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TERMO DE REFERENCIA 

 

 

1. OBJETO: 

1.1 O presente termo destina-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E 

VERTICAL NO MUNICIPIO DE JAGUARUNA/SC, atendendo as necessidades da 

Secretaria Municipal de Transporte, Obras, Habitação e Serviços Urbanos. 

  

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

2.1 A contratação destes serviços visa melhorar as condições de segurança e de 

sinalização das vias públicas, compreendendo em: a) sinalização horizontal, 

representada por linhas demarcadoras das faixas de tráfego, linhas de proibição de 

ultrapassagem, linhas de dispositivos de canalização, delimitação das faixas de 

aceleração e desaceleração, linhas de borda da pista, passagens de pedestres e 

paradas de ônibus, setas, números, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o 

pavimento. b) sinalização vertical, composto por placas de regulamentação, advertência 

e indicação. 

2.2 Os locais de aplicação, assim como as quantidades serão definidos pela Secretaria 

Municipal de Transporte, Obras, Habitação e Serviços Urbanos, conforme a 

necessidade. 

 

3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: 

3.1 A sinalização horizontal será executada de acordo com o manual de Sinalização 

Horizontal – Volume IV, CONTRAN/DENATRAM, para demarcação de pavimentos já 

existentes no município de Jaguaruna, nas cores branca ou amarela. 

 

3.2 Sinalização com Tinta Acrílica:  

3.2.1 A tinta a ser utilizada deverá atender os requisitos da NBR 11862, ser uma mistura 

de ligantes, partículas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes 

dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material 

qualidades que atendam à finalidade a que se destina.  

3.2.2 As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831. 

3.2.3 Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre 

de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos 

estranhos aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação. 

3.2.4 Os serviços de pintura não podem ser executados quando a temperatura ambiente 

estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas 

antes da aplicação. 

3.2.5 A espessura de aplicação deve ser de no mínimo 0,6 mm. 

3.2.6 A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 30 

minutos após o término da aplicação. 

 

Equipamentos recomendados: 
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- escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e 

secar apropriadamente a superfície a ser demarcada;  

- motor de autopropulsão;  

- compressor com tanque pulmão de ar, com capacidade no mínimo 20% superior à 

necessidade típica de aplicação, 60 CFM a 100 lb/pol2 ; 

- tanques pressurizados para tinta, fabricados em aço inoxidável, ou aço carbono, 

material que requer manutenção mais intensa; 

- reservatórios para microesferas de vidro a serem aplicadas por aspersão; - agitadores 

mecânicos para homogeneização da tinta;  

- quadro de instrumentos e válvulas para regulagem, controle de acionamento de 

pistolas, conta-giro, horímetro e odômetro;  

- sistema de limpeza com solvente; 

 - sistema seqüenciador para atuação automática das pistolas de tinta, permitindo variar 

o comprimento e a cadência das faixas;  

- dispositivos a ar comprimido para aspersão das microesferas de vidro, espalhadores, 

devendo apresentar flexibilidade para troca de bicos, orifícios, adequando-se para 

aspergir microesferas de quaisquer granulometrias e pressões entre 2 e 5 lb/pol2 ; - 

sistemas limitadores de faixa;  

- sistemas de braços suportes para pistolas;  

- dispositivos de segurança;  

- termômetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um higrômetro 

para a umidade relativa do ar, trena e um medidor de espessura. 

 

3.3 Sinalização com Tinta Termoplástica Extrudado:  

3.3.1 A tinta a ser utilizada será uma mistura de ligantes, partículas granulares com 

elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e 

outros componentes que propiciem ao material qualidades que atendam à finalidade a 

que se destina, atendendo os requisitos da NBR 13132. 

3.3.2 As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831. 

3.3.3 Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver 

acima de 30ºC ou estiver inferior a 3ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da 

aplicação.  

3.3.4 A temperatura de aplicação do material termoplástico não deve ser inferior a 

165ºC e superior a 180ºC.  

3.3.5 Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de 

ligação. É obrigatória a execução da pintura de contraste preta, a pintura de ligação 

deve ser feita sobre a tinta preta, após a sua secagem.  

3.3.6 A espessura de aplicação após a secagem deve ser de, no mínimo, 3,0 mm.  

3.3.7 A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 5 

minutos após o término da aplicação. 

 

 

Equipamentos recomendados: 

- vassouras, escovas;  

- compressores para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e secar 

apropriadamente a superfície a ser demarcada.  
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- aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada  

- implementos auxiliares para demarcação manual quantos forem necessários à 

execução satisfatória do serviço. 

- usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão de 

material, branco e amarelo, providos de queimadores, controle de temperatura e 

agitadores com velocidade variável; 

 - sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 e 500 mm e abertura de 3 

mm;  

- carrinho semeador para aplicação e distribuição de microesferas com largura variável 

de 100 a 500 mm; 

- termômetros em perfeito estado de funcionamento no recipiente de fusão do material 

termoplástico;  

Para aplicação mecânica, além dos equipamentos acima deve conter:  

- aquecimento indireto com óleo térmico, para todo o conjunto aplicador, ou seja, 

mangueira condutora do material termoplástico e pistola;  

- compressor com tanque pulmão de ar destinado à: pressurização do tanque de 

microesferas; limpeza do pavimento e acionamento das pistolas de microesferas;  

- dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples ou 

duplas de materiais utilizados;  

- dispositivos, acessórios de controle de segurança em painéis na cabine do veículo e 

na plataforma de comando do conjunto de aplicação; 

- sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diesel;  

- gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle;  

- dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução 

da demarcação;  

- termômetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um higrômetro 

para a umidade relativa do ar, trena e um medidor de espessura. 

 

4. SINALIZAÇÃO VERTICAL: 

4.1 A sinalização vertical será executada com placas fabricadas em chapas de aço, com 

espessura mínima de 1,25mm (nº18), e devem atender as condições exigidas pela NBR 

11904, zincadas pelo processo continuou ou semi continuo, de imersão a quente 

segundo a NBR 7008 e NBR 7013. 

4.2 As placas para a sinalização vertical deverão ser fixadas com hastes metálicas de 

ferro galvanizado a fogo com diâmetro de 2”, sendo a espessura paredes de no mínimo 

3 mm e 3,50 metros de comprimento. As aletas de fixação serão soldadas.  

4.3 Todos os tipos de placas a serem executadas deverão ser totalmente refletivas e 

devem estar de acordo com os manuais de “Sinalização Vertical de Regulamentação -

Volume I, CONTRAN/DENATRAM.  

4.4 O posicionamento das placas deve garantir uma pequena deflexão horizontal (em 

torno de 3°), em relação á direção ortogonal ao trajeto dos veículos que se aproxima, de 

forma a minimizar problemas de reflexo.   

4.5 As cavas de fixação dos suportes metálicos deverão ser preenchidos com concreto 

magro, moldado no local, com recobrimento compactado, a fim de que o sinal 

permaneça na posição recomendada. 
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5. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA: 

5.1 A contratada deverá realizar adequadamente os serviços, utilizando as melhores 

técnicas e implementando critérios de rendimento e economicidade. 

5.2 A contratada será a única responsável por danos/acidentes que viera causar a 

terceiros ou a seus próprios empregados. 

5.3 Todos os funcionários da contratada deverão estar devidamente registrados, 

utilizarem EPI’s e demais itens de segurança exigidos pela Legislação, bem como 

uniformes, cabendo à contratada a respectiva fiscalização. 

5.4 Manter sempre â frente dos serviços, profissional devidamente habilitado na entidade 

profissional competente e pessoal adequado e disponível na quantidade necessária para a 

execução das atividades. 

5.5 Refazer, sem ónus para a Contratante, os serviços rejeitados pela fiscalização. 

5.6 A Empresa deverá apresentar ART de execução dos serviços, emitido por 

profissional devidamente habilitado. 

 

6. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 

6.1 A contratante deverá conferir, vistoriar e aprovar os serviços entregues pela 

executora. 

6.2 Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na 

prestação dos serviços.  

6.3 Indicar os locais das intervenções e dar suporte para que a empresa consiga 

executar os trabalhos  de maneira eficaz. 

6.4 Solicitar a substituição dos serviços, caso comprove a má qualidade  dos mesmos.  

6.5 Prosseguir com as medições e pagamentos a contratada. 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

7.1 A contratada deverá iniciar os serviços no prazo de até 05 dias contados do 

recebimento da solicitação da Secretaria de Obras. 

7.2 A Contratante elaborará, mensalmente, a medição dos serviços executados 

baseada nas disposições contidas neste Termo de Referência. 

7.3 O valor de cada medição será apurado pela FISCALIZAÇÃO com base nas 

quantidades efetivamente executadas e aceitas. 

 

 

Jaguaruna, 12 de março de 2020. 

  

 

 

Secretaria Municipal de Transporte, Obras, Habitação e Serviços Urbanos 

PMJ 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

 
 

Jaguaruna, 12 de março de 2020. 

  

 

 

 

Secretaria Municipal de Transporte, Obras, Habitação e Serviços Urbanos 

PMJ 

 


