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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PALACIO CAPITÃO NOE DB CARVALHO
SECRBTARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

[)e: Secretaria Municipal de Defesa Social / SEMDS MEMO N"2112022

Para: Secretaria Municipal de Adnrinistração, Planeiaurento e

Finanças

Data: 1110212022

Prezada Secretária

Venho por meio deste expor a necessidacle de sirralização horizontal e vertical para este

município, tendo em vista que a sir-ralização e de extrema irnportâucia para o controle do trafêgo e

condutas regularrentadas, ressaltando qlle a sinalização adequada não é válida apenas para os

conclutores de automóveis, mas tambem para pedestres e ciclistas.

Deste r-nodo, estamos encaminhando em anexo Tertlo <Je Referencia que tem por ob.ieto, a

contratação cie empresa especializada em serviços de sINALIZAÇLO HORIZONTAI' E

VERTICAI,, pelo períoclo de 12 (doze) lrreses, com fornecimento de n'rateriais e equipauletltos

para atencler o sistema de Sinalização no Mr-rr-rícipio de Santa lzabel do ParálPA.

Sem, mas para o montento, estamos a disposição para qualquer esclarecitnettto

necessário.

Raimundo Roberto
Secreíário

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARA
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PII.IIFEI'TURA MUNICIPAI- DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SITCRETARIA MUNICIPAL DB DEF'ISA §OCIAL/SEMDS. DIRETORIA DE TITÂNSITO MUNICIPAL.DTM

TERMO DE REFERÊIVCIA

01 oBJETo contratação de empresa especializada em serviços ' ,1

slNALlzAÇÃo HontzoNTAL E vERTtcAL pelo período de 12 (doze) meses, c:rn
fornecimento de materiais e equipamentos para atendei o sistema de Sinalização r o
Mttnicípio rJe Santa lzabel/PA, conforme especificaçôes constantes da Planilha c e
Quantitativos, que integra.

02- JUSTIFICATIVA - A competência da Secretaria Municipal de Defesa Sc,:i rl
(SEMDS) Departamento Trânsito Municipai DTM no tocante à implanta;â":,
manutenção e revitalizaçáo sinalização horizontal e vertical das vias municipai r. A
aquisição via sistema de REGISTRO DE PREÇOS permite a disponibiliz.::;Í c
tempestiva do material, contribuíndo corn uma melhor logística e redução de custos.

03. ESPECTFTCAÇÃO DO MATERIAL:
3. 1. Sinalização Vertical
3.1 .1. Placas de Advertência Chapas finas laminadas a frio de aço de baixa liga e ,.lia
resistência mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, confornre norma NBR Iiü;il),
na espessura de'1,25mm. Na preparação da chapa a ser utilizada, deverá na Ín;r:
principal, ter o acabamento realizado com duas demãos de wash-primer à bas ,:

cromato de zinco, apÓs secagem, aplicadas duas demãos de tinta tipo esn,, te
sintótico na cor preta do tipo nâo refletorizada. O versô da placa deverá ser pinta r o
com esmalte sintético na cor preta do tipo não refletorizada. Deve secar em estufir a
temperatura de 140'C. As dimensões são as recomendadas para as vias urbanas rl
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito resoluçâo No 243 do CONTRAN, Vo[,,r,e
ll - Sinalização Vertical de Advertência. O fundo (1) amarelo em películas reflet,r; s
graLr técnico prismático, T'ipo I Norma ABNT (NIBR 14644). Símbotos (1), tarjas. cit ,s
internas e legendas na cor preta, em película de filme vlnÍlico na cor preta do Tip I V
Norma ABNT (NBR 14644). Ver características dos sinais no ANEXO l.
('l) consiituem exceção qiranto a cor:
A ?-4 - "OBRAS". Que possuri o fundo e a orla externa devem ser na cor LARANJA

3.1 2. Placas de Regulamentação Chapasfinas laminadas a frio de aço de baixa !r;,e;
alta resistência mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, conforme norma Nlitt
5920, na espessura de 1,25mm. Na preparação da chapa a ser utilizada, deverii I,a
faice principal, ier o acabamento realizado com duas demãos de wash-primer à l.rai::
de cromato de zinco, apos secagem, aplicadas ciuas demãos de tinta tipo esr " ;.
sintético na cor preta do tipo não refletorizada. O verso da placa deverá ser pirti lo
com esmalte sintéticc nâ cor preta do tipo não refletorizada. Deve secar em estufir a
tenrperatura de 140'C.
As clinrensões sâo as recomendadas para as vias urbanas no Manual Brasileiro c;
tiinaliz;ação de Trânsito resolução No 180 dr: CONTRAN, Volume l- Sinalizacào
Vertical <1e Regulanrentaçáo. O fundo (2) branco, tarjas e orlas na cor vermelha, e n
películas refletivas Erau técnico prismático, Tipo l, Norma ABNT (NBR 14644). Le ,'; s
núrneros, em película de filme vinílico na cor preta do Tipo lV, Norma ABNT (l lEfl
14644). Ver características dos sinais no ANEXO il.
(2) constitLrem exeeção quanto ái cor:
R-1 "- "IIARADA OBIIIGATORI/\", que possui fundo na cor vermelha, orla inte ra
[iranca, orla extelrna vermelha e letras brancas.
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3.1.3. Placas de lndicação Chapas finas laminadas a frio de aço de baixa liga e'i.,.d
resistência mecânrca, resistentes à corrosão atmosférica, conforme norma NBR 59 ,),
na espessura de 1,25mm. Na preparação da chapa a ser utilizada, deverá na fi ,. e
principal, ter o acabamento realizado corn duas demãos de wash-primer à base I e
cromato de zinco, apos secagem, aplicadas duas demâos de tinta tipo esn'ri',te
sintético na cor preta do tipo não refletorizada. O verso da placa deverá ser pint..r,io
cotn esmalte sintético na cor preta do tipo não refletorizada. Deve secar em estuÍa a
temperatura de 140'C. As dimensões são as recomendadas para as vias urbanair rrrr
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito resolução No 486 do CONTRAN, Vo . ,,,)
lll - Sinalização Vertical de lndicação. O fundo, tarjas., orlas, letras, números e,rs
dimensoes são as recomendadas para as vias urbanas no Manual Brasileiro c e
$inalizaçáo de Trânsito resolução No 486 do CONTRAN, Volume lll - Sinalizaqão
Vertical de lndicação. As películas utilizadas são as películas de filme vinílico na .:,)r
preta do Tipo lV, Norma ABNT (NBR 14644) ou o refletivo grau prismático, Tip'.r l,
Norma ABNT (NBR 14644), definidas de acordo com as necessidades da SEMDS.

Nota: As placas de indicação, de acordo corn a sua finalidade, terão as seguil tr s
caracteristicas:
Placas de identificação - fundo azul, as legendas, orla interna, tarjas e setas r,a
cor branca;
Placas de orientação de destino - fundo verde, tarja
verde. Letras, números na cor branca;
Placas educativas - fundo branca, tarja preta, orlas

branca, orlas brancr, e

preta e branca. Letras,
números na cor preta;
Placas de serviços auxiliares - fundo azul, taria branca, orlas branca e ;.r'/.r.r{.

Letras, números na cor branca;
Placas de atrativos turísticos - fundo martrom, orlas branca e marrom. Letr r s,
núrneros na cor branca e criptograma na cor preta,

3.1.4. Suporte das placas Suporte metálico galvanizado a fogo de 2,5" x 3,5 rl,
espessura 3mm. Deve possuir aletas na parte inferior que será concretado ao í"o'c
para evitar a torção. A ,fixação do suporle ao solo deverá ser feita utilizandr -r e
concreto traço em volume 1'.2.2 (cimento, areia, brita) e acabamento com argamí s'ia
de cimento e areia no traço em volume 1:3 ou compatível com o piso da calÇr,d:.
DimensÕes mínimas de 50cm de profundidade e 30cm de diâmetro.
Nota 0'1: Os ccinjuntos (Placas + Suporte) devem ser fornecidos e instalar )s

completos, compostos por placa, suporte, elementos de fixação da placa ao supc: e
(parafusos, porcas, arruelas) e qualquer outro item ou serviço que se fizer necessr,r,ür
para a sua perfeita montagem e instalação.
Nota 02: Oportunamente com cada solicitação (Nota de Empenho) serão indica,lr;s
pela Secretaria ft4urnicipal Defesa Social - SEMDS os respectivos códigos e quantictatie
das placas que corresponderão a cada pedido. A codificação das referidas placas'i,-,.á
como base o índice de Sinais especificados no Manual Brasileiro de SinalizaÇât rl)
Trânsito, Volume I - Sinalização Veftical de ReEulamentação, Volume ll - Sinaliza( i o
Vertical de Advertência e/ou no Volume lll - Sinalização Vertical de lndicação.

3.2" §ieralização Horizontal
3.21. TrNTA ACRíL|CA PARA DEMARCAÇÃO VtARtA BASE AGUA: Composi;âo
química: Resina acrílica .pura, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas mine r;iis
inertes, aclitivos, metanol. Classificação: Atende a norma ABNIT/NBR 13.69912A'2 -
Tinta a base de resina acrílica emuisionada em água. Características:
3.2.2. F-xecução de Sinalização. As normativas deverão ser seguidas de acordo cü '' a
ABNT/ NtlR 15.405:2006 - Sinalização horizontal viária.

2

§r"-§
A,, *,-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL/SEMDS

DIRETORIA DE TRÂNSITO M{JNICIPAL-DTM

Norma NBR 15405 - Sinalização horizontal viária - Tintas - Procedimentos p
execução da demarcação e avaliação.
Norma NBR 15438 - Sinalização horizontal viária - Tintas - Métodos de ensaio.
Norma NBR 15405 - Sinalização horizontal viária - tinta acrílica base água -aplicaçãcr
Norma NBR 1 6184 - Sinalização horizontal viária - Esferas e microesferas de vici .

Requisitos e métodos de ensaio.
Norma NBR 15576 - Sinalização horizontal viária - Tachões refletivos viárior
Requisitos e métodos de ensaio.
Norma NBR 14636 - Sinalização horizontal viária - Tachas r:efletivas viárias - -
Requisitos. Norma NBR 6970 - Segurança no tráfego * Defensas metálicas zincaclas
por imersâo a quente. Norma NBR 6971 - Segurança no tráfego - Defensas metál c; rs

- lmplantação '
Norma NBR 6323 Galvanização de produtos de aço ou ferro fundidl -
Especificaçâo.

4" PRAZO DE ENTREGA E CONDTÇÕES GERAIS:
4.1. Prazo de início dos serviços serão de no máximo 10 (dez) dias consecutivo a
contar do recebimento ou da retirada da Ordem de lnício de Serviços (OlS) p,,io
FORNECEDOR.
4.2. No caso de sinalizaçôes emergenciais, os serviços deverão ser iniciados
conforme ptazo esta belecido pela fisca I ização
4.3. Os prazos para conclutsão dos serviçoi serão de 30 dias prorrogáveis por igua': ,r
sucessíveis períodos até o esgotamento do saldo contratual. Tais prazos deverão i:r
rigorosamente cumpridos, evitando atrasos. Em caso de força maior, as justificatir i s
para o atraso no início ou conclusão de um seruiço deverão ser comunicadar à
fiscalização, por escrito, e serão devidamente analisadas pela área técnica.
4.4. O não cumprimento dos prazos de execução poderá acarretar nas sançie.s
previstas em contrato e lepislação vigente.
4.5 A prazo para execuçâo dos serviços de sinalização vertical e horizontal, previit rs
neste Termo de Referência, será de ate 12 (doze) meses adstrito à vigência c,o
REGISI-RO de PREÇOS. 4.6. Local execução dos serviços:
4.6.1. Em diversa's vias do município de Santa lzabel/PA.
4.6.?-. Horário dos serviços: Pintura: Turno da noite, no período compreendido entre i s
22 horas de um dia até as 6 horas do dia seguinte, ou nos finais de sêÍTt? |,i.
Dependendo do local a ser executado o serviço de sinalização poderá ser realizado lro
período rjiurno, conforme cronograma de execução do seruiço a ser fornecido pela
Secretaria Munictpal de Defesa Social. Demais serviços: em qualquer horário clescle
que previamente agendado com a SEMDS.

5. DA QUALIFICAçÃO rÉCrurCn
5.1. DOCUMENTOS DE QUALIFtCAÇÃO TECNTCA:
5.1.1. Cr:rnprovaçáo de Capacidade Técnica, através da apresentação de, no mínirrr,
_0,2- (dois) Atestados de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de dir"ri,o
público ou privado, demonstrando a execução satisfatoria de serviços similares ao
objeto da presente licitaçQo;
5.1.1.1 Os Atestados de Capacidade Técnica apresentados devem conter,ts
seguintes informações básicas: Nome do Contratado e do Contratante, identifice ?í,o
do contrato (tipo ou natureza do serviço), serviços executados e localização 1.rs

mesmos. E deveú ser registrados no CREA:

- Pintura de faixas com termoplástico;
- fornecimento e implantação de tacha refleiiva bidirecional'
- fornecimento e imptantação cte tachãoi'ãnàii", niairã"i"rlr;
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- fornecimento e implanta$ão de placas totalmente refletivas;
- fornecimento e implantação de placas semi- refletivas;
- Balizador tipo B.(BDTB);

' 5.1.2. Declaração assinada por sócio-gerente, presidente ou diretor, admissi r:l
assinatura por procurador / credenciado munido de procuração hábil, nos termos la
Lei, ou de carla de credenciamento, garantindo.
5.1.2.1. Disponibilidade da equipe técnica, adequados à execução dos serviços
técnicos especializados objeto da licitação e de indicação do (s) responsável (is)
Tecnico (s) pela execução de tais serviços;
5.1.2.2. A disponibilizaçào e utilização dos equipamentos exigidos nas especificây'u,3
tecnicas e demais necessários à perfeita execução dos serviços;
5 1.2.3. O fornecimento dos Equipamentos de Proteção lndividual - EPls, adequa< r s
aos serviços executados a todos seus furrcionários, bem como incentivar e fiscaliza. a
sua correta utilização;
5.1.2.3. Que o exame dos documentos técnicos anexos a este edital são suficierrtr,s
para a adequada avaliação dos serviços a executar, dos custos a considerar e pa a a
elaboração da proposta; '
5.1.3. Certificado do Registro da Licitante no Conselho Regional de Engenhara e
Agronomia - CREA, dentro de seu ptazo de validade;
5.1.4. Cerlificado'de Registro do (s) responsável (is) Técnico (s), engenheiro civíl r u
elétrico, indicado (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CRi,\,
dentro de seu prazo de validade;
5.1.5. O Certificado de Registro, se registrado em CREA, de outro Estado, dev,rrá
estar devidamente visado pelo CREA-PA, para participação em Licitações;
5.1 .6. Prova de que o Responsável Tócnico compÕe o quadro técnico da empresa. por
meio do registro da licitante junto ao CREA e copia da carteira de trabalho e
Previdência Social, no caso de empregado ou em se tratando de sócio da ernpres,r ) -r
irrtermédio da apresentação do Contrato Social;

6. GARANTIA:
6'1. A DETENTORA DA ATA garante a integridade dos trabalhos (serviço:, e
materiais), pelo período mínimo de 06 (seis) meses contados a partir da aceitação ,Jcs

serviços referentes à SIN^LIZAÇÂO HORIZONTAL e de 12 (doze) rneses contad, ,s a
pafiir da aceitação dos s.erviços referentes à SINALIZAÇÃO VERTICAL, excetui d rs
desgastes decorrentes do uso normal dos serviços.
6.2. Esta garantia implica obrigatoriedade por parte da DETENTORA DA A-fl\ :e
re'fazer, sem ônus para o MlJNlcíPlo, todos os serviços, de concepção inadequa ir,
no atendimento as especificaçôes técnicas e/ou falhas na execução, excetuados r s
que apresentem desgaste normal.
6.3. No tocante a Sinalização Viária Horizorrtal Será exigida garantia do sen ç:o
executado, quanto acl desprendimento do pavimento, deslizamento, retrorrefletância
mínima, desgaste prematuro, alteração da cor e outras características técnicas, salvo
casos enr que não for comprovada a responsabilidade da CoNTRATADA.
6.3.1. A Contratante realizará verificações das características iniciais e fatore; rll
desempenho ao longo do prazo de garantia dos serviços. Será admissível redut i o
rnáxirna de 50% (cinquenta por cento) r1a espessura seca e cla retrorefletância inicii ii,
ao final do prazo de garantia. Caso as verificações realizadas pela Contrata r e
detectar indícios de desgaste prematuro ou perda de retrorefletância, a Contrat,,c a
será acionada para a recomposição parcial ou total das sinalizaQões, de acordo co ,1 o /
padrão contratado. c \t,l\,lt 
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PLANILHA DOS MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA'

Santa lzabel do Pará, 11 de Fevereiro de 2( l.l.

'5
ls iil;ídas. 
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01 M^2 3.252 Serviços de revitalização de sinalização de solo com t
demarcação viária.

02 UND 180
Rlaca de sinalizaçáo sem i- refletiva medindo 0,S0cm subs

03 UND 200
Placa de sinalização medindo 0,75cm implantadas em post

ferro galvanizado.

04 M^2 10 000 Sinalização horizontal

nça
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