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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 
 

I.-GENERALIDADES: 
I.1 – Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas 

e condições para a execução de obras e serviços relativos à RECUPERAÇÃO 
DA AVENIDA BOA SORTE englobando fornecimento dos materiais, mão de 
obra, encargos sociais, legalização dos projetos e serviços nos órgãos 
competentes, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas 
necessárias à completa execução da obra pela contratada. As obras deverão 
ser executadas de forma técnica e economicamente viável, dentro dos padrões 
adotados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, em perfeita 
consonância com as normas estabelecidas pelo DNIT e SETRAN – PA. 

  
I.2 – Fazem parte destas especificações, devendo total obediência, 

no que forem aplicadas: 
I.2.1 – As Normas Brasileiras conforme a ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas; 
I.2.2 – O Decreto n.º 52.147 datado de 25/06/63 que rege e especifica 

as Normas e Métodos Para Execução de Obras e Prédios Públicos. 
 
I.3 – A Contratada será responsável pelo Seguro de Acidentes de 

Trabalho e danos a terceiros, conforme contratação de companhia idônea, não 
isentado-a de responder penal e civilmente pelos prejuízos. 

 
I.4 – As empresas interessadas nesta ficam obrigadas a inspecionar 

o local e o logradouro onde a Obra será desenvolvida, antes de apresentarem 
suas propostas, para que verifiquem a situação real dos serviços a serem 
realizados, observando suas particularidades, tais como alimentação de 
energia e abastecimento de água. 

 
I.5 – Todas as dúvidas legais e técnicas deverão ser retiradas por 

escrito junto ao corpo técnico nomeado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PAU D’ARCO. 

 
II.-DISPOSIÇÕES GERAIS: 

II.1 – INTERPRETAÇÕES E DISCREPÂNCIAS 
II.1.1 – VERIFICAÇÃO GERAL 
Cabe às empresas interessadas procederem a um estudo minucioso nos 

projetos, planilhas de serviços, especificações, documentações e o que demais 



Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO        

AV: Boa Sorte s/nº. – Setor: Paraíso – CEP: 68.545-000 
Fone: (94)3356-8250/8104/8105 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 

convir, do material fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU 
D’ARCO, bem como os registros nos órgãos competentes. 

II.1.2 – INTERPRETAÇÃO 
Caso seja percebida alguma divergência entre os projetos e as 

especificações, prevalecerão os projetos. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem 
explicitamente na planilha de quantitativos, deverão ser embutidos nos 
custos dos serviços relativos aos mesmos. 

As planilhas apresentadas nas propostas prevalecerão sobre as 
fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, e os serviços, 
quantitativos e valores apresentados pelas empresas, corresponderão à 
execução TOTAL dos objetos de contrato.  

Os serviços e encargos de caráter permanente, tais como, administração 
da obra, BDI, transporte de material e mão-de-obra, limpeza constante, pronto 
socorro, vigilância, taxas de luz e água, deverão estar inclusos no valor total da 
proposta. 

Quaisquer questionamentos que virem a surgir deverão ser solicitados, 
por escrito, ao corpo técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, 
o qual providenciará o esclarecimento. 

 
 II.2 – FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização total será exercida por engenheiro designado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO. Caberá ao engenheiro fiscal o 
acompanhamento da obra, sendo responsável pela aprovação ou não dos 
materiais e serviços, bem como a emissão de relatórios periódicos com 
elementos informativos sobre o andamento dos serviços, e a autorização de 
liberação das verbas, conforme acertado nas condições de pagamento e no 
cronograma físico-financeiro fornecido pela contratada. 

O engenheiro fiscal respeitará rigorosamente os projetos, especificações 
e planilhas de quantitativos fornecidas, devendo ser consultado para toda e 
qualquer alteração. 

 
II.3 – MATERIAIS 
Todo o material empregado estará sujeito à fiscalização e consequente 

aprovação ou não do engenheiro fiscal, devendo, portanto a empresa 
contratada consultar previamente o fiscal para que seja evitada a solicitação de 
substituição do mesmo. Portanto, TODOS os materiais passarão por prévia 
aprovação da fiscalização ANTES de sua aplicação na obra. 

A empreiteira se faz obrigada a retirar qualquer material impugnado pela 
fiscalização dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de 
Diário de Obra, caso este tenha sido aplicado sem a aprovação do engenheiro 
fiscal. 
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II.4 – CONTROLE DE OBRA 
A contratada se faz obrigada a instalar na obra um livro de controle, 

cognominado “Diário de Obra”, que servirá para as anotações e 
acompanhamento minucioso dos materiais e serviços, para fins de conferência 
com o Cronograma Físico-Financeiro fornecido. 

Este será de uso da empreiteira e do fiscal de obra, devendo conter além 
dos relatórios diários, as anotações com possíveis alterações que venham a 
ocorrer nos serviços, devidamente endossadas pelo engenheiro fiscal, 
responsável técnico da contratada e representante nomeado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO. 

II.5 – COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 
Toda comunicação ou solicitação deverá ser feita por meio de 

Memorando ou Ofício, devendo a mesma ser registrada no Diário de Obra. 
 
II.6 – PRONTO SOCORRO 
Deverá ser mantido no canteiro de obra, um serviço de pronto socorro, 

com medicamentos de atendimento a socorro primário, para os casos de 
acidentes com operários. 

 
II.7 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
A contratada deverá apresentar o responsável técnico pela obra, e suas 

prerrogativas profissionais. 

A contratada deverá manter no canteiro de obra este profissional, com 
conhecimentos técnicos e administrativos, que promova a execução de todos 
os serviços especificados com perfeição, bem como seu quadro complementar 
administrativo composto com mestre, apontador, almoxarife, vigia, etc... 

Fica sob critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO a 
aprovação ou não do profissional indicado, bem como a solicitação de 
substituição do mesmo no decorrer da obra por concluir que este se mostra 
imperito para a execução dos serviços ou indisposto a execução das ordens da 
fiscalização. 

Será de responsabilidade da contratada a observação e obediência às 
leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 
municipais aplicáveis direta ou indiretamente ao objeto do contrato incluindo as 
subcontratadas. 

Caberá à contratada, seguindo a lei nº 6496/77, todas as 
responsabilidades eminentes do contrato junto ao CREA, com as emissões das 
Anotações de Responsabilidades Técnicas – ART´s pertinentes ao total 
funcionamento da obra. 

É de responsabilidade da contratada os pagamentos de todos os 
impostos, taxas e obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o 
objeto do contrato até a entrega definitiva dos serviços. 
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A contratada se obriga ao fiel cumprimento de todas as disposições e 
acordos a legislação social e trabalhista em Vigor, especificamente no que diz 
respeito ao pessoal alocado nos serviços deste objeto de contrato. 

A empreiteira deverá providenciar a instalação dos EPC – Equipamentos 
de Proteção Coletiva, necessários para a segurança dos operários e 
transeuntes na área coberta pela obra e nas áreas afins, bem como o 
fornecimento de EPI – Equipamentos de Proteção Individual aos operários, 
administração, fiscais e visitantes da obra, como garantia da imunidade dos 
mesmos. Toda a mão de obra a ser contratada e utilizada pela empreiteira 
deve ser especializada, sendo necessária à identificação dos operários por 
meio de uniforme padronizado e crachás de identificação. 

Não será permitido em hipótese alguma o acúmulo de material ou 
resíduos de obra na área externa ao canteiro. 

A vigilância será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento 
definitivo da obra. 

II.8 – LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 
Deverá ser executada uma limpeza permanente no canteiro de obra, para 

garantia do bem estar no ambiente de trabalho e segurança geral. 

O acúmulo de entulhos deverá ser feito em lugar específico, LIXEIRA, e 
quando esta se mostrar com sua capacidade total preenchida, a empresa 
deverá providenciar a remoção e conseqüente esvaziamento da mesma, para 
local conveniente. 

II.9 – FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os 

equipamentos, ferramentas e maquinários necessários para a execução dos 
serviços solicitados em sua plenitude e perfeição. 

III. INSTALAÇÕES e SERVIÇOS  
A contratada será responsável pelo fornecimento de todas as instalações 

provisórias e serviços necessários para a execução dos serviços solicitados em 
sua plenitude e perfeição. 

 
IV - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
IV.1 - NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS. 
 
 As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não 

citadas neste e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto dos 
serviços deverão ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua 
perfeita execução. 

 Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de 
maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão 
e de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as 
melhores técnicas preconizadas para o assunto. 
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 Especificações Gerais para Obras Rodoviárias - DNER 
 Normas e Instruções - DER 
MB - 32/68 Análise Granulométrica 
MB - 30/69 Limite de Liquidez 
MB - 31/69 Limite de Plasticidade 
MB - 33/68 Compactação de Solos 
MB - 28/69 Densidade Real de Solos 
MB - 959/74 Massa Específica Aparente "In Situ" 
 
NBR-6831  CB-16  1968 EB-0072 Pedra britada, pedrisco e pó de 

pedra para base de macadame hidráulico. 
NBR-7207  CB-02  1969 TB-0007 Pavimentação 
NBR-7208  CB-02  1990 TB-0027 Materiais Betuminosos para emprego 

em pavimentação 
NBR-8352  CB-16  1983 MB-1923 Misturas betuminosas -

Determinação da densidade aparente 
NBR-8547  CB-16  1983 MB-1922 Pavimentos flexíveis e semirrígidos -

Delineamento da linha de influência 
longitudinal da bacia de deformação por 
intermédio da viga de Benkelman 

NBR-1170  CB-02  1990 TB-00372 Serviços de Pavimentação 
NBR-1171  CB-02  1990 CB-00192 Serviços de Pavimentação 
     
     
     
NBR-1862  CB-16  1991 EB-02162 Tinta para sinalização horizontal à 

base de resina acrílica- Especificação 
NBR-2263  CB-02  1991 NB-01346 Execução de sub-base ou base 

estabilizada granulometricamente 
NB-12307  CB-02  1992 EB-01391 Regularização de subleito -

procedimento 
NBR-2583  CB-02  1992 MB-03534 Agregado graúdo - verificação da 

adesividade e ligante betuminoso -
método de ensaio 

NBR-2584  CB-02  1992 MB-03535 Agregado miúdo - verificação da 
adesividade e ligante betuminoso -
método de ensaio 

 

IV.2 - SERVIÇOS. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES. 

1.1 – PLACA DA OBRA 
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Para identificação das obras será adotado o modelo padrão de Placa de 
Obra definido pela SEDOP, na dimensão de (2,00 x 3,00) m, confeccionada em 
chapa de aço galvanizado afixadas em estrutura de madeira em local visível, 
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para a 
via que favoreça a melhor visualização, estas deveram ser mantidas em bom 
estado de conservação, inclusive quanto a integridade do padrão das cores, 
durante todo o período de execução da obra. 

 
 
1.2 – LIMPEZA 
 
A operação de limpeza deverá ser iniciada nos trechos locados, a qual 

será desenvolvida por meio de equipamento próprio com seus acessórios 
necessários para garantir uma perfeita execução técnica nos padrões 
estabelecidos e inclusive a segurança de seus condutores. Constituir-se-á da 
retirada de todo material solto existente assim como areia, pó, entulhos e lixo 
que porventura existir com a utilização de jatos de ar e água. 

 
 
 

2. PAVIMENTAÇÃO. 

         2.1 – TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE  
O transporte de material se dará através de caminhão basculante, 

capacidade entre 5 e 15 m³, DMT médio 30,00 km. 
 
2.2 – BANHO DE LIGAÇÃO COM RR-2C. 
  
A pintura de ligação é a aplicação de emulsão asfáltica RR-2C (ligante 

betuminoso de ruptura rápida) de aderência, aplicada sobre base coesiva, 
entre camadas de pavimentação asfáltica ou outro pavimento existente, 
funcionando como adesivo entre os elementos. A pintura de ligação será 
aplicada, a temperatura ambiente. Após a sua aplicação deverá ser aguardado 
o período de cura maior ou igual a 20 minutos. A taxa recomendada de ligante 
betuminoso residual é de 0,5 l/m² a 0,6 l/m². Antes da aplicação, a emulsão 
poderá ser diluída em água limpa na proporção de 1:1 para garantir 
uniformidade na aspersão da pintura, sendo a taxa de aplicação de emulsão 
diluída da ordem de 1,0 l/m² a 1,2 l/m². Toda superfície a ser pintada deverá ser 
previamente limpa, isenta de pó ou todo e qualquer material particulado e solto. 
A pintura de ligação não deve ser aplicada quando a temperatura ambiente 
estiver abaixo de 10ºC ou em situação de elevado índice de umidade 
(DNIT/DER/PETROBRÁS). 

 
2.3 – CBUQ 
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Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Mistura executada em usina 
apropriada, com características específicas composta de agregado mineral 
graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso (CAP 20), 
espalhada e comprimida a quente, atingindo a espessura final determinada na 
planilha de custo. A usina fornecedora do CBUQ deverá estar localizada num 
raio máximo de 60 km do ponto de entrega. A entrega será feita em caminhões 
basculantes trucados, que deverão ser lonados imediatamente após o 
carregamento, para garantir a qualidade da massa quando da entrega no local 
da obra. A fiscalização da Prefeitura Municipal de Pau D’Arco, às custas da 
empresa contratada, reserva-se o direito, de maneira aleatória e a qualquer 
momento da execução dos trabalhos, solicitar que sejam procedidas até dez 
(10) contra pesagens para aferição das cargas. 

Não é permitido a execução deste serviço em dia de chuva nem em 
temperaturas abaixo de 10ºC. 

Estando as condições climáticas, a superfície, a mistura e o equipamento 
de acordo com os requisitos destas especificações, o concreto asfáltico deve 
ser espalhado de maneira a obter-se a espessura total indicada pelo projeto 
por meio de uma vibro–acabadora. A compactação da massa asfáltica deverá 
ser constituída de duas etapas: rolagem inicial e rolagem final. A rolagem inicial 
será executada com rolo de pneus tão logo esteja concluída a distribuição da 
massa asfáltica. Após cada cobertura, a pressão dos pneus deve ser 
aumentada, para atingir o mais rápido possível, a pressão de contato pneus – 
superfície, que permita obter com um menor número de passadas a densidade 
necessária. A rolagem final será executada com rolo tandem, com peso mínimo 
de 8 (oito) toneladas, e somente na última camada, com a finalidade de dar 
acabamento e corrigir irregularidades. 

A execução deste serviço deverá seguir rigorosamente a Norma DNIT 
031/2004 ES. 

3. SINALIZAÇÃO. 

 
3.1 – PINTURA FAIXA – TINTA DURABILIDADE 2 ANOS – 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  
 
Esta especificação de serviço estabelece os procedimentos empregados 

na execução, no controle de qualidade, nos critérios de medição e pagamento 
do serviço em epígrafe, tendo como base nas Normas ABNT e DNIT. 

Objetiva estabelecer a sistemática a ser empregada na execução e 
controle de sinalização horizontal com tinta à base de resina livre (natural ou 
sintética), retro refletiva, com o objetivo de demarcação viária de pavimentos da 
obra em questão. 

 
REFERÊNCIAS 
ABNT-MB 3369/92 - Tintas para sinalização horizontal – Determinação do 

tempo de secagem 
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ABNT-MB 3373/92 - Tintas para sinalização horizontal – Determinação do 
sangramento 

ABNT-NBR 5829/84 - Tintas, vernizes e derivados – Determinação de 
massa específica. 

ABNT-NBR 5830/76 - Determinação da estabilidade acelerada de resinas 
e vernizes 

ABNT-NBR 6831/01 - Microesferas de vidro retro refletivas – Requisitos 
ABNT-NBR 12027/92 - Tintas para sinalização horizontal – Determinação 

da consistência pelo 
viscosímetro Stormer 
ABNT-NBR 12034/92 - Tintas para sinalização horizontal – Determinação 

da resistência à abrasão 
ABNT-NBR 12035/92 - Tintas para sinalização horizontal – Determinação 

do brilho 
ABNT-NBR 12036/92 - Tintas para sinalização horizontal – Determinação 

da flexibilidade 
ABNT-NBR 12038/92 - Tintas para sinalização horizontal – Determinação 

da resistência à água 
ABNT-NBR 12039/90 - Tintas para sinalização horizontal – Determinação 

da resistência ao calor 
ABNT-NBR 12933/93 - Tintas para sinalização horizontal – Resistência à 

luz 
ABNT-NBR 12934/93 - Tintas para sinalização horizontal – Determinação 

da cor 
ABNT-NBR 12935/93 - Tintas com resina livre para sinalização horizontal 
ABNT-NBR 14723/05 - Sinalização horizontal viária – Avaliação da retro 

refletividade 
ABNT-NBR 15199/05 - Microesferas de vidro – Método de ensaio 
DER/MG RT-01.03d - Demarcação viária com tinta à base de resina livre, 

retrorrefletorizada. 
DER/PR ES-OC 01/91 - Sinalização horizontal 
 
DEFINIÇÃO 
a) Sinalização horizontal: é o conjunto de linhas, marcas, símbolos e 

legendas aplicadas sobre o revestimento de uma rodovia, obedecendo a um 
projeto desenvolvido para atender às condições de segurança e conforto do 
usuário, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Este serviço 
aplica-se: 

a.1) como sinalização definitiva em rodovias de tráfego leve com VDM < 
2.000 veículos e durabilidade estimada em 24 meses; 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
 Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 
a) sem a pré-marcação da pintura, obedecendo às indicações de projeto; 
b) sem a prévia limpeza da superfície a ser demarcada; 
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c) sem apresentação pela executante de certificado de análise por lote de 
fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade da 
tinta; 

d) sem apresentação pela executante de certificado de análise por lote de 
fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade das 
microesferas de vidro; 

e) sem a aprovação prévia pela FISCALIZAÇÂO da tinta de resina livre a 
ser empregada; 

f) sem a aprovação prévia pela FISCALIZAÇÂO das microesferas de vidro 
a serem empregadas; 

g) quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5°C; 
h) quando a temperatura ambiente for superior a 40°C; 
i) quando a temperatura do pavimento for inferior à temperatura do ponto 

do orvalho mais 3°C (Anexo 1); 
j) quando a umidade relativa do ar for maior que 85%; 
k) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de 

Segurança para Trabalhos em Rodovias; 
m) em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) úmido, que possa 

impedir a aderência adequada da tinta. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 Materiais 
a) Todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 
Tinta 
a) Deve ser fornecida em embalagem metálica cilíndrica, com tampa 

removível e deve trazer no corpo da embalagem, bem legível, as seguintes 
informações: 

- nome e endereço do fabricante; 
- nome do produto; 
- cor da tinta; 
- especificações a que satisfaz; 
- número do lote de fabricação; 
- data de fabricação; 
- prazo de validade; 
- quantidade contida no recipiente, em litros. 
b) A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou em 

concreto de cimento Portland. 
c) Logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos 

ou grumos que não possam ser facilmente dispersos por ação manual. 
d) Não deve apresentar coágulos, nata, crostas ou separação de cor. 
e) Deve estar apta para ser aplicada a temperatura ambiente no intervalo 

de 5°C a 40°C e umidade relativa do ar de até 85%. 
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f) Não deve modificar suas características ou se deteriorar quando 
estocada em locais cobertos e ventilados, no período mínimo de seis meses, a 
contar da data de recebimento do material. 

g) Deve satisfazer a NBR 12935, atendendo no mínimo aos requisitos 
qualitativos e quantitativos conforme Tabela 1 e Tabela 2. 

 

 
 

 
 
h) As cores de tinta a serem empregadas devem obedecer às indicações 

de projeto, sendo selecionadas em função da padronização de cores definidas 
no Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, descritas a seguir. 

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos, na 
delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na 
marcação de obstáculos. 

- Vermelha: utilizada para proporcionar contraste, quando necessário, 
entre a marca viária e o pavimento das ciclo faixas e/ou ciclovias, na parte 
interna destas, associada à linha de bordo branca ou de linha de divisão de 
fluxo de mesmo sentido e nos símbolos de hospitais e farmácias (cruz). 

- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido, na 
delimitação de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado 
de veículos em condições especiais, na marcação de faixas de travessias de 
pedestres, símbolos e legendas. 
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- Azul: utilizada nas pinturas de símbolos de pessoas portadoras de 
deficiência física, em áreas especiais de estacionamento ou de parada para 
embarque e desembarque. 

- Preta: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a 
pintura. 

 
 Microesferas de vidro 
a) Podem ser fornecidas em saco de papel ou juta, devendo ter 

internamente um saco de polietileno, cuja embalagem externa deve ser 
identificada com as informações a seguir: 

- microesferas de vidro, tipo (classificação); 
- especificações a que satisfaz; 
- nome e endereço do fabricante; 
- número do lote de fabricação; 
- data de fabricação; 
- quantidade de microesferas em quilograma; 
- característica do revestimento químico, quando for o caso. 
b) São adicionadas à tinta de demarcação viária a fim de produzir 

retrorrefletorização da luz incidente proveniente dos faróis dos veículos, 
devendo atender a NBR 6831. 

c) As microesferas de vidro tipo I-B devem ser incorporadas à tinta 
momentos antes de sua aplicação, de modo a permanecerem internas à 
película aplicada, permitindo a retrorrefletorização somente após o desgaste da 
superfície da película aplicada, quando se tornam expostas. 

d) As microesferas de vidro tipo II-A, II-B ou II-C podem ser aplicadas por 
aspersão ou gravidade no momento da aplicação da tinta, permanecendo na 
superfície da película aplicada de modo a garantir a sua imediata 
retrorrefletorização. 

 
 
 
 
 Solvente 
a) No caso de adição de microesferas de vidro tipo I-B, incorporadas à 

tinta antes de sua aplicação, pode ser adicionado à tinta, no máximo, 5% em 
volume de solvente compatível com a mesma, para ajuste da viscosidade. 

 
Dosagem dos materiais 
Para sinalização definitiva 
 
a) A espessura da película úmida de tinta deve ser igual ou superior a 

0,60 mm e igual ou maior que 0,30 mm, para espessura de película seca, sem 
adição de microesferas de vidro aplicadas por aspersão. 

b) A taxa de aplicação da tinta é função da densidade do material, da 
largura da faixa de sinalização e da espessura de película, devendo satisfazer 
no mínimo, as taxas especificadas: 
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Taxa mínima = 0,6 l/m² 
1 litro de tinta a cada 16,70 m de faixa de 0,10 m de largura 
c) A taxa de aplicação de microesferas de vidro incorporadas à tinta antes 

de sua aplicação deve se situar no intervalo de 200 a 250 g/l de tinta. 
d) A taxa de aplicação de microesferas de vidro aplicadas por aspersão 

deve se situar no intervalo de 250 a 300 g/m², cuja aplicação é feita 
concomitantemente com a da tinta. 

e) O padrão de retro refletância inicial, avaliado pela NBR 14723, deve ser 
maior que 250 mcd/lux/m² para demarcação na cor branca, e maior do que 200 
mcd/lux/m² para demarcação na cor amarela. 

 
Equipamentos 
 
 Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser 

cuidadosamente examinado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, sem o que não 
é dada a autorização para o seu início. 

Os equipamentos de limpeza devem incluir aparelhagem necessária para 
limpar e secar devidamente a superfície a ser demarcada, sendo constituídos 
por vassouras mecânicas, compressores de ar, escovas e outras ferramentas 
manuais. 

 As máquinas para aplicação de tinta à base de resina livre devem conter 
no mínimo, os equipamentos a seguir descritos: 

a) motor para autopropulsão, com potência aproximada de 30 HP; 
b) compressor com tanque pulmão de ar, com capacidade aproximada de 

60 HP; 
c) tanque pressurizado para material, com capacidade mínima de 100 

litros; 
d) misturadores mecânicos para material; 
e) quadro de instrumento e válvulas para regulagem, controle e 

acionamento; 
f) sistema de limpeza das mangueiras e pistolas, com tanque de solvente, 

válvulas e registros; 
g) sistema seqüenciador para atuação automática das pistolas na pintura 

de eixos tracejados; 
h) sistema de pistolas para a distribuição do material, atuando 

pneumaticamente, permitindo a variação na largura das faixas; 
i) sistema espalhador de microesferas por aspersão; 
j) sistema de discos limitadores ou dispositivos que permitam o perfeito 

acabamento das faixas; 
k) depósitos para microesferas de vidro; 
l) sistema de braços suportes para pistolas; 
m) sistema de pistolas manuais, atuando pneumaticamente, para a 

demarcação de extensões fracionadas, em locais que impeçam o uso do 
equipamento principal. 

 
 Execução 
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 A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e 

segurança do serviço é da executante. 
Previamente à execução do serviço de sinalização horizontal deve ser 

executada a pré-marcação de pintura, consistindo na locação e alinhamento 
das marcas longitudinais, transversais, de canalização, de delimitação e 
inscrições do pavimento, indicadas no projeto de sinalização. 

Por se tratar de sinalização horizontal de curta duração, podem ser 
implantadas em camada betuminosa recém-executada na qual é necessária à 
liberação imediata ao tráfego. 

Quando a simples varredura ou jato de ar comprimido não forem 
suficientes para remover todos os detritos, óleos ou outros elementos 
estranhos, a superfície deve ser escovada com solução de fosfato trisódico ou 
metassilicato de sódio e então ser lavada. Tal procedimento deve ser 
executado 24 horas antes do início da pintura. 

Os materiais a serem aplicados devem obedecer à dosagem especificada 
em 2. 

Deve ser feita a regulagem da pressão e da altura da pistola da máquina 
automotriz de forma a se obter a largura e espessura das marcas padronizadas 
e indicadas em projeto. 

No caso de faixas longitudinais de sinalização a aplicação da tinta é feita 
por máquina automotriz, provida de pistolas e misturadores mecânicos para os 
materiais (tinta e microesferas de vidro). 

No caso de pinturas de setas, legendas e outras inscrições a aplicação da 
tinta é feita com pistola manual, normalmente com auxílio de gabaritos. 

O material aplicado deve apresentar as bordas bem definidas, sem 
salpicos ou manchas, não se admitindo diferenças de tonalidades em uma 
mesma faixa ou em faixas paralelas. 

Quando aplicada sobre superfície de revestimento asfáltico a tinta não 
deve apresentar sangria nem exercer qualquer ação que danifique o 
pavimento. 
 A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir 
perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego, em cerca de 20 
minutos. 

Após secagem, a tinta aplicada deve apresentar plasticidade e 
características de adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento. 

Durante o período de vida útil deve apresentar película seca, fosca e de 
aspecto uniforme, sem “soltura” ou “descolamento” da superfície do 
revestimento asfáltico. 

 
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
Os serviços de sinalização horizontal à base de resina livre, 

retrorrefletorizada, deve ser aceito desde que atendidas as condições a seguir 
descritas. 

a) A execução dos serviços tenha obedecido ao projeto. 
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b) O acabamento seja julgado satisfatório. 
c) As dimensões das marcas executadas (extensão e largura) não diferem 

em mais de 5% das dimensões das marcas de projeto, não se admitindo 
variação para menos. 

d) Para sinalização definitiva, a avaliação da retro refletividade inicial deve 
ser igual ou superior a 250 mcd/lux/m² para demarcação na cor branca e 200 
mcd/lux/m² para demarcação na cor amarela. 

e) Para sinalização definitiva, a espessura da película úmida, em 
milímetros, seja igual ou superior a 0,6. 

 
Em não havendo atendimento de uma ou mais condições descritas o 

serviço é rejeitado, devendo ser corrigido, complementado ou refeito, a 
exclusivo critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO. 

 
 
3.2 – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS 

SINALIZADORAS TOTALMENTE REFLETIVAS – PLACAS A-32c, R-5, R-6C, 
R-19 e R-2 – SINALIZAÇÃO VERTICAL. 

 
Este documento define a sistemática empregada no fornecimento e 

implantação de placas laterais componentes da sinalização vertical rodoviária. 
Aqui são definidos os requisitos técnicos relativos aos materiais, equipamentos, 
execução, controle de qualidade, manejo ambiental, além dos critérios para 
aceitação, rejeição, medição, pagamento dos serviços e garantia de 
durabilidade. 

 
Esta especificação de serviço estabelece os procedimentos empregados 

na execução, no controle de qualidade, nos critérios de medição e pagamento 
do serviço em epígrafe, tendo como base a especificação NBR 14891/02 e 
NBR-14962/02. 

 
Objetiva estabelecer a sistemática a ser empregada no fornecimento e 

implantação de placas laterais para sinalização vertical. 
 
REFERÊNCIAS 
 
ABNT-NBR 5920/97 Chapas finas de aço a frio e bobinas finas a frio, de 

aço de baixa liga, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural - 
Requisitos. 

ABNT NBR 5841/74 Superfície pintada - Determinação do grau de 
empolamento – Método de ensaio 

ABNT NBR 6323/90 Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco 
por imersão a quente – Especificação 

ABNT-NBR 6333/80 Placas de aço-carbono e de aço de baixa liga e alta 
resistência - 

Especificação 



Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO        

AV: Boa Sorte s/nº. – Setor: Paraíso – CEP: 68.545-000 
Fone: (94)3356-8250/8104/8105 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 

ABNT-NBR 6649/86 Chapas finas a frio de aço-carbono para uso 
estrutural - Especificação 

ABNT-NBR 6650/86 Chapas finas a quente de aço-carbono para uso 
estrutural - Especificação 

ABNT-NBR 6972/75 Sinalização de trânsito - Classificação 
ABNT NBR 7008/03 Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou 

com liga zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente – 
Especificação 

ABNT-NBR 7013/03 Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo 
de imersão a quente – Requisitos gerais 

ABNT-NBR 7032/78 Engenharia de trânsito 
ABNT NBR 8094/83 Material metálico revestido e não-revestido - 

Corrosão por exposição à névoa salina – Método de ensaio 
ABNT NBR 8095/83 Material metálico revestido e não-revestido - 

Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada – Método de ensaio 
ABNT NBR 10545/88 Tintas - Determinação da flexibilidade por mandril 

cônico – Método de ensaio 
ABNT-NBR 10735/89 Chapas de aço de alta resistência mecânica 

zincadas continuamente por imersão a quente - Especificação 
ABNT NBR 11003/90 Tintas - Determinação da aderência – Método de 

ensaio 
ABNT-NBR 11904/ 05 Chapas planas de aço zincadas para confecção de 

placas de sinalização viária – Especificação 
ABNT-NBR 14644/01 Sinalização vertical viária – Películas - Requisitos 
ABNT-NBR 14890/03 Sinalização vertical viária – Suportes metálicos em 

aço para placas - Requisitos 
ABNT-NBR 14891/02 Sinalização vertical viária - Placas 
ABNT-NBR 14962/02 Sinalização vertical viária – Suportes metálicos em 

aço para placas – Projeto e Implantação 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro. 
Resolução nº 160, de 22 de abril de 2004 do CONTRAN. 
Manual de Sinalização Rodoviária - DNER/1999 
 
DEFINIÇÃO 
 
Sinalização vertical: é o conjunto de sinais de trânsito, laterais à pista ou 

suspensos sobre ela (aéreos), montados sobre suportes fixos ou móveis e 
dispostos no plano vertical, por meio dos quais se dão avisos oficiais através 
de legendas ou símbolos com o propósito de regulamentar, advertir, indicar ou 
educar quanto ao uso das vias pelos veículos e pedestres, da forma mais 
segura e eficiente. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
 As placas devem conter as seguintes informações: 
a) identificação ou marca do fabricante; 
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b) data de fabricação (mês/ano). 
 
 Placas retro refletiva: são revestidas com películas que retro refletem os 

raios luminosos incidentes dos faróis dos veículos, devendo apresentar a 
mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, e atender a NBR 
14644/01. Estas placas devem obedecer às indicações de projeto e são 
aplicáveis conforme critérios descritos a seguir. 

a) O fundo da face principal, os dizeres, símbolos, orlas, tarjas e setas 
devem ser em película refletiva tipo I-A, normalmente nas cores branca, 
amarela, verde, vermelha, azul, laranja e marrom, exceto os de cor preta, que 
devem ser em película não refletiva tipo IV-B. Estas placas fixas no solo são 
utilizadas em rodovias com VDM ≤ 3.000 veículos e durabilidade adequada 
para atender às condições de garantia dos serviços em epigrafe. 

 Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 
a) sem a pré-marcação da localização dos dispositivos conforme 

indicações de projeto; 
b) sem apresentação pela executante de certificado de análise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade da 
chapa de aço; 

c) sem apresentação pela executante de certificado de análise por lote de 
fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade dos 
suportes metálicos; 

d) sem a implantação prévia da sinalização do serviço, conforme Normas 
de Segurança para Trabalhos em Rodovias; 

h) em dias de chuva. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
 Materiais 
- Todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações 

aprovadas pelo 
SETRAN. 
- Chapa de aço 
a) As chapas de aço devem ser revestidas com zinco pelo processo 

contínuo de imersão a quente, conforme NBR 7008/03, grau ZC, revestimento 
mínimo Z275, devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento 
e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão 
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas 
para receber o revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em 
preto semifosco. 

b) As chapas a utilizar devem ter a espessura mínima de 1,25 mm. 
c) As chapas finas de aço aplicáveis devem obedecer às especificações 

técnicas em conformidade com a Tabela 1, a seguir. 
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As placas, quando ensaiadas conforme indicado, devem se enquadrar 

dentro dos valores constantes na Tabela 2. 

 
 
- Suportes metálicos em aço para placas 
a) Os suportes metálicos para fixação de placas podem ser simples, ou 

duplos, em função da quantidade de pernas por placa. 
b) Os materiais para confecção dos suportes metálicos devem atender a 

NBR 14890/02. 
c) O projeto estrutural dos suportes metálicos deve atender ao subitem 

4.2, e a implantação ao subitem 4.3 da NBR 14962/03. 
d) Para a escolha de suportes metálicos para placas laterais à pista em 

função das dimensões das placas, considerando uma altura livre máxima de 
1,50 metros e limite mínimo de escoamento do aço de 240 Mpa para 
velocidades básicas do vento de 35 m/s ou 40 m/s, são utilizadas as Tabelas 3 
e 4 a seguir, conforme a NBR 14962/03. 
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Fonte: NBR 14962/03, tabela 1 

 
Fonte: NBR 14962/03, tabela 2 
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e) O módulo mínimo de resistência, para diversas seções usuais, pode 

ser obtido através da tabela constante do Anexo I. 
f) Nos suportes metálicos formados por tubos de seção fechada, a parte 

superior do tubo deve ser vedada para evitar o acúmulo de água. 
- Películas para sinalização vertical viária 
a) As películas utilizadas na sinalização vertical viária devem atender às 

características mínimas especificadas na NBR 14644/01. 
 
 Equipamentos 
 Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser 

cuidadosamente examinado e aprovado pela Fiscalização, sem o que não é 
dada autorização para o seu início. 

 Os equipamentos mínimos utilizados na implantação de sinalização 
vertical com placas são: 

a) caminhão carroceria para transporte; 
b) ferramentas manuais (trado, foice, enxada, pá, picareta, carrinho de 

mão e jogos de chave de aperto); 
c) em casos especiais, eventualmente são necessários equipamentos 

para perfuração de rochas ou de pavimento. 

 Execução 

- A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e 
segurança do serviço é da executante. 

- A diagramação dos sinais deve ser feita por processo eletrônico e sua 
confecção deve ser feita por corte eletrônico das películas. 

- Previamente, deve ser feita a marcação da localização dos dispositivos 
a serem implantados de acordo com o projeto. O posicionamento transversal e 
longitudinal dos sinais obedece aos critérios estabelecidos no Manual de 
Sinalização Rodoviária do DNER – edição 1999. 

- Deve ser feita a limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da 
placa a ser implantada. 

- Distribuição das placas nos pontos indicados em projeto ou aprovados 
pela Fiscalização. 

- Os suportes metálicos devem ser implantados no solo para placas 
laterais fixas, por processo de percussão ou através de escavação com 
posterior reaterro apiloado e concreto. Nos suportes de seção circular deve ser 
evitada a rotação do mesmo no solo, através de dispositivos de travamento ou 
processos de ancoragem. 

- A fundação para os postes não cravados deve ser calculada de acordo 
com as condições de capacidade de suporte do solo no local de implantação e 
as cargas atuantes. Entretanto, a base mínima, empregando-se concreto com 
fck mínimo de 10 Mpa, deve seguir o esquema apresentado na figura 1. 
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Figura I – Fundação mínima para postes não cravados 
 

 
 

 
Fonte: NBR 14962/02 
 
- Fixação das placas aos suportes metálicos e às travessas através de 

parafusos, porcas e arruelas, ou outros sistemas de fixação, previstos em 4.3 
da NBR 14891. 

- Implantação da placa de forma que os suportes fixados mantenham 
rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou 
sejam deslocados. 

- Para as placas laterais fixas, a altura mínima na qual deve ser colocada 
é de 1,20 m, medida a partir do nível da borda da pista até a borda inferior da 
placa, e no máximo, com altura livre de 1,50 m. 

- O posicionamento transversal das placas deve ser tal que garanta um 
espaço livre mínimo entre a placa e a borda da pista de 2,00 m, no caso de 
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pista sem acostamento, e de 1,00 m entre a placa e a borda do acostamento, 
quando este existir. 

- Normalmente as placas de sinalização devem ser colocadas em posição 
vertical, fazendo um ângulo de 90º a 95º com o sentido do fluxo (levemente 
viradas para fora da via), a fim de não prejudicar a legibilidade da placa. No 
caso de curvas, no entanto, a determinação desse ângulo de colocação da 
placa deve levar mais em consideração a posição dos condutores no fluxo que 
se aproxima do que o ponto onde deve ser colocada a placa. 

- As placas de regulamentação de estacionamento proibido e de parada 
devem ser colocadas formando um ângulo de no mínimo 60º com o sentido do 
fluxo. 

- Sempre que possível, é recomendável que as placas de sinalização 
sejam montadas individualmente, utilizando-se postes distintos. 

 
Posicionamento na via 
 
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, 

fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, 
voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos 
assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que 
pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre. 

a placa. 
 
 
 
Fig. 1 

 
A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente 

à via deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, 
inclusive para a mensagem complementar, se esta existir. As placas assim 
colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na 
circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado 
pelos veículos. 
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Fig. 2 
 

 
 
O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma 

e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 
0,40 metros nos trechos em curva. 

 
Fig. 3 
 

 
 
 
- Sempre que possível, é recomendável que as placas de sinalização 

sejam montadas individualmente, utilizando-se postes distintos. 

CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE 

- Compete a executante a realização de testes e ensaios que demonstrem 
a seleção adequada dos insumos e a realização do serviço de boa qualidade e 
em conformidade com esta especificação. 

- Para garantia da qualidade dos serviços devem ser apresentados os 
certificados de análise conclusivos, emitidos por laboratório credenciado, com a 
respectiva aprovação dos lotes dos materiais a serem utilizados. 

- Os materiais empregados na sinalização vertical viária lateral à pista 
devem ser analisados e aprovados, com laudo conclusivo, por laboratório 
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credenciado, por lote de fabricação, cujos requisitos devem estar em 
conformidade com o especificado. 

- As dimensões dos suportes metálicos e das chapas metálicas devem 
obedecer às indicações de projeto e aos requisitos previstos nesta 
especificação. 

- A fixação dos suportes metálicos, no caso de placas laterais fixas, deve 
atender ao especificado. 

- O posicionamento transversal deve obedecer atender ao especificado. 
- O posicionamento longitudinal deve obedecer às indicações de projeto. 
- A altura livre compreendida entre o bordo da pista e a porção inferior da 

placa deve satisfazer aos limites estabelecidos. 
- A medida de retro refletância inicial, para fins de aceitação, deve ser 

avaliada até dez dias após a implantação da sinalização vertical, em todas as 
placas implantadas. 

 
CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE – DA CONTRATANTE 
- Compete exclusivamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU 

D’ARCO efetuar o controle geométrico que consiste na realização de medidas 
para verificação das dimensões das placas implantadas. 

 
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 Aceitação dos materiais empregados 
 Devem ser aceitos os materiais empregados que atendam as condições 

estabelecidas nesta especificação. 
 Aceitação das placas 
 Quanto à geometria, se as dimensões, posicionamento, altura livre e 

localização satisfizerem as indicações de projeto e desta especificação. 
 Quanto ao tipo de sinal, se obedecer ao indicado em projeto. 
 Quanto à refletividade e cor, se em função da película indicada em 

projeto e aplicada, os valores dos coeficientes de retro reflexão satisfizerem os 
valores especificados em 3.2 e 3.3 da NBR 14644/01. 

 Quanto ao acabamento, se as placas implantadas oferecerem condições 
adequadas de segurança relativa à sua fixação, apresentar superfície limpa, 
sem avarias, sem obstrução que impeça a adequada visibilidade da sinalização 
pelo trânsito. 

 
Rejeição dos serviços 
 O não atendimento a qualquer dos requisitos estabelecidos nesta 

especificação implica na correção ou substituição da placa instalada, a 
exclusivo critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO. 

 
GARANTIA DE DURABILIDADE 
 Independentemente dos ensaios, inspeções e do volume de tráfego, 

deve ser garantida a durabilidade de sete anos para películas tipo I-A, I-B e IV-
B e de dez anos para as películas tipo II e III-B, em exposição normal, vertical e 
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estacionária. Ao final deste período, as partículas refletivas devem possuir uma 
retro refletância residual de, no mínimo, 80% do valor inicial para películas tipo 
II e III-B e de 50% para películas tipo I-A e I-B. 

 
 
V- RECEBIMENTO DA OBRA 
Ao concluir todos os serviços a Contratada encaminhará Oficio a 

Contratante informando da conclusão das obras para que, em comissão com 
representantes das mesmas possam promover vistoria das obras e mediante a 
aprovação dos serviços executados será elaborado circunstanciado Relatório 
de Fiscalização de Obras e expedido Termo de Recebimento Provisório de 
Obras. 

Fica condicionado, dentro do prazo de 6 (seis) meses, todo e qualquer 
defeito ou falha construtiva, constatado pela CONTRATANTE deverá a 
CONTRATADA efetuar sua recuperação, sem ônus à Instituição. 

Para celebração do Termo de Recebimento Definitivo das Obras será 
observado o que conta na lei 8.666/93, em sua versão modificada pela lei N.º 
8.883/94. 
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