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INTRODUÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Alta Floresta tem como uma de suas missões principais 

garantir o deslocamento e a acessibilidade através do sistema viário da Cidade de forma 
rápida, segura e eficiente, tendo como fator preponderante a qualidade de vida e do meio-
ambiente, sempre aliado ao desenvolvimento do município. 

Para tanto, com o objetivo de proporcionar segurança e fluidez à circulação de 
veículos e pedestres, precisa dotar a Cidade de vias bem sinalizadas, com a implantação e 
a manutenção de equipamentos de controle semafóricos e dispositivos auxiliares. 

 
TITULARIDADE DA ÁREA 
Trata-se de serviços de sinalização em vias públicas centrais, não havendo, portanto, 

interferências ou desapropriações necessárias à conclusão do objeto. 
 
DIRETRIZES BÁSICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos e serviços 

especificados, estendidos também às atividades complementares à execução dos serviços, 
não indicados neste Projeto Básico e que poderão ser autorizadas pela Prefeitura. 

A Aceitação Provisória será autorizada quando da constatação da conclusão do 
objeto. As taxas e os emolumentos serão de responsabilidade da CONTRATADA e poderá 
ser liberado até a aceitação definitiva. 

 
SERVIÇOS A EXECUTAR 
Sinalização Semafórica - serviços de implantação (completa ou parcial) de conjuntos 

semafóricos modernos de alta tecnologia e baixo consumo de energia, diretamente ligada a 
responsabilidade sócio-ambiental do município perante os cidadãos. Constitui também 
serviço auxiliar a sinalização semafórica visa à fixação de estruturas metálicas tubulares 
para o assentamento dos semáforos. Consiste na abertura de furo e na execução de 
fundação direta em concreto moldadas no local e a recomposição do piso danificado. A 
Fixação de Colunas e Braços Projetados será diretamente no solo, com profundidade de 
20% do tamanho total Ca coluna, conforme CTB (1,20 m) devidamente concretado em sua 
base para evitar giro da coluna causado pelo vento. 

 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
Todos os materiais necessários à completa execução da obra serão fornecidos pela 

CONTRATADA, às suas expensas. 
Na aquisição, a CONTRATADA dará preferência, em igualdade de condições, a 

materiais que tenham MARCA DE CONFORMIDADE, de acordo com a descrição do 
memorial descritivo. 

Os materiais caracterizados nas especificações pelas suas marcas comerciais, 
definindo o padrão de qualidade do produto, só poderão ser substituídos por outros que 
preencham os mesmos padrões, comprovados por ensaios em órgãos idôneos. 

Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às Normas Técnicas da 
ABNT e do Código de Trânsito Brasileiro, em caso de inexistência destas, ficará a critério da 
Prefeitura a indicação das Normas ou Especificações a serem cumpridas pelos 
fornecedores de materiais e equipamentos na obra. 

A CONTRATADA tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e 
respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a 
mistura com elementos estranhos e ou danos aos equipamentos mais sensíveis. 

 
MÃO DE OBRA PREVISTA 
 



A CONTRATADA deverá possuir, no mínimo: 
 
a) 01 engenheiro ou técnico eletrônico - com experiência em sinalização viária – com 

registro no CREA e que será o responsável pelo gerenciamento dos serviços; 
b) 01 encarregado - para coordenação direta em campo, sendo capaz de 

compreender os projetos enviados, bem como reconhecer fatores capazes de prejudicar a 
execução do serviço, entre outros serviços inerentes à função; 

c) 01 eletricista - apto para instalações elétricas do material; 
d) 01 ajudante de serviços gerais. 
 
UNIFORMES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DAS EQUIPES 

Os trabalhadores deverão utilizar uniforme básico. Todos os profissionais envolvidos 
nos serviços deverão usar coletes tipo tirolês, em material refletivo, leve e de fácil 
visualização, além de equipamentos de EPI’s, ficando os custos destes por conta da 
CONTRATADA. 

  
MEMORIAL DESCRITIVO E MÉTODOS CONSTRUTIVOS 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
Preliminares 
Este memorial faz parte de um conjunto de definições, em métodos descritivos e 

especificações do serviço, materiais e equipamentos a serem aplicados, ratificados nas 
normas, especificações e métodos brasileiros aprovados, pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT e pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, bem como aquelas 
exigidas ou recomendadas pelas empresas concessionárias de serviços públicos e em caso 
de inexistência destas, ficará a critério da Prefeitura a indicação das Normas ou 
Especificações a serem cumpridas pelos fornecedores de materiais e equipamentos na 
obra. 

Todos os serviços executados seguirão rigorosamente ao memorial e projeto básico, 
especificações e planilhas orçamentárias - não podendo ser inserida qualquer modificação 
sem o consentimento por escrito de ambas as partes. 

 
Serviços 
Nada havendo em contrário, a CONTRATADA iniciará os serviços após o 

recebimento da ordem escrita de início, no prazo do Edital. 
Os serviços serão fiscalizados por intermédio de profissionais devidamente 

habilitados, e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pela Prefeitura.  
Imediatamente após o início dos serviços, a CONTRATADA deverá executar os 

trabalhos e conduzi-los de forma contínua e regular, dentro do cronograma estabelecido. 
Caberá, em qualquer caso, à CONTRATADA, solicitar permissão às autoridades 
competentes para a realização de trabalhos noturnos ou em horários especiais. 

Para garantia da qualidade dos materiais a serem empregados no serviço de 
sinalização, prevê-se acompanhamento, caso necessário, “in loco” pelo representante da 
Prefeitura durante o processo de produção do material adquirido. Este profissional terá total 
poder para efetuar paralisação da obra, coletar e recusar materiais, de forma a cumprir 
todas as exigências do contrato. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como 
justificativa ou defesa, por qualquer elemento da CONTRATADA, desconhecimento, 
incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das cláusulas e condições destas 
Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nos Projetos, nas 
Normas, Especificações e Métodos da ABNT e do CTB, em caso de inexistência destas, 



ficará a critério da Prefeitura a indicação das Normas ou Especificações a serem cumpridas 
pelos fornecedores de materiais e equipamentos na obra. 

A CONTRATADA deverá evitar danos à arborização, mobiliário urbano e demais 
instalações existentes na via pública quando da execução dos serviços, exceção feita 
àquelas previstas em projeto ou expressamente autorizadas pelo contrato ou pelo 
CONTRATANTE. 

A CONTRATADA será responsabilizada pelo uso de viaturas, equipamentos ou 
uniformes para o serviço prestado. Todos os serviços devem ser executados com a 
indispensável cautela e a correta utilização dos cones e demais equipamentos de 
segurança. 

 
Segurança da Obra 
Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes 

com o pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência 
daqueles riscos a Companhias ou Institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA 
deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à 
segurança, bem como, obedecer a todas as normas, a critério da CONTRATADA, 
apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço, sendo a única 
responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das instalações da obra. 

Para início de quaisquer serviços a sinalização de segurança da CONTRATADA 
deverá ser acionada (cones, cavaletes, dispositivos refletivos ou piscantes, etc.) de acordo 
com o CTB - Normas de Sinalização de Obras e Vias Públicas, constantes da Resolução no 
561/80 do CONTRAN. 

Caso haja quaisquer anormalidades observadas pela CONTRATADA que 
impossibilitem a execução da sinalização e em desacordo com o projeto, face à qualidade 
do piso, geometria local ou outro fator, a Prefeitura deverá ser comunicada imediatamente 
para as providências necessárias. 

Em caso de acidente na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá: a) prestar 
todo e qualquer socorro imediato às vitimas; b) paralisar imediatamente o serviço, a fim de 
evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; c) 
solicitar imediatamente o comparecimento de representante da Prefeitura no lugar da 
ocorrência, relatando o fato. 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
Ensaios 
Os semáforos e os controladores, antes de serem fixados definitivamente, deverão 

ser testados e somente quando estiverem em perfeito funcionamento instalados. 
Durante a licitação e a qualquer momento posterior durante a vigência do contrato, 

referente a aos materiais mencionados abaixo, a FISCALIZAÇÃO solicitará, à 
CONTRATADA, ensaios através de laudo(s) em atendimento as especificações contidas 
neste documento (Projeto Básico – Memorial Descritivo), referente aos itens Módulos a LED 
e Controlador Semafórico, emitido(s) por laboratório associado à Associação Brasileira de 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas- ABPTI ou INMETRO, apto para fazer as análises e o 
laudo, ou definidos pelas normas ABNT. Caso haja alguma dúvida quanto a qualidade dos 
produtos recebidos será realizado novo ensaio para contra prova, sendo que a Prefeitura 
solicitará a um laboratório de sua escolha a realização de novo ensaio laboratorial nos 
produtos a serem entregues, sendo que os custos destes ensaios serão ás expensas da 
Prefeitura, que caracterizam a qualidade do produto ou serviço a ser utilizado na obra. 

 
Ferramentas e Equipamentos 



Para execução dos serviços a CONTRATADA fornecerá todas as ferramentas e 
equipamentos necessários. Todo o equipamento deverá sofrer manutenção constante a fim 
de garantir o bom funcionamento e segurança do mesmo. 

 
TRANSPORTES HORIZONTAIS 
Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes decorrentes da 

execução dos serviços, ou seja, todos os equipamentos, materiais e equipes de trabalhos 
serão transportados de acordo com as normas da ABTN, para o local de realização do 
serviço. 

Após a execução do serviço o local deverá ser limpo, sem deixar qualquer 
equipamento danificado ou material de sobra abandonado. 

 
INSTALAÇÕES 
Deverão ser obedecidas as indicações da Prefeitura para a instalação da sinalização 

semafórica, observando sempre a classe de tensão indicada para o equipamento a ser 
instalado. 

 
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 
Os controladores de trafego deverão ser completos, de médio porte, com o numero 

de fases para operação variável conforme a necessidade dos fluxos veiculares e de 
pedestre nos cruzamentos, bem como compatível com a necessidade do município de Alta 
Floresta. 

 
Serviço de Fornecimento de 01 cruzamento semafórico, de 02 fases com mão 

de obra e instalação já incluso, e 01 cruzamento semafórico, de 03 fases com mão de 
obra e instalação já incluso conforme itens abaixo: 

 
05 (Cinco) Colunas simples Galvanizada 114 mm x 6000 mm, confeccionado em 

tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4 ½” x 6000 mm e espessura da 
parede 4,25 mm, com aletas anti-giro. 

 
05 (Cinco) Braços Projetados Galvanizados 101 mm x 4.000 mm, confeccionado em 

tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 3” x 4.000 mm de projeção e 
espessura da parede 4,25 mm. 

 
05 (Cinco) Grupo Focal Principal tipo I à LED 300 mm vermelho x 200 mm 

amarela x 200 mm verde, confeccionado em caixa de alumínio injetado com acabamento 
em preto fosco, com módulos (bolachas) à LED de alta intensidade, com mínimo de 110 led 
por cor (verde, amarelo e vermelho) 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, sendo os mesmos polarizados de forma independente, 
para que a queima de algum led não comprometa o seu funcionamento, o cluster dos led´s 
devera ser fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de 
alimentação 127/240 vcc 60hz., lentes transparente em acrílico ou similar com proteção UV, 
contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de 
borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação 
com conector. Incluso 01 bolacha LED de cada cor e tamanho para ficar de reserva. 

Módulos a Led conforme especificação: 
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 110 Vca, 

segue: 
Vermelho: 08 W 



Amarelo: 08 W 
Verde: 08 W 
• Intensidade luminosa em cd 
Vermelho: 500 cd 
Amarelo: 400 cd 
Verde: 400 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 0ºC a 75ºC a 

umidade relativa do ar; 
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED deverá ser superior a 0,90. 
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e 

comprimento da onda, fator de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos dos 
módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO. 

 
02 (um) Controlador Semafórico Digital Microprocessador  
02 (um) Módulo CPU para controlador eletrônico de tráfego para ficar de 

(reserva). 
02 (uma) placa de potencia para ficar de (reserva). 


