ser tanto com cabos de comunicação ou com uma distância de até 500 mm 
de diferença entre um e outro pode também ser feito com transmissores e receptores via 
rádio/GPRS, estes dotados de um sistema de proteção por códigos para não haver 
interferências. Sistema com utilização de GPS - sistema de posicionamento global derivada do 
inglês (global positioning system), possibilitando a sincronização entre controladores, criando a 
“onda verde”, baseado em horário via satélite, sem a necessidade de interligação entre 
controladores por maio de cabos  
  
Atuado (Botoeira, Laço Indutivo, Manual, Prioritário).  
O controlador semafórico, quando dotado de laço indutivo (detector de veículos), deverá ser 
passível de seleção de entrada para até 4 canais para acionamento.  
O controlador deverá dispor de recurso que propicie a ocorrência de estágios/intervalos em 
função de demanda gerada por detectores veiculares como extensão a ser incorporada ao 
controlador, ou fora deste, sem que seja necessária qualquer alteração no controlador, apenas 
a adição de placas.  
Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletrônicos constituído por placa de 
detecção e laço indutivo, instalado numa seção especifica de via com até quatro faixas de 
rolamentos, capaz de detectar a presença do fluxo de tráfego veicular.  
Os laços indutivos deverão ser monitorados através de placas de detecção, as quais deverão 
ser do tipo "multicanais", ter microprocessador próprio e possuir recursos de sintonia e 
calibração para ajuste de sensibilidade.  
A placa de detecção deverá ser montada no gabinete do controlador ou possuir (em) gabinete 
próprio.  O controlador deverá ser capaz de operar no mínimo, 4 (quatro) detectores 
simultaneamente.  
  
O controlador semafórico, quando dotado de botoeira (detector de pedestre), deverá ser 
passível de seleção de um dos quatro modos de operação como segue:  
Atendimento Instantâneo com tempo definido pelo atuador – Típicos para instalação em corpo 
de bombeiros, quartéis de polícia, saída e entrada de hospitais e demais entidades que 
necessitem de tempo controlado por operador. Atendimento Instantâneo com tempos fixos 
(pré-programados) - para controladores instalados em regiões onde haja Órgãos Oficiais 
(Embaixadas, estacionamentos).  
Atendimento normal em função do ciclo e aceito somente durante o tempo fixo veicular.   
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Além do especificado acima quanto ao modo de atuação, o controlador deverá ignorar 
acionamentos desnecessários, considerando apenas o primeiro acionamento e desprezando 
os demais, durante o ciclo.  
  
Programação  
As funções de programação e verificação deverão ser executadas através do equipamento de 
programação. Este equipamento de programação deverá ser do tipo portátil, ou seja, não 
poderá fazer parte do equipamento. O equipamento de programação deverá ser constituído por 
um display e teclado.  
  
O controlador deverá apresentar, pelo menos as seguintes configurações mínimas:  
  

a) Permitir comandar até 5 fases veiculares independentes e seus respectivos 
pedestres (somando um total de 10 fases).  
b) Possibilidade de programação de no mínimo 5 planos de horários, incluindo 
flash noturno e o “apagão”, sendo possível programar no mínimo 32 planos, onde 
permite a troca de planos através de uma planilha (tabela) programada.  
c) Possuir um dispositivo de segurança que lhe permite acionar automaticamente 
o amarelo intermitente  
d) Possuir uma memória não volátil para armazenar a programação e quando 
houver falta de energia elétrica, a programação interna deverá ser mantida.  

  
Características Gerais de Projeto e Construção  
O controlador deverá funcionar na frequência de 60 Hz (+ ou – 5%) e nas tensões nominais de 
127 a 220 (+ ou –  
20%)   
O controlador não sofre nenhuma alteração em sua tensão nominal após ser aplicado a mesma 
a uma umidade relativa do ar de 90% durante 60 minutos.  
  
O controlador não varia os valores de tensão de entrada e saída dos focos:  
    
Tensão de entrada - Identificação - Tensão de saída:  
•  Entrada:   238Vca  
Identificação    Saída  
Veicular vermelho  238  
Veicular amarelo  239  
Veicular verde   238  
Pedestre Vermelho  238  
Pedestre Verde   
  

238  

•  Entrada:   119Vca   
Identificação    Saída  
Veicular vermelho  119  
Veicular amarelo  122  
Veicular verde   119  
Pedestre Vermelho  120  
Pedestre Verde   119  
   
Controlador deverá ser protegido totalmente contra subcorrentes, correntes de fuga, choques 
elétricos e sobre tensões, através de disjuntores termomagnéticos e varistores adequados.  
O módulo de potência em estado sólido deverá ter uma capacidade de no mínimo 16 A. 
Possuir suporte 114 mm para fixação em coluna.  
Ter no mínimo 1 ano de garantia.  
Possuir um Rack manufaturado com chapas de aço SAE 1010, aço este produzido por usinas 
nacionais. O processo produtivo consiste de estamparia por puncionadeira CNC e viradeiras 
também CNC. O processo de pintura utilizado é o eletrostático com tintas a base de poliéster.  
Medindo no máximo 360 mm x 255 mm x 160 mm.  
O Gabinete deverá ser blindado contra pó e respingos e com flange externa própria para a 
entrada dos cabos, flange esta parafusada externamente. Manufaturado com chapas de aço 
SAE 1010, aço este produzido por usinas nacionais. O processo produtivo consiste de 
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estamparia por puncionadeira CNC e viradeiras também CNC. O processo de pintura utilizado 
é o eletrostático com tintas a base de poliéster. Medindo no máximo 400m x 300 mm x 300 
mm, com borracha de vedação na porta.  
A barra de bornes dos grupos focais deverá ser do tipo (Macho/Fêmea), facilitando a 
manutenção.  
O equipamento deverá atender a várias situações de tráfego e ter condições de ser ampliado 
futuramente, adaptando-se a novas exigências, afim de não o tornar obsoleto após algum 
tempo de uso.  
Sua Segurança deverá ser total, quanto a defeitos que ocasionem acidentes e sua manutenção 
terá que ser rápida e dispensar técnicos e ferramental especializados.  
Comprovação das especificações de funcionamento com tensão nominal, verificação de tensão 
de entrada e saída, verificação de tempo programado mediante apresentação conforme 
descrito, de laudos de ensaios dos controladores semafóricos feitos por laboratórios 
credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.  
 
 

6.4. Programador Semafórico com Cabo para Controlador. 
Console com as funções de programação e verificação de funcionamento do sistema, 
executadas através do equipamento próprio ou por notebook. Este equipamento de 
programação deverá ser do tipo portátil, ou seja, não fará parte do Controlador. Constituído por 
um display em cristal líquido com aproximadamente 16 colunas e 2 linhas, e teclado 
alfanumérico de membrana, utilizando cabo manga do tipo 4 vias blindado com conector do 
tipo serial ou similar para comunicação entre o programador e o controlador. Caixa para 
acondicionamento com resistência a impacto e anti-queda. 
 
  

6.5. Cabo PP 4 x 1,5 mm.  
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de 
encordoamento (NBR nm 280). Isolação: composto de cloreto de polivinila (PVC/A) antichama, 
classe térmica 70 °C, preto numerado ou com veias coloridas. Separador: fita de poliéster, 
colocada em hélice, sobreposta (25%) ou talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de 
polvinila (PVC/ST1), na cor preta (NBR 13249).  
 
  

6.6. Cabo PP 2 x 2,5 mm.  
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de 
encordoamento (NBR nm 280). Isolação: composto de cloreto de polivinila (PVC/A) antichama, 
classe térmica 70 °C, preto numerado ou com veias coloridas. Separador: fita de poliéster, 
colocada em hélice, sobreposta (25%) ou talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de 
polvinila (PVC/ST1), na cor preta (NBR 13249).  
 
  

6.7. Coluna Simples 114,3 mm x 6000 mm. 
Confeccionado em tubo de aço, galvanizado, medindo diâmetro externo 4 ½” x 6000 mm e 
espessura da parede 4,25 mm, com aletas anti-giro, aplicação de tratamento químico de 
limpeza. 
 
 

6.8. Braço Projetado 101,6 mm x 4.700 mm. 
Confeccionado em tubo de aço, galvanizado, medindo diâmetro externo 4” x 4.700 mm de 
projeção e espessura da parede 3,75 mm, aplicação de tratamento químico de limpeza. 
 
 

6.9. Armação Rex com Roldana.  
Conjunto destinado a sustentação de cabos em instalações elétricas horizontais que envolvem 
cabos aéreos interligados por postes. Composto uma armação rex fabricada em aço carbono, 
galvanizado a fogo e um isolador roldana fabricada em porcelana. O conjunto acompanha 
também o parafuso de 1/2" para fixação bem com arruela.  
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6.10. Kit Aterramento para Controlador.  
Kit composto por 4,5 metros de mangueira de 3/4", 3 hastes para aterramento, 10 metros de fio 
rígido 10 mm², 3 conectores grampo para haste de aterramento tipo olhal, 1 terminal de aperto 
ou pressão ("botinha”) cuja devida instalação garante a proteção a variação de tensão de uma 
rede elétrica, eliminar as fugas de energia e proteger os componentes eletroeletrônicos do 
sistema bem como os usuários de um possível choque elétrico.  
  
 

6.11. Caixa de Padrão Medidor de Energia 
Caixa fabricada material protegido contra chamas, choques elétricos, impactos e corrosão. 
Pode ser do tipo monofasica ou bifasica (de acordo com a tensão nominal da instalação), e é 
destinada ao acondicionamento do medidor de energia bem como outros dispositivos de 
proteção como disjuntores. 
 
 

6.12. Serviço de mão de obra – Implantação Aérea.   
Serviço de implantação e instalação de todos os equipamentos do sistema o conforme 
contrato, com deslocamento e operação de caminhão plataforma ou munck, realizado por 
equipe técnica especializada e totalmente capacitada para implantações e manutenções 
elétricas do sistema semafórico, composto por no mínimo:   
 

• 1 técnico semafórico;   
• 1 auxiliar de serviço técnico semafórico;   
• 1 caminhão acoplado com plataforma ou munck;   
• 1 Motorista habilitado para operar o caminhão, podendo ser um dos membros citados 
inicialmente.   

Implantação Aérea utilizando Armação Rex com Roldana, conjunto destinado a sustentação de 
cabos em instalações elétricas horizontais que envolvem cabos aéreos interligados por postes.  
O serviço engloba a instalação completa de todo o sistema semafórico, sendo que a equipe 
deverá ser plenamente capacitada para implantação de grupos focais, bolachas a led’s, 
contadores regressivos, controladores, passagem de cabeamento aéreo ou subterrâneo, 
aterramento de colunas e controladores, enfim, de todos componentes integrantes do sistema, 
assim como pequenos reparos e programações especificas no controlador semafórico. Se 
necessário, também efetuar a programação ou reprogramação semafórica, incluso a hora 
técnica de acompanhamento profissional especializado.  
 
 

7. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços: 
 

7.1. Obras Civis de Infraestrutura e Elétrica 

• Efetuar instalação conforme normas vigentes de sinalização semafórica; 

• Verificar a visibilidade ideal para colocação de colunas e braços; 

• Implantar as colunas a uma distância mínima de 0,6m do meio fio da calçada, com 
profundidade de 1,2m e engastado com traço de concreto de 4 x 1; 

• Espera de no mínimo 24 horas para cura do concreto (secagem); 

• Implantação do braço projetado com vão livre de no mínimo 5,5m da via; 

• Montagem dos grupos focais semafóricos veiculares e pedestres; 

• Implantar os grupos focais principais com vão livre de no mínimo 4,7m da via; 

• Implantar os grupos focais repetidores com altura mínima de 2,2m da calçada; 

• Implantar os grupos focais pedestres com altura mínima de 2,0m da calçada; 

• Passagem de cabos aéreos com hasteamento numa altura mínima de 5,5m da via  

• Amarrações feita com cabo flexível ou arame trefilado. 
 

7.2. Verificação de Componentes Eletrônicos 

• Efetuar medições de tensões, correntes e potências envolvidas; 

• Verificar funcionamento de bolacha led, placa de controlador (CPU, Potência, Opcional 
e outras) pelo prazo mínimo de duas horas após a instalação dos mesmos; 
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• Fazer verificação de aterramentos implantados, proteção de surtos e fixação, visando à 
proteção e longevidade dos componentes; 

• Fazer Relatório Diário de Obra do serviço, e todos os componentes dos conjuntos 
semafóricos implementados; 

• Apresentar até o décimo dia do mês subsequente um Croqui ou Projeto “as built” de 
todo o serviço executado. 

 
 

8. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

8.1. DAS AMOSTRAS 
 
Encerrada a fase de lances a sessão de licitação será suspensa para que sejam entregues 
AMOSTRAS pelos LICITANTES que tiveram suas propostas provisoriamente classificadas em 
1º lugar, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da realização da 
sessão. 
 
Deverão ser apresentadas amostras dos itens: Controlador Eletrônico de tráfego para até 4 
fases com programador. 
 
As amostras deverão ser entregues na SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E 
TRANSPORTES, situada na Praça Theopompo de Almeida, 250 - Bairro Centro CEP: 39970-
000 - Pedra Azul – MG, aos cuidados de Eduardo Araújo Filho. 
 
As amostras, quando entregues diretamente pela licitante ou representante credenciado, ou 
por transportadora, serão recepcionadas mediante entrega de recibo específico devendo este 
documento ser juntado ao processo. 
 
As amostras serão analisadas pelo gestor do contrato em conjunto com setor competente, para 
verificação do pleno atendimento as características do objeto descrito no edital. 
 
A análise de amostras deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da 
data agendada pelo gestor do contrato. 
 
O não comparecimento do representante da empresa vencedora implicará na desclassificação 
da empresa.  
 
A avaliação das amostras será realizada com base nos critérios, abaixo descritos. 
 

• Os itens oferecidos para análise devem corresponder, com precisão, as especificações 
previstas no edital e aos descritivos contidos na proposta da empresa 1ª (primeira) 
classificada;  

  

• As amostras deverão ser apresentadas em embalagens apropriadas conforme unidade 
de compra, contendo as informações necessárias em seu corpo. 
 

• As amostras deverão vir lacradas e acompanhadas por laudo técnico atestando a 
especificação e das Normas da ABNT/NBR descritas neste edital;   
 

• As amostras, que se apresentem em desacordo com as especificações não serão 
apreciadas, implicando na desclassificação da proposta apresentada pela empresa, em 
virtude do não atendimento as condições estipuladas no edital.   
 

• Caso as amostras apresentadas não estejam de acordo com o termo de referência, 
será convocada a 2ª (segunda) classificada e assim sucessivamente, não cabendo à 
licitante desclassificada qualquer indenização ou direito, seja a que título for. 
 

• Após emissão de parecer definitivo pelo setor competente em conjunto com o gestor do 
contrato sobre as amostras apresentadas, o pregoeiro enviará aviso/comunicado, 
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exclusivamente por meio eletrônico, comunicando o resultado das amostras 
analisadas. 
 

• Após a realização dos testes, a prefeitura disponibilizará para retirada o saldo existente 
das amostras, se houver, no estado em que se encontrarem, mediante a assinatura de 
recibo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após adjudicação do objeto à 
licitante vencedora. Transcorrido esse prazo, os produtos terão a destinação que a 
prefeitura achar mais conveniente. 
 

• O material apresentado como amostra não será considerado para fins de recebimento. 
 
 

8.2. O licitante deverá ainda, apresentar na fase de propostas do certame os 
documentos abaixo: 

 

• Catálogo informativo descrevendo alguns itens do objeto ofertado, inclusive fotos 
específicas dos itens: Grupo Focal Principal, Grupo Focal Repetidor e Controlador 
Semafórico, junto com o termo de referência do certame licitatório, sob pena de 
desclassificação da Proposta. 

 

• Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou ABIPTI juntamente com a 
proposta, sobre as especificações solicitadas do material a LED baseadas na NBR 
15.889:2019 e do controlador baseada nas especificações deste termo, sob pena de 
desclassificação da Proposta. Tal exigência é necessária para garantir as 
especificações solicitadas, das quais são baseadas na NBR 15.889:2019, específica 
para materiais de sinalização semafórica com utilização de lâmpada a base de LED. 
Somente serão aceitos laudos em acordo com a última resolução em vigor. Para 
atendimento do disposto, serão considerados laudos emitidos em razão de empresas 
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serão 
consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que 
tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa 
proponente. 

 

• Certificado de licenciamento ambiental simplificado expedido pela SEMAD - Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da sede da empresa, 
com base no art. 4º, inciso V da Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, de acordo 
com o art. 54, parágrafo único, inciso I do Decreto nº 47.042, de 06 de setembro de 

2016, e art. 8º, inciso III e seu §4º, inciso I, da deliberação normativa COPAM nº 
217, para licenciamento na fabricação ou revenda dos materiais. Caso a licitante não 
seja fabricante, isto é, promova revenda, deverá apresentar declaração(ões) do(s) 
fabricante(s), em original, de que possuirá disponibilidade dos produtos acima citados, 
com qualidade e quantidade compatível com o objeto ora licitado, acompanhado do 
relatório(s) de ensaio(s) em cópia autenticado em nome do fabricante(s) conforme 
instruções acima, de atendimento às especificações do Edital quanto aos produtos 
supracitados e cópias autenticadas do(s) Alvará(s) de licença(s) de funcionamento 
do(s) fabricante(s) expedido pela Prefeitura do Município de sua Sede e Certificado de 
licenciamento ambiental simplificado expedido pela SEMAD. Tal exigência é 
necessária para garantir a proteção ao meio ambiente e a segurança do trabalho e em 
atendimento a legislação vigente, já que os serviços de sinalização horizontal e 
semafórica envolvem a manipulação e estocagem de componentes químicos ou de 
emissão de gases tóxicos. 

 

• A empresa proponente deve apresentar somente uma marca para cada produto 
ofertado. 

 

• Os documentos necessários descritos acima deverão, preferencialmente, ser 
apresentados conforme a sequência acima mencionada, por qualquer processo de 
cópia autenticada, em cartório (frente e verso, quando for o caso), ou publicação em 
órgão de imprensa oficial ou ainda, cópia comum acompanhada do original para 
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autenticação do servidor. Em todos os casos os originais deverão ser apresentados 
quando solicitados. 

 
 

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO 
 

• Apresentar durante a fase de habilitação prova de possuir no seu quadro permanente, 
na data da licitação, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor de certidões ou atestados fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidões de Acervos Técnicos 
(CAT) expedidas pelo CREA, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável 
técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto da 
licitação. A prova deverá ser feita através de Ficha de Registro de Empregado, 
devidamente registrado no órgão competente, Carteira de Trabalho onde constem os 
dados de sua contratação ou Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a 
empresa e o referido Responsável Técnico.  

 

• Apresentar durante a fase de habilitação declaração de disponibilidade de equipe 
técnica até o término do contrato, caso a licitante venha sagrar-se vencedora. 

 

• Apresentar durante a fase de habilitação indicação do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, com apresentação de relação 
nominal do técnico semafórico e do motorista de caminhão munck ou plataforma 
elevatória, e os seus respectivos Certificados de Capacitação NR 10 e NR 35. 

 

• Quando necessário a Prefeitura pedirá informações complementares ao fornecedor, 
atendendo ao engenheiro designado, que mediante parecer técnico fundamentado 
determinará os fornecedores na fase classificatória. 

 

• A empresa deverá apresentar no prazo estipulado acima, todos os argumentos 
técnicos relevantes por entidades qualificadas (universidades, institutos, laboratórios 
etc.), cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas 
em âmbito nacional e/ou internacional, conforme acima descrito. 

 

• É obrigatória a apresentação expressa de documentos comprobatórios deste item, para 
a fase de qualificação das empresas. 

 

• Todas as amostras dos produtos da empresa vencedora do presente certame, 
permanecerão sob a guarda da Prefeitura até a conclusão dos trabalhos, para que 
possam ser efetivamente comparados aos materiais e produtos aplicados na obra. 

 
 
 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Quando necessário a Prefeitura pedirá informações complementares ao fornecedor, atendendo 
ao engenheiro designado, que mediante parecer técnico fundamentado determinará os 
fornecedores na fase classificatória. 
 
Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização pela Prefeitura, das perfeitas 
condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas 
pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc. 
 
Obrigações da Contratada 
• Executar dentro da melhor técnica os serviços contratados. 
• Assegurar, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços. 
• Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços. 
• Permitir e facilitar à Comissão de Fiscalização em qualquer dia e hora, devendo prestar 
todos os informes e esclarecimentos solicitados. 
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• Participar por escrito à Comissão de Fiscalização a ocorrência de qualquer fato, 
condições que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, em parte ou no todo, de acordo 
com o cronograma físico, indicando as medidas para corrigir a situação. 
 
Caso não sejam atendidas as condições previstas nas especificações técnicas anexa deverá a 
contratada, às suas expensas, executar as modificações ou troca de equipamentos que se 
fizerem necessárias para obtenção das condições mencionadas. 
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OBRA.:
Local

Item Descrição Unid Quant Valor Unitario Valor Total
1

1.1 Coluna simples 114 x 6000 mm, galvanizada Unid 3 1,800.00 5,400.00
1.2 Braço Projetado 88,9 x 4700 mm, galvanizado Unid 3 1,600.00 4,800.00
1.3 Grupo Frontal Principal tipo I 200 x 200 mm a LED Unid 3 2,350.00 7,050.00
1.4 Grupo Frontal Repetidor tipo I 200 x 200 mm a LED Unid 3 2,100.00 6,300.00
1.5 Controlador Eletronico de Trafego de 03 fases Unid 1 5,800.00 5,800.00
1.6 Cabo PP 4 x 1,5 mm m 200 8.40 1,680.00
1.7 Cabo PP 4 x 2,5 mm m 30 7.35 220.50
1.8 Armação Rex com roldana Unid 3 48.00 144.00
1.9 Caixa Padrão Medidor de Energia Unid 1 2,500.00 2,500.00

1.10 Kit aterramento Unid 1 350.00 350.00
34,244.50

2
2.1 Coluna Simples 114 x 6000 mm, galvanizada Unid 4 1,800.00 7,200.00
2.2 Braço Projetado 88,9 x 4700 mm, galvanizado Unid 4 1,600.00 6,400.00
2.3 Grupo Frontal Principal tipo I 200 x 200 mm a LED Unid 4 2,350.00 9,400.00
2.4 Grupo Frontal Repetidor tipo I 200 x 200 mm a LED Unid 4 2,100.00 8,400.00
2.5 Controlador Eletronico de Trafego de 02 fases Unid 1 6,342.00 6,342.00
2.6 Cabo PP 4 x 1,5 mm m 200 8.40 1,680.00
2.7 Cabo PP 4 x 2,5 mm m 30 7.35 220.50
2.8 Armação Rex com roldana Unid 4 48.00 192.00
2.9 Caixa Padrão Medidor de Energia Unid 1 2,500.00 2,500.00

2.10 Kit aterramento Unid 1 350.00 350.00
42,684.50TOTAL DE ITEM

PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE SEMAFORO
Cruzamento Av João de Almeida/Av Antero de Lucena Ruas e Av Joaquim Antunes/Av Cassiano Mendes

Cruzamento Avenida João de Almeida/Avenida Antero de Lucena Ruas

Cruzamento Avenida Joaquim Antunes/Avenida Cassiano Mendes
TOTAL DE ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE



3 Implantação

semaforico
27,000.00

103,929.00

27,000.00

TOTAL DE ITEM

TOTAL GERAL

3.1 Deslocamento para implantação e instalação do sistema
unid 2 13,500.00



OBRA.:
LOCAL

ITEM

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 34,244.50         32.95% 100.00 100.00 100.00

2 42,684.50         41.07% 100.00 100.00 100.00

3 27,000.00         25.98% 100.00 100.00 100.00

TOTAL EM REAIS 103,929.00       100.00 103,929.00 103,929.00

 Cruzamento Avenida João de Almeida/Avenida Antero de 
Lucena Ruas 

Data: Janeiro/2020

Proprietario:  Prefeitura Municipal de Pedra Azul - MG

Cruzamento Avenida João de Almeida/Avenida Antero de Lucena RuasCruzamento Avenida Joaquim Antunes/Avenida Cassiano Mendes

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Municipio de Pedra Azul - MG

IMPLANTAÇÃO DE SEMAFORO

DISCRIMINAÇÃO     DE SERVIÇOS VALOR DOS  
SERVIÇOS

PESO                      
           %

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS -01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

 Cruzamento Avenida Joaquim Antunes/Avenida Cassiano 
Mendes 

Implantação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE
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Nº Processo: 26 - 4 / 2020 Modalidade:Tomada de Preço Tipo Licitação: Menor Preço Balizamento: Global

MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Razão Social/Nome:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Endereço:

CNPJ/CPF:

Dados Bancários:  Banco:

Representante Legal:

Agência: Conta: Telefone:

CPF:

............................................................................................................................................................... ...............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................... ..................................... ..................................... (..............).....................................

............................................................................................................................................................. .........................................................................................................

Item Material/Serviço Unidade QtdeCódigo Marca Preço Unit. Preço Total

Unidade 7,0000
ARMAÇÃO REX COM ROLDANA

292471

Unidade 7,0000
BRAÇO PROJETADO 101,6 MM X 4700 MM GALVANIZADO Á FOGO

292412

METRO 400,0000
CABO PP 4 X 1,5 MM

292453

METRO 60,0000
CABO PP 4 X 2,5 MM

292464

Unidade 2,0000
CAIXA PADRAO MEDIDOR DE ENERGIA

292485

Unidade 7,0000
COLUNA SIMPLES 114,3 MM X 6000 MM GALVANIZADA Á FOGO

292406

Unidade 1,0000
CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO MICROPROCESSADO DE
QUATRO FASES292507

Unidade 1,0000
CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO MICROPROCESSADO DE TRÊS
FASES292448

Unidade 7,0000
GRUPO FOCAL PRINCIPAL TIPO I 3 X 200 MM Á LED

292429

Unidade 7,0000
GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO I 3 X 200 MM Á LED

2924310

Unidade 2,0000
KIT ATERRAMENTO

2924911

Serviço 2,0000
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO AÉREA E PROGRAMAÇÃO DE
CONTROLADORCOM FERRAMENTAS, CAMINHÃO COM GUINCHO E CESTA2925112
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Nº Processo: 26 - 4 / 2020 Modalidade:Tomada de Preço Tipo Licitação: Menor Preço Balizamento: Global

MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Item Material/Serviço Unidade QtdeCódigo Marca Preço Unit. Preço Total

PARA DUAS PESSOAS E EQUIPE COM NO MÍNIMO 01 (UM) MOTORISTA
HABILITADO PARA DIRIGIR O CAMINHÃO E OPERAR O GUINCHO, 01 (UM)
TÉCNICO ESPECIALIZADO EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA
E 01 (UM) AUXILIAR

Subtotal:

Valor da Proposta: R$
.................................(..................................................................................................................................................................................................................).

Esta Proposta terá validade de ................... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data: ..................................................................................................................................................

                                                                                           __________________________________________
                                                                                                          Assinatura e carimbo do Licitante


