
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº PMC 119/2019  
 

DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO PARCELADA 
DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SEMI PÓRTICO, COLUNA CONICA TIPO I, BRAÇO PROJETADO CONICO 
TIPO I, COLUNA CONICA TIPO II, BRAÇO PROJETADO CONICO TIPO II, PLACAS AÉREAS MODULADAS, 
TACHAS E TACHOES BIDIRECIONAIS E MONODIRECIONAIS, COLA, POSTE SUPORTE AÇO 
GALVANIZADOS, PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA LISA, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 
DO MUNICIPIO DE CANOINHAS/SC. 
 
1. DA JUSTIFICATIVA: A aquisição dos equipamentos de sinalização viária justificam-se pelo motivo da grande 
demanda em sinalizações horizontais e verticais que este departamento de trânsito vem adquirido, sendo assim, 
estes equipamentos serão utilizados em vias de maior fluxo e demais vias locais em toda circunscrição do 
município,  gerando a segurança viária necessária para coordenação do fluxo de tráfego e indicação de rotas, vias 
e logradouros. 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:  

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

ESTIMADA 

PREÇO 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

PREÇO MÁXIMO 
TOTAL 

01 
Serviço de manutenção em semi pórtico bandeira 
simples + placa de orientação. 

60 und R$ 832,90 R$ 49.974,00 

02 

Fornecimento: placas de regulamentação, chapa de aço 
galvanizado 1,25 mm (#18) conforme NBR 11904:2015 
da ABNT, película refletiva tipo I (grau técnico 
prismático) conforme NBR 14644:2013 da ABNT, verso 
na cor preto fosco. 

360 m² R$ 480,67 R$ 173.041,20 

03 

Fornecimento: placas de advertência, chapa de aço 
galvanizado 1,25 mm (#18) conforme NBR 11904:2015 
da ABNT, película refletiva tipo I (grau técnico 
prismático) conforme NBR 14644:2013 da ABNT, verso 
na cor preto fosco. 

360  m² R$ 480,67 R$ 173.041,20 

04 

Fornecimento: placas de indicação, não modulada, em 
chapa de aço galvanizado 1,25 mm (#18) conforme 
NBR 11904:2015 da ABNT, película refletiva tipo i (grau 
técnico prismático) conforme NBR 14644:2013 da 
ABNT, verso na cor preto fosco. 

360  m² R$ 491,83 R$ 177.058,80 

05 

Fornecimento e instalação de placa aérea moduladas, 
3,00 x 1,50 metros, chapa de aço galvanizado 1,25 mm 
(#18) conforme NBR 11904:2015 da ABNT, película 
refletiva tipo III (alta intensidade prismática) conforme 
NBR 14644:2013 da ABNT. 

30 und R$ 2.463,33 R$ 73.899,90 

06 
Fornecimento de conjunto: 02 parafusos 5/16" x 2", 02 
porca 5/16" e 02 arruela lisa 5/16". 

2.000 cjto R$ 7,43 R$ 14.860,00 

07 

Fornecimento e instalação semi pórtico bandeira conica 
tipo I, incluso placa de orientação e/ou regulamentação 
2,00 m x 1,20 m, chapa de aço galvanizado 1,25 mm 
(#18) conforme NBR 11904:2015 da ABNT, película 
refletiva tipo I (grau técnico prismático) conforme NBR 
14644:2013 da ABNT, verso na cor preto fosco. 

30 und R$ 5.805,00 R$ 174.150,00 

08 Fornecimento e instalação semi pórtico bandeira conica 30 und R$ 8.615,00 R$ 258.450,00 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tipo II, incluso placa de orientação e/ou regulamentação 
3,00 m x 1,50 m, chapa de aço galvanizado 1,25 mm 
(#18) conforme NBR 11904:2015 da ABNT, película 
refletiva tipo III (alta intensidade prismática) conforme 
NBR 14644:2013 da ABNT, verso na cor preto fosco. 

09 
Fornecimento e instalação: coluna conica tipo I - 
galvanizado á fogo. 

30 und R$ 3.131,67 R$ 93.950,10 

10 
Fornecimento e instalação: braço projetado conico tipo I 
- galvanizado á fogo. 

30 und R$ 1.881,67 R$ 56.450,10 

11 
Fornecimento e instalação: coluna conica tipo II - 
galvanizada a fogo. 

30 und R$ 4.476,67 R$ 134.300,10 

12 
Fornecimento e instalação: braço projetado conico tipo II 
- galvanizado á fogo. 

30 und R$ 2.846,67 R$ 85.400,10 

13 
Fornecimento: poste suporte aço de 2” de diametro x 
2,65mm de parede x 3,00m de comprimento - 
galvanizado á fogo. 

600 und R$ 209,92 R$ 125.952,00 

14 
Fornecimento: poste suporte aço 2” de diametro x 
2,65mm de parede x 4,00m de comprimento - 
galvanizado á fogo.   

250 und R$ 306,10 R$ 76.525,00 

15 
Fornecimento: poste suporte aço 3” de diametro x 3mm 
de parede x 5,00m de comprimento  - galvanizado á 
fogo. 

50 und R$ 423,30 R$ 21.165,00 

16 

Fornecimento/instalação: tachão bidirecional 250 mm x 
150 mm x 50 mm na cor amarelo, elementos refletivos na 
cor amarelo/amarelo ou vermelho/vermelho, conforme 
NBR 15576:2015 da ABNT. 

10.000 und R$ 33,77 R$ 337.700,00 

17 
Fornecimento/instalação: tachão monodirecional 250 mm 
x 150 mm x 50 mm na cor amarelo, elementos refletivos 
na cor amarelo, conforme NBR 15576:2015 da ABNT.  

10.000 und R$ 32,10 R$ 321.000,00 

18 

Fornecimento/instalação: tacha bidirecional na cor 
amarela ou branca com elementos refletivos 
amarelo/amarelo ou branco/vermelho, dimensões 110 
mm x 80 mm x 22 mm, conforme NBR 14636:2013 da 
ABNT. 

10.000 und R$ 15,90 R$ 159.000,00 

19 

Fornecimento/instalação: tacha monodirecional na cor 
amarelo ou branca com elemento refletivo amarelo ou 
branco, dimensões 110 mm x 80 mm x 22 m, conforme 
NBR 14636:2013 da ABNT. 

10.000 und R$ 15,07 R$ 150.700,00 

20 Broca de aço rápido 9 mm HSS-G - longa. 300 und R$ 18,77 R$ 5.631,00 

21 Broca de aço rápido 6 mm  HSS-G - longa. 300 und R$ 8,80 R$ 2.640,00 

22 Rolos 23 cm c/ cabo  HSS-G – lã de carneiro. 300 und R$ 18,70 R$ 5.610,00 

23 Rolos 09 cm c/ cabo  HSS-G – lã de carneiro. 500 und R$ 6,93 R$ 3.465,00 

24 Rolos 05 cm c/ cabo  HSS-G – lã de carneiro. 200 und R$ 4,47 R$ 894,00 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SEMI PÓRTICO BANDEIRA SIMPLES + PLACA 
DE ORIENTAÇÃO  
 
3.1.1 ESCOPO  
A presente descrição estabelece as condições técnicas mínimas para prestação de serviços para manutenção de 
semi pórtico bandeira simples que deve atender aos parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais 
constantes no presente anexo.  
 
3.1.2 CONDIÇÕES GERAIS PARA MANUTENÇÃO SEMI PÓRTICO BANDEIRA SIMPLES  
Os semi pórticos bandeira simples que estiverem fora do nivelamento vertical e as placas desalinhadas quanto ao 
seu posicionamento vertical e/ou horizontal, devem ser corrigidas no que couber. As placas entortadas devem ser 
corrigidas pela martelagem contra uma superfície plana, utilizando-se para isso um malho de borracha ou couro. 
Saliências e reentrâncias podem ser reparadas com o uso de uma desempenadeira hidráulica. As placas que 
apresentarem corrosão ou perfuradas por projéteis de arma de fogo deverão ser listadas em relatório e repassados 
para CONTRATANTE.  
 
3.1.3 CONDIÇÕES GERAIS MANUTENÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO  
Para manutenção das placas de orientação deverão ser seguidos os seguintes procedimentos para limpeza das 
placas: A superfície da placa deve ser molhada com jato suave de água limpa, em ângulo próximo a 90º, de forma a 
remover todas as partículas de pó ali depositadas. A placa deve ser esfregada de cima para baixo, com uma escova 
macia, pano ou esponja embebidos em detergentes neutros, até a formação de espuma. Após este procedimento 
deve-se enxaguar a placa por inteiro, deixando-a secar ao ar livre. Os detergentes a serem utilizados não devem 
ser abrasivos, não devem conter solventes aromáticos fortes ou álcool, no mínimo apresentar PH entre 6 e 8. 
Quando a placa apresentar manchas de asfalto, óleo comum, óleo diesel, betume, marcas de lápis, caneta ou tintas 
diversas, deve-se esfregar as manchas com uma estopa embebida em querosene, aguarrás, heptana ou nafta leve. 
Posteriormente, deve-se lavar a placa com detergente diluído em água, enxaguando-a e deixando-a secar ao ar 
livre. 
Quando a placa apresentar fungos, esta deve ser lavada com uma solução de 3 a 5% de hipoclorito de sódio, 
repetindo-se a operação de lavagem com detergente neutro diluído em água, enxaguando-a e deixando-a secar ao 
ar livre.  
 
3.2 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO  
 
3.2.1 ESCOPO  
A presente descrição estabelece as condições técnicas mínimas para fornecimento de placas de regulamentação 
que deve atender aos parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais constantes no presente anexo, 
visando através desta sinalização regulamentar, advertir, indicar e orientar as rotas de tráfegos da forma mais 
segura e eficiente nas áreas urbanas do Município de Canoinhas/SC.  
As placas de sinalização viária deverão ter os padrões definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com as 
dimensões e modelos conforme necessidade, ficando a CONTRATANTE responsável de repassar a CONTRATADA 
as dimensões e modelos em cada ordem/empenho de fornecimento.  
Não será aceito placas com divergência destes parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais 
constantes e estabelecidas no presente anexo.  
 
3.2.2 CHAPA  

25 

Mangueira pneumática cor azul em poliuretano (pu) de 8 
mm (externo) x  5,5 mm (interno) flexível, que tenha 
resistência a hidrolise e abrasão e resistência química, 
utilizado em maquinários e redes de ar comprimido, 
pressão de trabalho de 10 bar (120 libras) sem que 
prejudique a integridade do material, tendo ainda, a 
função de transportar o ar-comprimido (ou outro tipo de 
fluido) de sistemas pneumáticos, são produtos 
termoplásticos, suportando temperaturas de até 60°c. 

200 metro R$ 3,19 R$ 638,00 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Chapa deve ser fabricada em aço carbono, cada chapa deverá possuir no mínimo 275 gramas de zinco por metro 
quadrado, material encruado, semi manufaturado na espessura nominal de 1,25mm (#18) conforme norma NBR 
11904:2015 da ABNT.  
A chapa deverá apresentar superfície lisa, sem empolamento, sem manchas e sem oxidação, após corte e furação 
a chapa deverá ser desengraxada e receber tratamento na face posterior (verso) através de pintura na cor preto 
fosco em epóxi com secagem em estufa 160ºC.  
As chapas deverão apresentar boa aderência a fixação de películas refletivas, bem como, deverão apresentar 
durabilidade mínima de 10 (dez) anos.  
 
3.2.3 PELÍCULAS  
 
3.2.3.1 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE ORLAS E REVESTIMENTO DAS CHAPAS:  
Película retrorrefletiva Tipo I “Grau Técnico Prismático”, constituída por microprismas, conforme norma NBR 
14644:2013 da ABNT, aplicadas na confecção de orlas e/ou revestimento da chapa.  
As películas retrorrefletivas Tipo I “Grau Técnico Prismático” deverão ser constituídas por microprismas, deverá ser 
resistente ás intempéries e apresentar desempenho de retrorrefletividade de acordo com a Tabela 1 constante na 
norma NBR 14644:2013 da ABNT.  
Não será aceito placas confeccionadas com Películas retrorrefletivas constituídas por microesferas de vidro, por se 
tratar de uma tecnologia defasada.  
Com relação à durabilidade, as películas deverão apresentar desempenho de retrorrefletividade residual em função 
do tempo de no mínimo de 50% por um período de 07 (sete) anos conforme Tabela 11 constante na norma NBR 
14644:2013 da ABNT.  
 
3.2.3.1 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE TARJAS, LEGENDAS, SÍMBOLOS E PICTOGRAMAS:  
Película não retrorrefletiva Tipo IV, conforme norma NBR 14644:2013 da ABNT. É utilizada na cor preta e destinada 
na aplicação de tarjas, legendas, símbolos, orla e pictogramas sobre superfícies confeccionadas com películas 
retrorrefletiva Tipo I “Grau Técnico Prismático”.  
 
3.3 - PLACAS DE ADVERTÊNCIA  
 
3.3.1 ESCOPO  
A presente descrição estabelece as condições técnicas mínimas para fornecimento de placas de advertência que 
deve atender aos parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais constantes no presente anexo, 
visando através desta sinalização regulamentar, advertir, indicar e orientar as rotas de tráfegos da forma mais 
segura e eficiente nas áreas urbanas do Município de Canoinhas/SC.  
As placas de sinalização viária deverão ter os padrões definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com as 
dimensões e modelos conforme necessidade, ficando a CONTRATANTE responsável de repassar a CONTRATADA 
as dimensões e modelos em cada ordem/empeno de fornecimento.  
Não será aceito placas com divergência destes parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais 
constantes e estabelecidas no presente anexo.  
 
3.3.2 CHAPA  
A Chapa deve ser fabricada em aço carbono, cada chapa deverá possuir no mínimo 275 gramas de zinco por metro 
quadrado, material encruado, semi manufaturado na espessura nominal de 1,25mm (#18) conforme norma NBR 
11904:2015 da ABNT.  
A chapa deverá apresentar superfície lisa, sem empolamento, sem manchas e sem oxidação, após corte e furação 
a chapa deverá ser desengraxada e receber tratamento na face posterior (verso) através de pintura na cor preto 
fosco em epóxi com secagem em estufa 160ºC.  
As chapas deverão apresentar boa aderência a fixação de películas refletivas, bem como, deverão apresentar 
durabilidade mínima de 10 (dez) anos.  
 
3.3.3 PELÍCULAS  
 
3.3.3.1 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE ORLAS E REVESTIMENTO DAS CHAPAS:  
Película retrorrefletiva Tipo I “Grau Técnico Prismático”, constituída por microprismas, conforme norma NBR 
14644:2013 da ABNT, aplicadas na confecção de orlas e/ou revestimento da chapa.  
As películas retrorrefletivas Tipo I “Grau Técnico Prismático” deverão ser constituídas por m icroprismas, deverá ser 
resistente ás intempéries e apresentar desempenho de retrorrefletividade de acordo com a Tabela 1 constante na 
norma NBR 14644:2013 da ABNT.  
Não será aceito placas confeccionadas com Películas retrorrefletivas constituídas por microesferas de vidro, por se 
tratar de uma tecnologia defasada.  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Com relação à durabilidade, as películas deverão apresentar desempenho de retrorrefletividade residual em função 
do tempo de no mínimo de 50% por um período de 07 (sete) anos conforme Tabela 11 constante na norma NBR 
14644:2013 da ABNT.  
 
3.3.3.2 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE TARJAS, LEGENDAS, SÍMBOLOS E PICTOGRAMAS:  
Película não retrorrefletiva Tipo IV, conforme norma NBR 14644:2013 da ABNT. É utilizada na cor preta e destinada 
na aplicação de tarjas, legendas, símbolos, orla e pictogramas sobre superfícies confeccionadas com películas 
retrorrefletiva Tipo I “Grau Técnico Prismático”.  
 
3.4 - PLACAS DE INDICAÇÃO NÃO MODULADAS 
 
3.4.1 ESCOPO  
A presente descrição estabelece as condições técnicas mínimas para fornecimento de placas de indicação que 
deve atender aos parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais constantes no presente anexo, 
visando através desta sinalização regulamentar, advertir, indicar e orientar as rotas de tráfegos da forma mais 
segura e eficiente nas áreas urbanas do Município de Canoinhas/SC.  
As placas de sinalização viária deverão ter os padrões definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com as 
dimensões e modelos conforme necessidade, ficando a CONTRATANTE responsável de repassar a CONTRATADA 
as dimensões e modelos em cada ordem/empeno de fornecimento.  
Não será aceito placas com divergência destes parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais 
constantes e estabelecidas no presente anexo.  
 
3.4.2 CHAPA  
A Chapa deve ser fabricada em aço carbono, cada chapa deverá possuir no mínimo 275 gramas de zinco por metro 
quadrado, material encruado, semi manufaturado na espessura nominal de 1,25mm (#18) conforme norma NBR 
11904:2015 da ABNT.  
A chapa deverá apresentar superfície lisa, sem empolamento, sem manchas e sem oxidação, após corte e furação 
a chapa deverá ser desengraxada e receber tratamento na face posterior (verso) através de pintura na cor preto 
fosco em epóxi com secagem em estufa 160ºC.  
As chapas deverão apresentar boa aderência a fixação de películas refletivas, bem como, deverão apresentar 
durabilidade mínima de 10 (dez) anos.  
 
3.4.3 PELÍCULAS  
 
3.4.3.1 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE ORLAS E REVESTIMENTO DAS CHAPAS:  
Película retrorrefletiva Tipo I “Grau Técnico Prismático”, constituída por microprismas, conforme norma NBR 
14644:2013 da ABNT, aplicadas na confecção de orlas e/ou revestimento da chapa.  
As películas retrorrefletivas Tipo I “Grau Técnico Prismático” deverão ser constituídas por microprismas, deverá ser 
resistente ás intempéries e apresentar desempenho de retrorrefletividade de acordo com a Tabela 1 constante na 
norma NBR 14644:2013 da ABNT.  
Não será aceito placas confeccionadas com Películas retrorrefletivas constituídas por microesferas de vidro, por se 
tratar de uma tecnologia defasada.  
Com relação à durabilidade, as películas deverão apresentar desempenho de retrorrefletividade residual em função 
do tempo de no mínimo de 50% por um período de 07 (sete) anos conforme Tabela 11 constante na norma NBR 
14644:2013 da ABNT.  
 
3.4.3.2 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE LEGENDAS, SÍMBOLOS E PICTOGRAMAS:  
Película não retrorrefletiva Tipo IV, conforme norma NBR 14644:2013 da ABNT. É utilizada na cor preta e destinada 
na aplicação de tarjas, legendas, símbolos, orla e pictogramas sobre superfícies confeccionadas com películas 
retrorrefletiva Tipo I “Grau Técnico Prismático”.  
 
 
3.5 - PLACA AÉREA “ATENÇÃO” 3,00 x 1,50 METROS MODULADA  
 
3.5.1 CHAPA  
A Chapa deve ser fabricada em aço carbono, cada chapa deverá possuir no mínimo 275 gramas de zinco por metro 
quadrado, material encruado, semi manufaturado na espessura nominal de 1,25mm (#18) conforme norma NBR 
11904:2015 da ABNT.  
A chapa deve apresentar superfície lisa, sem empolamento, sem manchas e sem oxidação, após corte e furação a 
chapa deverá ser desengraxada e receber tratamento na face posterior (verso) através de pintura na cor preto fosco 
em epóxi com secagem em estufa 160ºC.  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As chapas deverão apresentar boa aderência a fixação de películas refletivas, bem como, deverão apresentar 
durabilidade mínima de 10 (dez) anos.  
 
3.5.2 PELÍCULAS  
 
3.5.2.1 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE ORLAS E REVESTIMENTO DAS CHAPAS:  
Película retrorrefletiva Tipo III “Alta Intensidade Prismática”, constituída por microprismas, conforme norma NBR 
14644:2013 da ABNT, aplicadas na confecção de orlas e/ou revestimento da chapa.  
As películas retrorrefletivas Tipo III “Alta Intensidade Prismática” deve ser constituídas por microprismas, deve ser 
resistente ás intempéries e apresentar desempenho de retrorrefletividade de acordo com a Tabela 1 constante na 
norma NBR 14644:2013 da ABNT.  
Não será aceito placas confeccionadas com películas retrorrefletivas constituídas por microesferas de vidro, por se 
tratar de uma tecnologia defasada.  
Com relação à durabilidade, as películas deverão apresentar desempenho de retrorrefletividade residual em função 
do tempo de no mínimo de 50% por um período de 07 (sete) anos conforme Tabela 11 constante na norma NBR 
14644:2013 da ABNT.  
 
3.5.2.2 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE LEGENDAS, SÍMBOLOS E PICTOGRAMAS: 
Película não retrorrefletiva Tipo IV, conforme norma NBR 14644:2013 da ABNT. É utilizada na cor preta e destinada 
na aplicação de legendas, símbolos, e pictogramas sobre superfícies confeccionadas com películas retrorrefletiva 
Tipo III “Alta Intensidade Prismática”. 
 
3.5.2.3 SUPORTE COM SISTEMA DE FIXAÇÂO PARA PLACA 3 X 1,50 METROS  
A fixação ao suporte é feita com uma cantoneira de alumínio de 1.1/2” x  1/8” fixada ao perfil de alumínio que 
reforça a placa através de parafusos, porcas e arruelas de latão, e com uma barra de alumínio de 1 ½” x 3/8” 
posicionada na parte superior do suporte, interligadas por parafusos de aço cabeça sextavada com porcas e 
arruelas galvanizadas a fogo. O comprimento dos elementos de fixação é variável em função do suporte a ser 
utilizado 
Todo o conjunto deverá receber galvanização a fogo após furações e soldagem (vide tratamento Superficial). Cada 
placa deve acompanhar 03 (três) unidades do suporte com abraçadeira para placa 3 x 1,20 metros. 
 
3.6 - CONJUNTO: PARAFUSO, PORCA E ARRUELA  
Parafuso cabeça francesa galvanizado a fogo, diâmetro de 5/16” x 2” de comprimento, porca 5/16” e arruela 5/16” 
compatível para o mesmo. 
 
3.7 - SEMI PÓRTICO BANDEIRA CONICA TIPO I + PLACA DE ORIENTAÇÃO E/OU REGULAMENTAÇÃO  
 
3.7.1 ESCOPO  
A presente descrição estabelece as condições técnicas mínimas para fornecimento, implantação e instalação de 
semi pórtico bandeira cônica tipo I, incluso placa de orientação e/ou regulamentação que deve atender aos 
parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais constantes no presente anexo.  
Não será aceito semi pórtico bandeira cônica tipo I, incluso placa de orientação e/ou regulamentação com 
divergência destes parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais constantes e estabelecidas no 
presente anexo.  
A placa de orientação e/ou regulamentação deve ter os padrões definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
com a dimensão de 2,00m x 1,20m.  
 
3.7.2 COLUNA CONICA TIPO I COM SAPATA PARA FIXAÇÃO   
Confeccionado por colunas em aço SAE 1020, galvanizado a fogo interna e externamente, altura/comprimento da 
coluna 5,00m, com diâmetro na parte superior do tubo de 123mm e na base inferior 187mm, com braços projetados 
nas mesmas especificações, porém com projeção de 5,00m, diâmetro de 123mm na base inferior junto a flange e 
76mm no início da parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cônico constante; 
 
 A estrutura deverá suportar a implantação de placa de aço, tamanho 2,00 x 1,20m, galvanizada a fogo, fixada ao 
semipórtico por três contraventamento com abraçadeira na dimensão de 1.1/2” x ¼” x 900mm, e seis parafusos 
sextavados de 3/8” x 1.1/2” e seis parafusos sextavados de ¼” x 5/16” com porcas e arruelas. 
 
O conjunto deve está calculado para suportar ventos com até 110km/h, e ser galvanizado a fogo por imersão a 
quente. 
 
3.7.3 PLACA DE ORIENTAÇÃO 2,00 x 1,20 METROS  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.7.3.1 CHAPA  
A Chapa deve ser fabricada em aço carbono, cada chapa deverá possuir no mínimo 275 gramas de zinco por metro 
quadrado, material encruado, semi manufaturado na espessura nominal de 1,25mm (#18) conforme norma NBR 
11904:2015 da ABNT.  
A chapa deverá apresentar superfície lisa, sem empolamento, sem manchas e sem oxidação, após corte e furação 
a chapa deverá ser desengraxada e receber tratamento na face posterior (verso) através de pintura na cor preto 
fosco em epóxi com secagem em estufa 160ºC. 
As chapas deverão apresentar boa aderência á fixação de películas refletivas, bem como, deverão apresentar 
durabilidade mínima de 10 (dez) anos.  
 
3.7.3.2 PELÍCULAS  
 
3.7.3.2.1 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE ORLAS E REVESTIMENTO DAS CHAPAS 
Película retrorrefletiva Tipo I “Grau Técnico Prismático”, constituída por microprismas, conforme norma NBR 
14644:2013 da ABNT, aplicadas na confecção de orlas e/ou revestimento da chapa.  
As películas retrorrefletivas Tipo I “Grau Técnico Prismático” deverão ser constituídas por microprismas, deverá ser 
resistente ás intempéries e apresentar desempenho de retrorrefletividade de acordo com a Tabela 1 constante na 
norma NBR 14644:2013 da ABNT. 
Não será aceito placas confeccionadas com Películas retrorrefletivas constituídas por microesferas de vidro, por se 
tratar de uma tecnologia defasada.  
Com relação à durabilidade, as películas deverão apresentar desempenho de retrorrefletividade residual em função 
do tempo de no mínimo de 50% por um período de 07 (sete) anos conforme Tabela 11 constante na norma NBR 
14644:2013 da ABNT.  
 
3.7.3.2.2 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE LEGENDAS, SÍMBOLOS E PICTOGRAMAS  
Película não retrorrefletiva Tipo IV, conforme norma NBR 14644:2013 da ABNT.  
É utilizada na cor preta e destinada na aplicação legendas, símbolos, orla e pictogramas sobre superfícies 
confeccionadas com películas retrorrefletiva Tipo I “Grau Técnico Prismático”.  
A durabilidade mínima com desempenho satisfatório deverá ser igual à película na qual esta for aplicada.  
 
3.7.4 SUPORTE COM ABRAÇADEIRA PARA PLACA 2,00 X 1,20 METROS  
Confeccionado com ferro tipo cantoneira 101/1020, dimensão de 3/16 x 1.¼” ” x 1,10 metros de comprimento, 
dotado de quatro furos distantes 300mm ± 5mm entre si, para fixação na placa através de quatro parafusos cabeça 
francesa de ¼” x ½”, porca ¼” e arruelas lisas ¼” galvanizados a fogo.  
Soldado a um dos lados abraçadeira bi-partida diâmetro nominal 90mm confeccionada com ferro chato 3/16” x 1.¼”, 
abraçadeira deve acompanhar dois parafusos cabeça sextavada de ½” x 1.½”, porca ½”, arruelas lisas ½” 
galvanizada a fogo. Todo o conjunto deverá receber galvanização a fogo após furações e soldagem (vide 
tratamento Superficial).  
Cada placa deve acompanhar 03 (três) unidades do suporte com abraçadeira para placa 2,00 x 1,20 metros.  
 
3.7.5 TRANSPORTE  
O transporte e o armazenamento das peças constituintes do material de sinalização devem ser feitos de modo a 
não provocar danos aos materiais, em especial nas placas de orientação de destino.  
As placas deverão ser empacotadas com material isolante entre elas em volumes de no máximo 02 (duas) 
unidades, para garantir o perfeito estado de conservação e transporte das mesmas.  
 
3.7.6 POSICIONAMENTO  
A coluna da bandeira cônica que estrutura a sustentação do braço projetado e a placa deverá ser instalada no 
mínimo a 30 (trinta) centímetros do bordo externo do meio-fio nas vias urbanas conforme critério de instalação já 
adotado na sinalização de regulamentação e indicativa de trânsito de Canoinhas/SC e nas rodovias estaduais 
conforme orientações do DEINFRA.  
Quando já existir uma placa de orientação e/ou regulamentação no mesmo local que está prevista a implantação de 
outra, esta deverá ser instalada a sessenta (60) metros da placa existente para vias urbanas e cem (100) metros da 
existente para rodovias, assegurando assim o campo visual necessário para leitura das informações e tomada de 
decisão.  
As placas deverão ser instaladas de modo a ficarem ligeiramente inclinadas para o alto, pois essa inclinação 
assegura a boa visibilidade e leitura evitando o reflexo especular que ocorre com a incidência de faróis de um 
veículo ou de raios solares sobre a placa o que poderia torná-la ilegível durante alguns segundos.  
 
3.7.7 INSTALAÇÃO 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antes da execução de serviço para instalação da bandeira cônica, deve ser dada a máxima atenção à medida real 
in loco. Instalação por sapata e concretada, as colunas deverão ter chumbadores e serem concretadas em blocos 
de concreto.  
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3.8 - SEMI PÓRTICO BANDEIRA CONICA TIPO II + PLACA DE ORIENTAÇÃO E/OU REGULAMENTAÇÃO  
 
3.8.1 ESCOPO  
A presente descrição estabelece as condições técnicas mínimas para fornecimento, implantação e instalação de 
semi pórtico bandeira cônica tipo II, incluso placa de orientação e/ou regulamentação que deve atender aos 
parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais constantes no presente anexo.  
Não será aceito semi pórtico bandeira cônica tipo II, incluso placa de orientação e/ou regulamentação com 
divergência destes parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais constantes e estabelecidas no 
presente anexo.  
A placa de orientação e/ou regulamentação deve ter os padrões definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
com a dimensão de 3,00m x 1,50m.  
 
3.8.2 COLUNA CONICA TIPO II COM SAPATA PARA FIXAÇÃO 
Confeccionado por colunas em aço SAE 1020, galvanizado a fogo interna e externamente, altura/comprimento da 
coluna 5,00m, com diâmetro na parte superior do tubo de 181mm e na base inferior 251mm, com braços projetados 
nas mesmas especificações, porém com projeção de 5,00m, diâmetro de 181mm na base inferior junto a flange e 
151mm no início da parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cônico constante 
A estrutura projetada devera suportar Placa em  aço #18, tamanho 3,00x1,50m, galvanizada a fogo, fixada ao 
semipórtico por quatro abraçadeira de aço de 1.1/2” x ¼”  para diâmetro de 151mmm, e quatro cantoneiras de 2” x 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3/16”, oito parafusos sextavados de 3/8” x 1.1/2” e oito parafusos sextavados de 5/16” x 1.¼”, com porcas e 
arruelas. 
O conjunto deve está calculado para suportar ventos com até 110km/h, e ser galvanizado a fogo por imersão a 
quente. 
 
3.8.3 PLACA DE ORIENTAÇÃO 3,00 x 1,50 METROS  
 
3.8.3.1 CHAPA  
A Chapa deve ser fabricada em aço carbono, cada chapa deverá possuir no mínimo 275 gramas de zinco por metro 
quadrado, material encruado, semi manufaturado na espessura nominal de 1,25mm (#18) conforme norma NBR 
11904:2015 da ABNT.  
A chapa deverá apresentar superfície lisa, sem empolamento, sem manchas e sem oxidação, após corte e furação 
a chapa deverá ser desengraxada e receber tratamento na face posterior (verso) através de pintura na cor preto 
fosco em epóxi com secagem em estufa 160ºC. 
As chapas deverão apresentar boa aderência á fixação de películas refletivas, bem como, deverão apresentar 
durabilidade mínima de 10 (dez) anos.  
 
3.8.3.2 PELÍCULAS  
 
3.8.3.2.1 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE ORLAS E REVESTIMENTO DAS CHAPAS 
Película retrorrefletiva Tipo III “Alta Intensidade Prismática”, constituída por microprismas, conforme norma NBR 
14644:2013 da ABNT, aplicadas na confecção de orlas e/ou revestimento da chapa.  
As películas retrorrefletivas Tipo III “Alta Intensidade Prismática” deverão ser constituídas por microprismas, deverá 
ser resistente ás intempéries e apresentar desempenho de retrorrefletividade de acordo com a Tabela 1 constante 
na norma NBR 14644:2013 da ABNT. 
Não será aceito placas confeccionadas com Películas retrorrefletivas constituídas por microesferas de vidro, por se 
tratar de uma tecnologia defasada.  
Com relação à durabilidade, as películas deverão apresentar desempenho de retrorrefletividade residual em função 
do tempo de no mínimo de 50% por um período de 07 (sete) anos conforme Tabela 11 constante na norma NBR 
14644:2013 da ABNT.  
 
3.8.4.2.2 PELÍCULAS DESTINADAS NA CONFECÇÃO DE SÍMBOLOS E PICTOGRAMAS  
Película não retrorrefletiva Tipo IV, conforme norma NBR 14644:2013 da ABNT.  
É utilizada na cor preta e destinada na aplicação símbolos, orla e pictogramas sobre superfícies confeccionadas 
com películas retrorrefletiva Tipo III “Alta Intensidade Prismático”.  
A durabilidade mínima com desempenho satisfatório deverá ser igual à película na qual esta for aplicada.  
 
3.8.5 SUPORTE COM ABRAÇADEIRA PARA PLACA 3,00 X 1,50 METROS  
Confeccionado com ferro tipo cantoneira 101/1020, dimensão da abraçadeira de aço de 1.1/2” x ¼”  para diâmetro 
de 151mmm, e quatro cantoneiras de 2” x 3/16”, oito parafusos sextavados de 3/8” x 1.1/2” e oito parafusos 
sextavados de 5/16” x 1.¼”, com porcas e arruelas. 
Cada placa deve acompanhar 04 (quatro) unidades do suporte com abraçadeira para placa 3,00 x 1,50 metros.  
3.8.6 TRANSPORTE  
O transporte e o armazenamento das peças constituintes do material de sinalização devem ser feitos de modo a 
não provocar danos aos materiais, em especial nas placas de orientação de destino.  
As placas deverão ser empacotadas em uma única embalagem, para garantir o perfeito estado de conservação e 
transporte das mesmas.  
 
3.8.7 POSICIONAMENTO  
A coluna da bandeira cônica que estrutura a sustentação do braço projetado e a placa deverá ser instalada no 
mínimo a 30 (trinta) centímetros do bordo externo do meio-fio nas vias urbanas conforme critério de instalação já 
adotado na sinalização de regulamentação e indicativa de trânsito de Canoinhas/SC e nas rodovias estaduais 
conforme orientações do DEINFRA.  
Quando já existir uma placa de orientação e/ou regulamentação no mesmo local que está prevista a implantação de 
outra, esta deverá ser instalada a sessenta (60) metros da placa existente para vias urbanas e cem (100) metros da 
existente para rodovias, assegurando assim o campo visual necessário para leitura das informações e tomada de 
decisão.  
As placas deverão ser instaladas de modo a ficarem ligeiramente inclinadas para o alto, pois essa inclinação 
assegura a boa visibilidade e leitura evitando o reflexo especular que ocorre com a incidência de faróis de um 
veículo ou de raios solares sobre a placa o que poderia torná-la ilegível durante alguns segundos. 
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3.8.8 INSTALAÇÃO 
Antes da execução de serviço para instalação da bandeira cônica, deve ser dada a máxima atenção à medida real 
in loco. Instalação por sapata e concretada, as colunas deverão ter chumbadores e serem concretadas em blocos 
de concreto.  
 
3.9 - COLUNA CONICA TIPO I COM SAPATA – GALVANIZADA A FOGO  
Confeccionado por colunas em aço SAE 1020, galvanizado a fogo interna e externamente, altura/comprimento da 
coluna 5,00m, com diâmetro na parte superior do tubo de 123mm e na base inferior 187mm A coluna deve ser 
confeccionada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020 com costura, conforme Norma NBR 6591:2008 da ABNT.  
Deve ser confeccionado sistema para instalação e fixação do braço projetado, para até 4 braços projetados.  
Após todas as operações de furação e soldagem a peça deverá ser submetida à galvanização a quente para 
proteção contra corrosão.  
A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, devendo as superfícies apresentar 
uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e de no mínimo 350 gramas por metro quadrado 
nas extremidades das peças, a galvanização deve ser uniforme, sem falhas de zincagem, tais como, trincas, 
fissuras ou destacamento da camada galvanizada do metal base, além de atender a norma NBR 7400:2015 da 
ABNT (MB 25IV).  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A espessura da camada de galvanização (revestimento de zinco) deve ser no mínimo de 0,55 µm (cinquenta e cinco 
micras), conforme norma NBR 7399:2009 da ABNT.  
A galvanização não deve separar-se do metal base quando submetido a um ensaio de aderência da camada de 
zinco pelo método de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25II). 

 

 

 

3.10 - BRAÇO PROJETADO CONICO TIPO I - GALVANIZADO A FOGO  

Braço projetado deve possuir 5,00 metros de comprimento, com diâmetro de 123mm na base inferior junto a flange 

76mm no inicio da parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cônico constante. A parte horizontal do braço 

tem um desenvolvimento cilíndrico constante de 76mm entre o ponto de concordância da curva e a ponta do braço.  

A estrutura deverá suportar a implantação de placa de aço, tamanho 2,00 x 1,20m, galvanizada a fogo, fixada ao 

semipórtico por três contraventamento com abraçadeira na dimensão de 1.1/2” x ¼” x 900mm, e seis parafusos 

sextavados de 3/8” x 1.1/2” e seis parafusos sextavados de ¼” x 5/16” com porcas e arruelas. 

Após todas as operações de furação e soldagem a peça deverá ser submetida à galvanização a quente para 

proteção contra corrosão.  

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, devendo as superfícies apresentar 

uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e de no mínimo 350 gramas por metro quadrado 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nas extremidades das peças, a galvanização deve ser uniforme, sem falhas de zincagem, tais como, trincas, 

fissuras ou destacamento da camada galvanizada do metal base, além de atender a norma NBR 7400:2015 da 

ABNT (MB 25IV).  

A espessura da camada de galvanização (revestimento de zinco) deve ser no mínimo de 0,55 µm (cinquenta e cinco 

micras), conforme norma NBR 7399:2009 da ABNT.  

A galvanização não deve separar-se do metal base quando submetido a um ensaio de aderência da camada de 

zinco pelo método de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25II). 

 

3.11 - COLUNA CONICA TIPO II COM SAPATA – GALVANIZADA A FOGO  
Confeccionado por colunas em aço SAE 1020, galvanizado a fogo interna e externamente, altura/comprimento da 
coluna 5,00m, com diâmetro na parte superior do tubo de 181mm e na base inferior 251mm. 
Após todas as operações de furação e soldagem a peça deverá ser submetida à galvanização a quente para 
proteção contra corrosão.  
A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, devendo as superfícies apresentar 
uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e de no mínimo 350 gramas por metro quadrado 
nas extremidades das peças, a galvanização deve ser uniforme, sem falhas de zincagem, tais como, trincas, 
fissuras ou destacamento da camada galvanizada do metal base, além de atender a norma NBR 7400:2015 da 
ABNT (MB 25IV).  
A espessura da camada de galvanização (revestimento de zinco) deve ser no mínimo de 0,55 µm (cinquenta e cinco 
micras), conforme norma NBR 7399:2009 da ABNT.  
A galvanização não deve separar-se do metal base quando submetido a um ensaio de aderência da camada de 
zinco pelo método de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25II). 
 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.12 - BRAÇO PROJETADO CONICO TIPO II - GALVANIZADO A FOGO  
Braços projetados nas mesmas especificações, porém com projeção de 5,00m, diâmetro de 181mm na base inferior 
junto a flange e 151mm no início da parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cônico constante 
A estrutura projetada devera suportar Placa em  aço #18, tamanho 3,00x1,50m, galvanizada a fogo, fixada ao 
semipórtico por quatro abraçadeira de aço de 1.1/2” x ¼”  para diâmetro de 151mmm, e quatro cantoneiras de 2” x 
3/16”, oito parafusos sextavados de 3/8” x 1.1/2” e oito parafusos sextavados de 5/16” x 1.¼”, com porcas e 
arruelas. 
Após todas as operações de furação e soldagem a peça deverá ser submetida à galvanização a quente para 
proteção contra corrosão.  
A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, devendo as superfícies apresentar 
uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e de no mínimo 350 gramas por metro quadrado 
nas extremidades das peças, a galvanização deve ser uniforme, sem falhas de zincagem, tais como, trincas, 
fissuras ou destacamento da camada galvanizada do metal base, além de atender a norma NBR 7400:2015 da 
ABNT (MB 25IV).  
A espessura da camada de galvanização (revestimento de zinco) deve ser no mínimo de 0,55 µm (cinquenta e cinco 
micras), conforme norma NBR 7399:2009 da ABNT.  
A galvanização não deve separar-se do metal base quando submetido a um ensaio de aderência da camada de 
zinco pelo método de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25II). 
 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.13 - POSTE SUPORTE AÇO de 3,00 metros - GALVANIZADO Á FOGO  
O poste suporte deve ser confeccionado em aço carbono SAE 1020 DIN 2440 EB182 ABNT.  
O poste suporte deve possuir diâmetro externo de no mínimo 2” de diâmetro, com espessura mínima da parede de 
2,65mm e comprimento total de 3,00 metros.  
Na parte superior do poste suporte deverão ser encaixadas tampa de plástico ou soldada, para proteção, evitando 
infiltração de quaisquer elementos externos no interior do poste suporte.  
Deverá acompanhar conjunto de fixadores (02 parafusos cabeça francesa galvanizado a fogo, diâmetro de 5/16” x 
2” de comprimento com porcas 5/16” e 02 arruelas 5/16”). 
 
Deve possuir sistema anti-giro, provido de aletas confeccionadas com ferro Aço SAE 1020 tipo chato 3/16, de 10 cm 
x 10 cm soldado ao pedestal. Deve ser soldado a 20 cm da base inferior do poste suporte.  
Após todas as operações de furação e soldagem a peça deverá ser submetida à galvanização por imersão a quente 
para proteção contra corrosão e oxidação.  
A galvanização á fogo deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, devendo as superfícies 
apresentar uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e mínimo 350 gramas por metro 
quadrado nas extremidades da peça, a galvanização (revestimento de zinco) deverá ter espessura mínima de 
0,50um, ser uniforme, isenta de falhas de zincagem, bem como, atender a norma NBR 7400:2015 da ABNT (MB 
25IV).  
A galvanização não deverá separar-se do material base quando submetido a um ensaio de aderência pelo método 
de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25II).  
 
3.14 - POSTE SUPORTE AÇO de 4,00 metros - GALVANIZADO Á FOGO  
O poste suporte deve ser confeccionado em aço carbono SAE 1020 DIN 2440 EB182 ABNT.  
O poste suporte deve possuir diâmetro externo de no mínimo 2” de diâmetro, com espessura mínima da parede de 
2,65mm e comprimento total de 4,00 metros.  
Na parte superior do poste suporte deverão ser encaixadas tampa de plástico ou soldada, para proteção, evitando 
infiltração de quaisquer elementos externos no interior do poste suporte.  
Deve possuir sistema anti-giro, provido de aletas confeccionadas com ferro Aço SAE 1020 tipo chato 3/16, de 10cm 
x 10cm soldado ao pedestal. Deve ser soldado a 20cm da base inferior do poste suporte.  
Deverá acompanhar conjunto de fixadores (02 parafusos cabeça francesa galvanizado a fogo, diâmetro de 5/16” x 
2” de comprimento com porcas 5/16” e 02 arruelas 5/16”). 
 
Após todas as operações de furação e soldagem a peça deverá ser submetida à galvanização por imersão a quente 
para proteção contra corrosão e oxidação.  
 
A galvanização á fogo deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, devendo as superfícies 
apresentar uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e mínimo 350 gramas por metro 
quadrado nas extremidades da peça, a galvanização (revestimento de zinco) deverá ter espessura mínima de 
0,50um, ser uniforme, isenta de falhas de zincagem, bem como, atender a norma NBR 7400:2015 da ABNT (MB 
25IV).  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A galvanização não deverá separar-se do material base quando submetido a um ensaio de aderência pelo método 
de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25II).  
 
3.15 - POSTE SUPORTE AÇO de 5,00 metros - GALVANIZADO Á FOGO  
O poste suporte deve ser confeccionado em aço carbono SAE 1020 DIN 2440 EB182 ABNT.  
O poste suporte deve possuir diâmetro externo de no mínimo 3” de diâmetro, com espessura mínima da parede de 
2,65mm e comprimento total de 5,00 metros.  
Na parte superior do poste suporte deverão ser encaixadas tampa de plástico ou soldada, para proteção, evitando 
infiltração de quaisquer elementos externos no interior do poste suporte.  
Deve possuir sistema anti-giro, provido de aletas confeccionadas com ferro Aço SAE 1020 tipo chato 3/16, de 10 cm 
x 10 cm soldado ao pedestal. Deve ser soldado a 20 cm da base inferior do poste suporte.  
Deverá acompanhar conjunto de fixadores (03 parafusos cabeça francesa galvanizado a fogo, diâmetro de 5/16” x 
3” de comprimento com porcas 5/16” e 03 arruelas 5/16”). 
 
Após todas as operações de furação e soldagem a peça deverá ser submetida à galvanização por imersão a quente 
para proteção contra corrosão e oxidação.  
 
A galvanização á fogo deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, devendo as superfícies 
apresentar uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro quadrado e mínimo 350 gramas por metro 
quadrado nas extremidades da peça, a galvanização (revestimento de zinco) deverá ter espessura mínima de 
0,50um, ser uniforme, isenta de falhas de zincagem, bem como, atender a norma NBR 7400:2015 da ABNT (MB 
25IV).  
A galvanização não deverá separar-se do material base quando submetido a um ensaio de aderência pelo método 
de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25II). 
 

3.16. CONTROLE DE QUALIDADE – SINALIZAÇÃO VERTICAL  

Objetivando garantias de aquisição quanto a qualidade comprovada e desempenho satisfatório dos produtos, a 
licitante detentora da melhor proposta e devidamente habilitada será convocada pelo pregoeiro para apresentar em 
até 05 (cinco) dias úteis Laudos (relatórios de ensaios), que serão analisados pelos técnicos do Departamento de 
Trânsito do Município - DETRACAN. A data de emissão do laudo deverá ser de, no máximo, 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores à data da entrega das propostas (este documento poderá ser apresentado em original). 
 
O(s) Laudo(s) (relatórios de ensaios) deve comprovar que os insumos empregados no método de fabricação das 
placas atende na integra aos parâmetros qualitativos constantes nas normas NBR 11904:2015 e NBR 14644:2013 
da ABNT e demais características funcionais constantes e estabelecidas na presente anexo, sob pena de 
desclassificação da proposta.  
 
A Prefeitura Municipal de Canoinhas e o Departamento de Trânsito de Canoinhas - DETRACAN poderão a qualquer 
momento, após fornecimento, por motivo justificado e formalizado, coletar amostra dos insumos empregados na 
fabricação das placas (chapa e película) para análise em instituição acreditado do INMETRO ou ABIPTI, para fins 
de comprovação do atendimento as normas NBR da ABNT solicitadas, sem ônus para a CONTRATANTE.  
 
Para chapas usadas na confecção das placas deverá apresentar Laudo(s) comprovando e demonstrando 
atendimento quanto aos parâmetros e requisitos constantes na norma NBR 11904:2015 da ABNT.  
 
Para películas Tipo I “Grau Técnico Prismático” e Tipo III “Alta Intensidade Prismática” usadas na confecção das 
placas deverá apresentar Laudo(s) comprovando e demonstrando atendimento quanto aos parâmetros e requisitos 
constantes na norma NBR 14644:2013 da ABNT, para as Cores Branca, Vermelha, Amarela, Verde, Azul. 
 
4. TACHÕES E TACHAS 
 
4.1 - ESCOPO  
A presente descrição estabelece as condições técnicas mínimas para fornecimento e implantação de Tachão e 
Tacha Bidirecional e monodirecional com elemento(s) refletivo(s) tipo I que deve atender aos parâmetros, requisitos 
qualitativos e características funcionais constantes no presente anexo e nas normas NBR 15576:2015 e 14636:2013 
da ABNT.  
Não será aceito Tachão e Tacha bidirecional ou monodirecional com elementos refletivos tipo I com divergência 
destes parâmetros, requisitos qualitativos e características funcionais constantes e estabelecidas no presente 
anexo.  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.2 - TACHÃO BIDIRECIONAL NA COR AMARELO  
Deve ser fabricado em resina de poliéster com cargas mineral – dolomita malha 100 (cem) – com refletivo 
prismático comprimento mínimo de 100mm e largura mínima de 15mm na cor amarelo/amarelo ou 
vermelho/vermelho respectivamente conforme solicitação do item – sinalizando e delineando eixo, bordo ou 
ciclovias respectivamente.  
O refletivo dos tachões bidirecionais deverá ser Tipo I, devendo apresentar coeficiente de intensidade luminosa de 
acordo a Tabela 2 constantes na norma NBR 15576:2015 da ABNT.  
Deverá possuir dimensões de 250mm de largura (± 5mm), 150mm de comprimento (± 5mm) e 47mm (± 3 mm), dois 
pinos na forma de parafuso de cabeça Tipo francesa, em aço-carbono galvanizado com altura de 50mm (± 5mm) 
apresentando roscas em sua parte externa, mantendo uma distância de no mínimo 120mm um do outro, de acordo 
com á Norma NBR 15576:2015 da ABNT.  
Deve possuir no corpo do tachão (superior), em baixo relevo no mínimo nome e/ou marca do fabricante e 
facultativamente o contato do fabricante.  
Os tachões deveram suportar uma carga nominal de ruptura de no mínimo 15.000 Kgf (147 Kn).  
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4.3 - TACHÃO MONODIRECIONAL NA COR AMARELO  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deve ser fabricado em resina de poliéster com cargas mineral – dolomita malha 100 (cem) – com refletivo 
prismático comprimento mínimo de 100mm e largura mínima de 15mm na cor amarelo – sinalizando e delineando 
eixo ou bordo respectivamente.  
O refletivo dos tachões bidirecionais deverá ser Tipo I, devendo apresentar coeficiente de intensidade luminosa de 
acordo a Tabela 2 constantes na norma NBR 15576:2015 da ABNT.  
Deve possuir dimensões de 250mm de largura (± 5mm), 150mm de comprimento (± 5mm) e 47mm (± 3 mm), dois 
pinos na forma de parafuso de cabeça Tipo francesa, em aço-carbono galvanizado com altura de 50mm (± 5mm) 
apresentando roscas em sua parte externa, mantendo uma distância de no mínimo 120mm um do outro, de acordo 
com á Norma NBR 15576:2015 da ABNT.  
Deve possuir no corpo do tachão (superior), em baixo relevo no mínimo nome e/ou marca do fabricante e 
facultativamente o contato do fabricante.  
Os tachões deveram suportar uma carga nominal de ruptura de no mínimo 15.000 Kgf (147 Kn). 
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4.4 - TACHA BIDIRECIONAL NA COR AMARELA  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fabricados em resina de poliéster com cargas mineral – dolomita malha 100 (cem) – Cor amarela ou branca - com 
refletivos prismáticos Tipo I 20mm x 90mm nas cores amarelo/amarelo ou amarelo/vermelho.  
Deve possuir dimensões de 80,5mm x 111,5mm x 20,5mm, com um parafuso sextavado galvanizado, devendo o 
mesmo atender a Norma ABNT NBR 14636:2013.  
Deve possuir no corpo da tacha (superior), em baixo relevo no mínimo nome e/ou marca do fabricante e 
facultativamente o contato do fabricante. A resistência a cargas deverá ser superior a 15.000 (quinze mil) Kgf. 
 

 

 
 

 

 
 

4.5 - TACHA MONODIRECIONAL NA COR BRANCA OU AMARELA  
Deve ser fabricado em resina de poliéster com cargas mineral – dolomita malha 100 (cem) – Cor branca ou amarela 
respectivamente - com refletivo prismático Tipo I 20mm x 90mm na cor branco (tacha branca) ou amarelo (tacha 
amarela)respectivamente conforme solicitação do item.  
Deve possuir dimensões de 80,5mm x 111,5mm x 20,5mm, com um parafuso sextavado galvanizado, devendo o 
mesmo atender a Norma ABNT NBR 14636:2013.  
Deve possuir no corpo da tacha (superior), em baixo relevo no mínimo nome e/ou marca do fabricante e 
facultativamente o contato do fabricante.  
A resistência a cargas deverá ser superior a 15.000 (quinze mil) Kgf. 
 
 

 
 

 

 

4.6 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO TACHÕES E TACHAS  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A CONTRATADA deve apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície a ser 
implantado o tachão ou tacha respectivamente, como escovas, vassouras e retirar todo resíduo ou manchas de 
óleo, antes da furação.  
A cola a ser utilizada no assentamento e fixação das peças deverá ser sintética com 02 (dois) componentes, pré-
acelerada, à base de resina de polyester, com as seguintes propriedades:  
a) Não sofra retração após a cura, para não permitir;  
b) Vazios entre as peças e o pavimento;  
c) Movimentos do pino de fixação;  
d) Resistência ao destacamento mínimo 15000 kgf;  
b) Devem apresentar no seu corpo, em relevo, o nome do fabricante.  
 
c) O corpo das peças pode ser de resina sintética à base de poliéster ou plástico acrílico, tipo metil-metacrilato, 
preenchido por composto de alta aderência ou qualquer outro material plástico, que apresente alta resistência a 
impactos e a uma carga de compressão de no mínimo 15.000kgf, conforme ensaio de resistência à compressão 
constante da NBR 14636. Padrão D.E.R - Dimensões externas: 250 (±5) x 150 (±5) x 50(± 2 ) mm, Nº. de pinos de 
fixação: 02 (dois), Diâmetro dos pinos de fixação: 1/2" (12,7 mm), Comprimento externo dos pinos: 70 (±5)mm.  
 
e) Tempo máximo de cura 60 minutos;  
f) Tempo de secagem total máximo 25 minutos;  
g) Massa especifica mínima 1,45 g/cm³;  
h) Alta aderência em pavimentos asfálticos.  
Quando a superfície a ser implantado o tachão ou tacha não apresentar marcas existentes que possam servir de 
guias para posterior implantação, deve ser feita a pré-marcação antes da furação do pavimento, seguindo 
rigorosamente o projeto ou orientação do responsável do DETRACAN.  
A marcação dos locais a perfurar deverá ser efetuada com auxílio de gabaritos, a furação propriamente dita deverá 
ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou corrente elétrica, o furo deverá ter a 
profundidade e diâmetro suficiente para abrigar o pino de fixação com respectiva folga.  
Deve ser realizada limpeza dos furos bem como do local de assentamento, utilizando-se o ar comprimido para 
garantir que não fiquem resíduos que prejudiquem a aderência da cola ao pavimento. 
 
4.7 - CONTROLE DE QUALIDADE – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
 
Objetivando garantias de aquisição quanto a qualidade comprovada e desempenho satisfatório dos produtos, a 
licitante detentora da melhor proposta e devidamente habilitada será convocada pelo pregoeiro para apresentar em 
até 05 (cinco) dias úteis Laudos (relatórios de ensaios), que serão analisados pelos técnicos do Departamento de 
Trânsito do Município - DETRACAN. A data de emissão do laudo deverá ser de, no máximo, 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores à data da entrega das propostas (este documento poderá ser apresentado em original). 
 
Os Laudos (relatórios de ensaios) devem comprovar que os produtos fornecidos e/ou empregados nos serviços 
respectivamente atende na integra aos parâmetros qualitativos e quantitativos constantes nas normas NBR 
15576:2015 e 14636:2013 da ABNT e demais características funcionais constantes e estabelecidas no presente 
anexo, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
A Prefeitura Municipal de Canoinhas e o Departamento de Trânsito de Canoinhas - DETRACAN poderão, a 
qualquer momento após fornecimento ou execução dos serviços, por motivo justificado e formalizado, coletar 
amostra dos produtos fornecidos e/ou empregado nos serviços respectivamente para análise em instituição 
acreditado do INMETRO ou ABIPTI, para fins de comprovação do atendimento as normas NBR da ABNT 
solicitadas, sem ônus para a CONTRATANTE.  
 

 Laudos (relatórios de ensaios) Tachão bidirecional amarelo com elementos refletivo amarelo/amarelo tipo I 
comprovando e demonstrando atendimento quanto aos parâmetros e requisitos constantes na norma NBR 
15576:2015 da ABNT. 

 Laudos (relatórios de ensaios) Tachão bidirecional amarelo com elementos refletivo vermelho/vermelho tipo I 
comprovando e demonstrando atendimento quanto aos parâmetros e requisitos constantes na norma NBR 
15576:2015 da ABNT. 

 Laudo (relatório de ensaio) Tachão monodirecional amarelo com elemento refletivo amarelo tipo I comprovando e 
demonstrando atendimento quanto aos parâmetros e requisitos constantes na norma NBR 15576:2015 da ABNT. 

 Laudo (relatório de ensaio) Tacha bidirecional amarelo com elemento refletivo amarelo/amarelo tipo I 
comprovando e demonstrando atendimento quanto aos parâmetros e requisitos constantes na norma NBR 
14636:2013 da ABNT. 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laudo (relatórios de ensaio) Tacha bidirecional branca com elementos refletivos branco/vermelho tipo I 
comprovando e demonstrando atendimento quanto aos parâmetros e requisitos constantes na norma NBR 
14636:2013 da ABNT. 

 Laudo (relatório de ensaio) Tacha monodirecional branca com elemento refletivo branco tipo I comprovando e 
demonstrando atendimento quanto aos parâmetros e requisitos constantes na norma NBR 14636:2013 da ABNT. 

 Laudo (relatório de ensaio) Tacha monodirecional amarela com elemento refletivo amarelo tipo I comprovando e 
demonstrando atendimento quanto aos parâmetros e requisitos constantes na norma NBR 14636:2013 da ABNT. 

 Laudo (relatório de ensaio) da cola empregada na instalação de Tachões e Tachas comprovando e demonstrando 
atendimento quanto aos parâmetros e requisitos constantes abaixo: 
 
5. BROCAS DE AÇO E ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO 
 
5.1  BROCAS 
Até 40% mais rápida ou 50% menos força de pressão a exercer, apropriada para aço com e sem liga à ruptura de 
até 900 N/mm², fundição de aço, sintetizado, ferro fundido maleável, metais não ferrosos, materiais sintéticos duros, 
afiada com grande precisão. Tipo Fixação: Haste Cilíndrica, Material: HSS, Aplicação: Metal, Tipo Acabamento: 
Retificado, Angulo Ponta: 118°, Norma: Din 340, Tipo Canal: Helicoidal, Tolerância: H8, Comprimento Total: 175 
mm, Comprimento Corte: 115 mm, Profundidade x Diâmetro: 12xd, Direção Corte: Direito. 
 
5.2 ROLOS C/ CABO – LÃ DE CARNEIRO. 
 
Altura mínima da lã: 22 mm, composição: pele de carneiro - cor branca, formato: rolo, superfícies Indicadas: 
ásperas, absorventes ou rugosas. 
 
5.3 MANGUEIRA PNEUMÁTICA COR AZUL EM POLIURETANO (PU) 

 
Mangueira pneumática cor azul em poliuretano (PU) de 8 mm (externo) x  5,5 mm (interno) flexível, que tenha 
resistência a hidrolise e abrasão e resistência química, utilizado em maquinários e redes de ar comprimido, pressão 
de trabalho de 10 BAR (120 libras) sem que prejudique a integridade do material, tendo ainda, a função de 
transportar o ar-comprimido (ou outro tipo de fluido) de sistemas pneumáticos, são produtos termoplásticos, 
suportando temperaturas de até 60°C. 
 
 
 
 

Luiz Alceu Witt Junior  
Autoridade Municipal de Trânsito 

 


