
 

 

 

 

 

CADERNO DE ATIVIDADES 

ADEQUAÇÃO DE PISTA PARA 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 

PARA O TRÂNSITO EM 

CURITIBA - PR 

  

48
21

Assinado por: Roxana Cabral Guzzoni em 08/03/2021 15:50, Lucas Pereira Bolfe em 08/03/2021 15:50. Inserido ao protocolo 17.421.552-9 por: Vanessa Sanae Iwamoto
em: 08/03/2021 15:38. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 76563126b58c0d3fdd34f43f9d757abb.



 

 

O presente Caderno de Atividades tem por objetivo especificar materiais e serviços 

a serem realizados para Adequação de Pista de para Atividades de Educação para 

o Trânsito do DETRAN PR, sito à Av. Victor Ferreira do Amaral, 2959 Bairro 

Tarumã, na cidade de Curitiba/PR, e fornecer as diretrizes técnicas e dar 

informações pertinentes para executar os serviços necessários.  
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Barracão 

Deverá ser implantado no canteiro de obras, depósito em chapa de madeira 

compensada sobre alvenaria de embasamento e piso de concreto magro, com 

instalação de porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira, e janela de aço 

basculante. A cobertura deverá ser em trama de madeira composta por terças para 

telhados de até duas águas para telhas onduladas de fibrocimento e=6mm, com 

inclinação máxima de 10º, com até duas águas. Deverá ter iluminação interna, com 

instalação de luminária tipo calha de sobrepor, com duas lâmpadas tubulares de 36W. 

A pintura deverá ser manual com tinta látex PVA em duas demãos. 

 

 

 Colocação de tapumes 

Para isolamento das áreas, deverá ser executado fechamento com tapume de chapa 

de madeira compensada resinada, de 2,2 x 1,1m espessura de 6mm, com pintura a 

cal.  
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 Limpeza manual do terreno  

Antes do início dos trabalhos, a área deverá ser limpa manualmente com raspagem 

superficial do terreno para retirada de vegetação e/ou outros obstáculos que possam 

comprometer ou dificultar os trabalhos. 

 

 Retirada de meio fio 

Para dar continuidade aos serviços de limpeza da área, deverá ser retirado e removido 

manualmente e sem reaproveitamento todo meio-fio existente, de forma a liberar e 

preparar a área para dar início aos serviços necessários. 
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 Demolição de muros 

Deverá ser demolido de forma manual e sem reaproveitamento, parte do muro de 

alvenaria existente na fachada do imóvel, assim como parte do muro de palitos de 

concreto também na fachada, por onde hoje adentram os veículos apreendidos, de 

forma a viabilizar a implantação de novo acesso, conforme indicado no projeto. Para 

fazer a ligação da pista com o imóvel existente, deverá ser instalado um portão 

metálico com largura aproximada de 1,00m.  

Para viabilizar o novo acesso dos veículos apreendidos, será demolido parte do muro 

também na fachada, todos estes serviços estão determinados em projeto 

arquitetônico.  

Durante a execução dos serviços deverá ser realizada a remoção de todo entulho e 

detritos que venham a se acumular no local atendendo para a legislação municipal 

vigente no tocante a coleta seletiva de resíduos da construção civil.  

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo 

fornecedor. Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a 

completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como 

cuidadosamente varridos os seus acessos. 

 

 Realocação de portão BPTRAN 

1.6.1. O portão de barras metálicas, que dá acesso ao pátio de veículos apreendidos 

será totalmente removido, com o devido cuidado visto que deverá ser realocado para 

o novo acesso previsto em projeto. Os pilares que hoje sustentam o portão de acesso 

à veículos apreendidos, deverão ser demolidos de forma mecanizada com martelete 

ou rompedor pneumático manual, sem reaproveitamento. 

1.6.2. Todas a superfície metálica deverá receber pintura com esmalte fosco em duas 

demãos, após lixamento com lixa número 150, limpeza, aplicação de uma demão de 

fundo anticorrosivo, na cor platina. 
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 Retirada de alambrado 

1.7.1. Existe no local, separando áreas específicas, alambrado estruturado por postes 

de concreto e tela de arame galvanizado, que deverão ser totalmente removidos sem 

reaproveitamento de material. 

 

 

 

 

NOVO ACESSO 

BPTRAN 
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 Nivelamento do terreno 

Deve ser realizado serviço topográfico com auxiliar de topógrafo e nivelador para a 

verificação e/ou definição do nível do terreno para a execução dos demais serviços 

deste caderno. 

Caso seja verificada a necessidade de nivelamento deve ser realizado o corte/aterro 

do terreno. 

2. DRENAGEM 

2.1. Sistema de drenagem 

O sistema de drenagem da pista será composto por caixas de captação interligadas 

por tubos de concreto de 400mm. Para instalação destes tubos faz-se necessária a 

escavação de valas cujas profundidades variam de acordo com o projeto específico 

de drenagem. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Assentamento de tubos de concreto 

Os tubos que farão o escoamento das águas captadas, deverão ser de concreto 

simples diâmetro de 400mm.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Execução das caixas de ligação  
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As caixas de ligação para a rede de drenagem, deverão ser executadas em alvenaria 

de tijolos cerâmicos maciço de 5x10x20cm assentados com argamassa de cimento e 

areia média no traço 1:4. As dimensões internas destas caixas é de 1x1x0,6m. Estas 

caixas deverão ser assentadas sobre fundo de vala preparado e a tampa vazada de 

concreto armado. O concreto deverá ter fck=20MPA, no traço 1:2,7:3 (cimento/areia 

média/brita1) e a taxa de aço deve ser de aproximadamente 30kg/m³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Execução do poço de visita 

As caixas de ligação devem ser ligadas ao poço de visita, que deve ser em concreto 

estrutural, dimensões internas 90x150x80cm, para a drenagem pluvial, conforme 

indicado em projeto. 

 

 

 

 

POÇO DE VISITA 
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3. REDE DE ÁGUA E DE ESGOTO 

3.1. Rede de água 

Deve ser realizada a ligação da rede de água da Sanepar por meio de tubulação de 

PVC diâmetro de 40mm, instalado por meio de escavação de vala com profundidade 

máxima de 1,30m até o local indicado no projeto.  

3.1.1. RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

3.1.1.1.  Para prover o abastecimento de água será instalada caixa d’água de 

polietileno com capacidade de 1000l, subterrânea, com tampa (deixar esperas da 

tampa de concreto à vista), acessórios e conexões, em local determinado em projeto. 

Além disso, deverá ser instalado uma bomba elétrica e também um painel de 

alternância de bomba. 

  

 

 

 

 

 

3.2. Rede de esgoto 

Deve ser realizada a ligação na rede de esgoto da Sanepar por meio de tubulação de 

PVC diâmetro de 150mm, instalado por meio de escavação de vala com profundidade 

máxima de 1,30m até o local indicado no projeto.  

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.1. Deverá ser executada nova entrada de energia de maneira a atender a 

demanda local e de acordo com as normas da concessionária. 

4.2. Deverá ser instalado quadro de distribuição de energia, para 32 disjuntores 

conforme especificado em planilha. 
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4.3. Deverá ser realizada escavação de vala com profundidade máxima de 1,30m 

até os locais indicados no projeto, com a instalação de eletrodutos rígidos, DN 50mm, 

em PVC.  

4.4. Após a instalação dos eletrodutos deve ser realizado o aterro e reaterro das 

valas, e a passagem do cabeamento e a distribuição até os locais indicados no projeto. 

4.5. Serão instalados 26 (vinte e seis) postes de iluminação externa, distribuídos 

conforme projeto, modelo tipo chapéu chinês, com lâmpada led de 100w. Na base dos 

postes deve ser executada uma caixa enterrada retangular, em alvenaria, dimensões 

0,3x0,6x0,6m. 

 

 

 

 

 

 

4.6. Deve ser instalada uma haste aterramento ¾ para SPDA, ao lado do quadro de 

distribuição de energia, conforme especificado em planilha orçamentária. 

 

5. PISOS 

5.1. Implantação da Pista  

5.1.1. A concepção usada para a execução da pista de rolamento, que fica ao redor 

das quadras, leva em conta o pavimento existente, visto que as operações diárias de 

entrada e saída de veículos executadas ao longo de muitos anos, dão ao pavimento 

características de base estabilizada, o que veio a contribuir com a economicidade do 

empreendimento. Após a locação das pistas, deverá ser executada base de brita 

graduada de forma a nivelar o pavimento até a cota determinada em projeto 

arquitetônico.  
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5.1.2. A pista de rolamento deverá ser executada em concreto de 20MPA, traço 

1:2,7:3 de cimento, areia média e brita 1 com preparo mecânico em betoneira de 600l, 

com espessura média de 8cm. 

5.1.3. A armação será feita com tela de aço soldada e nervurada CA-60, Q-61 

(0,97kg/m²), diâmetro do fio de 3,4mm, largura de 2,45 m e 1,20 m de comprimento, 

o espaçamento da malha é de 15x15cm. 

5.1.4. As barras de transferência serão em vergalhões de aço CA-25 de 8,0 mm de 

diâmetro, as juntas de dilatação serão plásticas na cor cinza de 17 x 3mm, nos dois 

sentidos; longitudinal e transversal. 

 

5.2. Execução do Piso  

5.2.1. As quadras da pista serão distribuídas e localizadas conforme projeto 

arquitetônico. De forma a atingir o nível determinado, deverão ser aterradas e 

compactadas pelo adensamento hidráulico (redução do volume de água contido nos 

vazios do solo), para posteriormente receberem o pavimento intertravado e os 

canteiros de grama. 

5.2.2. A pavimentação prevista para as calçadas das quadras, serão executadas com 

piso intertravado de concreto retangular de 20x 10cm e espessura de 6cm, na cor 

natural, com resistência de 30MPA conforme a NBR 9781. Este material deverá ser 
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assentado sobre colchão de areia média e rejuntados com pó de pedra. Para o corte 

de peças de acabamento, deverá ser utilizada cortadora de piso com motor de 4 

tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado 

para concreto com diâmetro de 350mm e furo de 1”. Peças que não estiverem com 

ótimo acabamento, serão rejeitadas pela fiscalização. A compactação do pavimento 

deverá ser executada com placa vibratória reversível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. No interior das quadras deverá ser executado antes da pista de rolamento e 

das calçadas, e deve ser em concreto armado usinado (Fck=25 Mpa), tipo radier, com 

dimensões de 2,93 x 6,55m (nas quadras Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 E Q6) e 12,00 x 13,10m 

(na quadra Q8), com espessura de 12cm, devidamente vibrado, sobre um colchão de 

brita graduada (5cm de brita nº1) e compactado mecanicamente (placa 

compactadora). Após o espalhamento, nivelamento e compactação, para as quadras 

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 E Q6, deverá ser colocado vergalhão de aço CA-50, diâmetro de 

6,30mm, espaçamento 13 x 13cm. Para a quadra Q8, após o espalhamento, 

nivelamento e compactação deverá ser colocado vergalhão de aço CA-50, diâmetro 

de 8,00mm, espaçamento 15 x 15cm e junta de dilatação de 5,0cm. 

5.2.4. Após o lançamento do concreto a superfície do piso deverá receber polimento 

com equipamento adequado. O piso deverá ser curado adequadamente com água 

durante 7 (sete) dias. 
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5.3. Piso de circulação de veículos e estacionamento  

5.3.1. O acesso à pista e estacionamento deverá ser feito em concreto. A base deste 

pavimento será executada com pedra britada nº 02 (19 a 38mm), com espessura 

média de 20cm. 

5.3.2. O piso deste acesso e da área de estacionamento de veículos deverá ser 

executado com concreto 30MPA, traço 1:2,1:2,5 de cimento, areia média e brita 1 com 

preparo mecânico em betoneira de 600 l, com espessura média de 10 cm.  A armação 

será feita com tela de aço soldada e nervurada CA-60, Q-92, diâmetro do fio de 

4,2mm, e o espaçamento da malha é de 15x15cm. 

5.3.3. As barras de transferência serão em vergalhões de aço CA-25 de 8,0 mm de 

diâmetro, as juntas de dilatação serão plásticas na cor cinza de 17 x 3mm, nos dois 

sentidos; longitudinal e transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Rampas de acessibilidade  

5.4.1. As rampas de acessibilidade demarcadas e dimensionadas em projeto 

arquitetônico serão executadas em concreto de 20MPA, traço 1:2,7:3 com cimento, 

areia média e brita 1 com preparo mecânico com betoneira de 600 l., incluso selante 

elástico a base de poliuretano. 
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5.4.2. A sinalização para pessoas com deficiência visual será feita com instalação de 

piso podotátil de alerta e direcional através do assentamento de placas de concreto 

de 40x40cm e espessura de 2,5 cm conforme especificado em projeto, com 

argamassa de cimento e areia. 

 

 

5.5. Meio-fio e mureta de contenção  

5.5.1. Para a delimitação de áreas e pistas, deverá ser executado, guias em concreto 

usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump=100+-/-20mm, 

moldado no local. A dimensão das peças é de 13 cm de base e 22 cm de altura para 

os trechos retos e curvos. 

 

5.5.2. Para isolar e delimitar a área de árvores existentes, designadas em projeto 

como ilha, será executado mureta de arrimo com concreto de FCK=20MPA, no traço 

1:2,7:3 de cimento, areia média e brita nº 01 com preparo mecânico em betoneira de 

600l. A armação deverá ser feita com aço CA-50 de 6,3mm e 10mm. Para as formas, 

deverão ser utilizadas chapas de madeira compensada resinada de 2,2 x 1,1m e 
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espessura de 17mm. Os pregos utilizados devem ser de aço polido com cabeça, 

17x21 (2x11). 

 

 

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

6.1. Os materiais empregados e a execução dos serviços deverão obedecer 

rigorosamente: 

Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 

Às prescrições, recomendações e manuais dos fabricantes relativamente ao emprego, 

uso, transporte e armazenagem dos produtos; 

Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) em especial as seguintes:  

ABNT NBR 7396 Materiais para sinalização –Terminologia    

ABNT NBR 11862 Tintas à base de resina acrílica;  

ABNT NBR 12935 Tintas com resina livre; 

ABNT NBR 13132 Termoplásticos aplicado pelo processo de extrusão;   

ABNT NBR 13159 Termoplásticos aplicado pelo processo de aspersão;   

ABNT NBR 13699 Tintas à base de resina acrílica emulsionada em água;   

ABNT NBR 14636 Tachas refletivas viárias; 

ABNT NBR 14723 Avaliações de retro refletividade; 

ABNT NBR 1540 Termoplásticos – Procedimentos para execução da demarcação e 

avaliação; 

ABNT NBR 15405 Tintas – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação; 

ABNT NBR 15438 Tintas – Métodos de ensaio; 
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ABNT NBR 14891:2012 - Sinalização vertical viária — Placas; 

ABNT NBR 11904 Placas de aço zincado;  

ABNT NBR 14644 Películas; 

ABNT NBR 14890 Suportes metálicos em aço para placas; 

ABNT NBR 14891 Placas;  

ABNT NBR 14962 Suportes metálicos em aço para placas – Projeto e implantação; 

ABNT NBR 15426 Avaliação de retrorrefletividade utilizando retrorrefletrômetro 

portátil;  

ABNT NBR 15993 Placa de aço-carbono fina a frio não galvanizada, com pintura de 

acabamento; 

ABNT NBR 16179 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de 

sinalização; 

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor 

complementar os temas previstos por essas. 

Às disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes. 

Às normas técnicas específicas, de acordo com as garantias de materiais, serviços e 

equipamentos, se houver. 

Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: 

NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; NR-18: Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR-23: Proteção Contra Incêndios; 

NR-35 – Trabalhos em altura. 

À Resolução CONFEA n. º 425/98 (ART). 

 

6.2. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS 

6.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, todos os 

equipamentos, ferramentas, materiais de consumo, componentes, produtos, 

aparelhos de medições e testes indispensáveis à execução dos serviços solicitados, 
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sejam eles definitivos ou temporários, assumindo toda a responsabilidade pelo 

transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos; 

6.2.2. A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal, amostras 

de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução. 

Definições dos serviços: Os serviços de sinalização viária que compõem este edital 

são implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares. 

 

6.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.3.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placas em chapas de aço galvanizado 

As placas de sinalização vertical devem ser constituídas de chapas metálicas. As 

formas e cores das placas de sinalização estão especificadas no projeto e planilha de 

quantitativos. 

Dimensões: as placas devem ser produzidas conforme dimensões especificadas no 

projeto executivo, na planilha do Edital e nas especificações abaixo: 

 Placa octogonal R-1 com Lado = 0,15m; 

 Placa preferencial R-2 com Lado = 0,50m; 

 Placas de Regulamentação, com Diâmetro = 0,40m; 

 Placas de Advertência com Lado = 0,25m 

 Placas indicativas, tamanho 1,00 x 0,50m; 

 Placas indicativas, tamanho 0,40 x 0,50m; 

 Placa indicativa, tamanho 0,80 x 0,20m; 

 

6.3.2. Suportes de aço 

 Suportes de aço galvanizado de 2.1/2” x3,00 metros, com aletas antigiro e demais 

acessórios de fixação; 

 Suportes de aço galvanizado de 2.1/2” x3,50 metros, com aletas antigiro e demais 

acessórios de fixação; 

 Suportes de aço galvanizado de 2.1/2” x2,40 metros, com aletas antigiro e demais 

acessórios de fixação; 

As chapas, depois de cortadas nas dimensões finais e livres de rebarbas ou bordas 

cortantes, devem ter os cantos arredondados. 
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6.3.3. Material 

As placas serão confeccionadas em aço galvanizado à quente número #18, espessura 

nominal de 1,25mm, de espessura, segundo a norma NBR 11904. Deve ser usado 

material específico para eliminar resíduos que possam afetar a aplicação do 

acabamento. Após este tratamento as placas deverão apresentar o seguinte 

acabamento: 

No verso da placa deverá receber acabamento em pintura com tinta a pó poliéster, na 

cor preto fosco, com espessura mínima de 50 Micras que passará por um processo 

de secagem em estufa a 200°C. Ainda nesta face deverá ser impressa pelo processo 

serigráfico em letras brancas com no máximo 4,0cm de altura, os dizeres com a 

identificação do fornecedor, mês e ano de fabricação. 

A face principal que receberá a película refletiva deverá sofrer apenas a operação de 

limpeza, desengrachamento e secagem para evitar qualquer tipo de resíduo. 

6.3.4. Material de acabamento 

Placas de Regulamentação e Advertência 

Devem ter a face principal totalmente revestida com película refletiva tipo I (com lentes 

prismáticas) sendo que os símbolos, tarjas e letras em sinal impresso. 

Película Refletiva Tipo I ABNT NBR 14644:2013 

(Grau Técnico Prismático) (Alta Intensidade Prismático) 

Coeficiente inicial mínimo de Retro reflexão das películas Tipo I (cd/lx/ m²) 

Ângulo de 

obs. 

Ângulo de 

Ent. 
Branca Amarela Verde Azul Vermelha Marrom 

0,2 -4 70 50 9,0 4 14 1 

0,2 +30 30 22 3,5 1,7 6 0,3 

0,5 -4 30 25 4,5 2 7,5 0,3 

0,5 +30 15 13 2,2 0,8 3 0,2 

 

Coeficiente inicial mínimos de Retro reflexão das películas Tipo III (cd/lx/ m²) 

Ângulo de 

obs. 

Ângulo de 

Ent. 
Branca Amarela Verde Azul 

Vermel

ha 
Marrom 

0,2 -4 360 270 50 30 65 18 

0,2 +30 170 135 25 14 30 8,5 
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0,5 -4 150 110 21 13 27 7,5 

0,5 +30 72 54 10 6 13 3,5 

 

6.3.5. Garantia 

A durabilidade das placas deve ser garantida contra defeitos de fabricação por período 

não inferior a 07 anos. 

 

6.3.6. Suportes 

Os suportes a serem utilizados para sustentação das placas serão: 

 Suporte 2.1/2” (diâmetro externo) x 2,65mm x 3,00m;  

 Suporte 2.1/2” x 3,50m; 

 Suporte 2.1/2” x 2,40m. 

Os Suportes devem ser confeccionados com as seguintes características: tubular com 

diâmetro externo de 2.1/2”, espessura mínima de 2,65 mm, com comprimento variado, 

em aço galvanizado a fogo, com tampa superior soldada e furada, extremidade inferior 

de apoio para enterramento com 2 (duas) aletas retangulares antigiro, soldadas em 

forma de cruz a 300 mm da extremidade inferior e topo fechado com tampa em aço. 

A licitante deverá fornecer ainda, juntamente com os suportes de aço todos os 

acessórios para fixação das placas, tais como: Parafusos sextavados de 5/16” x 3”, 

porcas e arruelas, contraventamentos com parafusos 5/16” x 1.1/4” ou conforme 

especificados pela contratante. 

Todos os postes deverão ser fornecidos com furações correspondentes ao tamanho 

das placas, especificados em ordem de serviços pela Contratante. 

NOTA 1: Os braços, molduras, longarinas, abraçadeiras e perfis confeccionados em 

aço, deverão ser em aço SAE 1010/1020 e galvanizados após todas as operações de 

fabricação por imersão a quente, de forma a depositar uma camada de zinco de 50 

micras.        

NOTA 2: Os serviços de fabricação deverão ser acompanhados por engenheiro 

mecânico com aptidão comprovada pelas Certidões de Pessoa Jurídica e Física do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.  
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NOTA 3: Os serviços de instalação deverão ser acompanhados por responsável 

técnico com aptidão comprovada pelas Certidões de Pessoa Jurídica e Física do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo.  

7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

7.1. Os materiais utilizados na Sinalização Horizontal deverão obedecer às Normas 

Técnicas em vigor e as especificações técnicas contidas na planilha orçamentária e 

demais informações do presente edital. 

7.1.1. Esta especificação determina as características mínimas exigíveis para 

fornecimento e aplicação de tinta refletiva para demarcação viária à base de 

metilmetacrilato monocomponente, aplicada pelo processo mecânico ou manual. 

Sendo esta definição baseada na especificação técnica CET-ET-SH-14.  

 

7.2. TINTA ACRÍLICA BASE SOLVENTE NAS CORES AMARELA, BRANCA, 

VERMELHA, PRETA E AZUL, Padrão CET-ET-SH-14 

7.2.1. Condições gerais 

A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de 

cimento Portland. Logo após abertura do recipiente, a tinta não deve apresentar 

sedimentos, natas e grumos. 

A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada 

e deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 

a) Temperatura do ar entre 15º e 35º C;  

b) Temperatura do pavimento não superior a 40ºC; 

c) Umidade relativa do ar até 90%. 

A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a 

consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer. 

Pode ser adicionado no máximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a 

tinta, compatível com a mesma, para acerto de viscosidade. 

A adição de microesferas de vidro deve ser feita na proporção de: 

a) tipo premix: de 200g a 250 g para cada litro de tinta; 
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b) tipo drop on: mínimo de 200 microesferas para cada metro quadrado de tinta 

aplicada. 

A tinta deve ser aplicada em espessura, quando úmida, de 0,4 a 0,6 mm. 

Quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o 

pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 

minutos. 

A tinta deve manter integralmente sua coesão e sua cor após aplicação no pavimento. 

Após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica de 

retrorrefletividade com o seu desgaste natural, pois deve possuir microesferas de vidro 

incorporadas em sua formulação, e ainda, deve produzir película seca, de aspecto 

uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de 

vida útil, que deve ser de 18 (dezoito meses). 

A tinta não deve modificar as suas características (não podendo apresentar 

espessamento, coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser 

facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, apresentar aspecto 

homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um período mínimo de seis 

meses após a data de fabricação do material, quando estocada em local protegido de 

luz solar direta e à temperatura máxima de 30ºC, livre de umidade e nunca 

diretamente no solo, mantendo assim sua qualidade. 

7.2.2. Embalagem 

Quanto à embalagem, recipiente que transportará e armazenará a tinta: 

a) Recipientes metálicos, cilíndricos, de 18 litros (dezoito litros), com tampa de 

diâmetro igual ao da lata, que deve estar em ótimo estado de conservação; 

b) Externamente bem visível e legível; 

c) Nome do produto: Tinta para demarcação viária; 

d) Cor da tinta: Branca, Amarela, Vermelha, Preta e Azul; 

e) Referência quanto à natureza química da resina; 

f) Data de fabricação; 

g) Prazo de validade; 
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h) Nome e endereço do fabricante; 

i) Quantidade de litros contida no recipiente. 

j) Ficha de especificação técnica com requisitos quantitativos e qualitativos. 

 

7.3. TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICADO PELO 

PROCESSO DE ASPERSÃO (HOT SPRAY) PADRÃO ABNT-NBR13159 

7.3.1. Objetivo 

Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de Sinalização 

Horizontal com material termoplástico pelo processo de aspersão (hot spray). 

O material termoplástico deverá ser aplicado pelo processo de aspersão, através de 

equipamentos adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada. 

 

7.3.2. Documentos complementares 

Na aplicação desta Norma é necessário consultar: 

NBR 6831- Microesferas de vidros retrorrefletivas - Especificação 

NBR 7396 - Material para sinalização horizontal- Terminologia 

NBR 13076 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- 

Determinação do teor de ligante - Método de ensaio 

NBR 13077 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal – 

Determinação de cromato de chumbo - Método de ensaio. 

NBR 13078 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação de sulfeto de cádmio - Método de ensaio. 

NBR 13079 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação de densidade de massa (massa específica) - Método de ensaio. 

NBR 13080 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação do deslizamento - Método de ensaio. 

NBR 13081- Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- 

Determinação da resistência à abrasão - Método de ensaio. 

NBR 13082 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal – 

Determinação de resistência à luz- Método de ensaio. 
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NBR 13090 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal – 

Determinação do dióxido de titânio pelo método de redução do alumínio- Método de 

ensaio. 

NBR 13091 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- 

Determinação de microesferas de vidro – Método de ensaio. 

NBR 13092 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação para sinalização horizontal – Determinação da temperatura de 

amolecimento (ponto de amolecimento) - Método de ensaio. 

NBR 13093 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação da estabilidade ao calor- Método de ensaio. 

NBR 13094 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- 

Determinação da cor - Método de ensaio. 

NBR 13159 - Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de 

aspersão. 

 

7.3.3. Requisitos específicos 

Os Materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal deverão 

atender às Especificações Técnicas da ABNT. As marcas devem ser aplicadas nos 

locais e com as dimensões e espaçamentos indicados no projeto e pelos fiscais do 

contrato. 

 

7.3.4  Espessura e garantia 

A espessura de termoplástico a ser aplicado é de no mínimo 1,5 mm, salvo 

determinação em contrário em projeto e apresentar uma vida útil na pista de rolamento 

de 3 (três) anos de duração, sendo este valor relativo ao estudo das características 

do tráfego e base na qual o material será aplicado. 

 

7.3.5. Retrorrefletorização 

A retrorrefletorização inicial mínima após 48 horas da sinalização deverá ser de 250 

mcd/lux.m² para o branco e 200 mcd/lux.m² para o amarelo. 
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7.3.6. Equipamentos de limpeza 

A contratada deverá apresentar a aparelhagem necessária para limpar e secar 

devidamente a superfície a ser demarcada, como: escovas, vassouras, compressores, 

ventiladores, etc. 

 

7.3.7. Equipamentos de aplicação 

Devem incluir um aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada, e tantos 

apetrechos auxiliares para demarcação manual quantos forem necessários a 

execução satisfatória do serviço. Os equipamentos mínimos necessários, por equipe, 

para aplicação de material termoplástico pelo processo de aspersão são: 

a) Usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão 

do material (branco e amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura 

e agitadores com velocidade variável. 

b) Veículo auto propulsor contendo recipiente com capacidade variável e aquecimento 

indireto (câmera para óleo térmico). Para os equipamentos de projeção pneumática 

o recipiente precisa ser pressurizado para conduzir o material até a pistola, e nos 

equipamentos de projeção mecânica o material deve ser conduzido através de 

bomba até a pistola. 

c) Termômetros em perfeito estado de funcionamento na câmera de óleo e no 

recipiente para a fusão do material termoplástico. 

d) Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas próprias para termoplástico e 

semeador de microesferas de vidro. 

e) Aquecimento indireto (com óleo térmico), para todo conjunto aplicador, ou seja: 

mangueira condutora do material termoplástico e pistola. 

f) Compressor com tanque pulmão de ar destinado a: 

- pressurização do recipiente de termoplástico (nos equipamentos de projeção 

pneumática), tanque de microesferas. 

-  Limpeza do pavimento e para atomização do material. 

-  Acionamento das pistolas para termoplásticos e microesferas. 
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7.3.8. Preparação do pavimento 

a) A superfície a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer 

outro material estranho (óleos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do 

material ao pavimento. 

b) Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o 

material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compatível 

com o tipo de material a ser removido. 

c) Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da 

pintura deve se fazer uma pintura de ligação, cuja função é atuar como meio ligante 

entre o pavimento e o termoplástico. 

 

7.3.9. Pré-marcação 

A pré-marcação deverá seguir rigorosamente as cotas do projeto e o alinhamento dos 

pontos locados pela equipe de pré-marcação, através dos quais o operador da 

máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação deve ser feita com base 

no projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos e 

legendas.  

Para execução da sinalização definitiva em pavimentos novos a aplicação deverá ser 

feita após um período de cura.  

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo 

com o constante da NBR 15402:2014 e em conformidade com o alinhamento 

fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização.  

Quando houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e do 

termoplástico, as faixas devem receber antecipadamente pintura na cor preta para 

melhoria da visibilidade diurna.  

As tintas devem ser misturadas de forma a garantir a boa homogeneidade do material. 

 

7.3.10. Aplicação do material  

O termoplástico deve ser aplicado nas seguintes condições: 

a) temperatura entre 10° C e 40° C 

b) umidade relativa do ar até 80% 

c) Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir maracás com bordas 

claras e nítidas e uma película de cor e largura uniformes. 
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d) O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação 

para atingir a espessura especificada. 

e) Na aplicação do material termoplástico, a temperatura deverá ser de: 

Termoplástico branco: 200° C 

Termoplástico amarelo: 180° C 

f) Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, 

em 10m, deve ser corrigido. 

g) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-

se uma tolerância de mais ou menos 5%. 

h) As microesferas de vidro tipo II devem ser aplicadas por aspersão 

concomitantemente com a aplicação do material à razão de 400 g/m². 

i) O termoplástico aplicado deverá ser protegido até o seu endurecimento de todo 

tráfego de veículos bem como de pedestre. O aplicador será diretamente 

responsável e deve colocar sinais de aviso adequados. 

 

7.3.11. Inconsistências 

Caso seja realizada aplicação de material em desacordo com o projeto, a contratada 

deverá retira-lo através de métodos a livre escolha sujeitos à aprovação da 

fiscalização, e sem ônus a contratante. 

NOTA: Poderá ser utilizado maçarico a gás para a execução do serviço de retirada da 

sinalização horizontal, desde que todos os cuidados sejam tomados. 

 

7.3.12. Medição 

Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada 

tomando-se por base as áreas efetivamente pintadas. 

 

7.4. TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICADO PELO 

PROCESSO DE EXTRUSÃO – PADRÃO ABNT-NBR13132 

7.4.1.  Objetivo 

Esta especificação fixa as condições exigíveis para implantação de materiais 

termoplásticos retrorrefletorizados empregados na sinalização horizontal viária, 

aplicados pelo processo de extrusão. 
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7.4.2. Documentos complementares 

Na aplicação desta especificação é necessário consultar ainda: 

NBR 6831 - Microesferas de vidro retrorrefletivas - Especificação. 

NBR 7396 - Material para sinalização horizontal - Terminologia. 

NBR 13076 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação do teor de ligante - Método de ensaio. 

NBR 13090 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação do dióxido de titânio pelo método de redução do alumínio - Método de 

ensaio. 

NBR 13077 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação de cromato de chumbo - Método de ensaio. 

NBR 13078 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação de sulfeto de cádmio - Método de ensaio. 

NBR 13091 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação de microesferas de vidro- Método de ensaio. 

NBR 13079 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- 

Determinação da densidade de massa (massa específica) - Método de ensaio. 

NBR 13092 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação da temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento) – Método 

de ensaio. 

NBR 13081 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal - 

Determinação da resistência à abrasão - Método de ensaio. 

NBR 13093 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- 

Determinação da estabilidade ao calor- Método de ensaio. 

NBR 13082 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- 

Determinação da resistência à luz- Método de ensaio. 

NBR 13094 - Termoplástico retrorrefletorizado para sinalização horizontal- 

Determinação da cor- Método de ensaio. 

NBR 13132 - Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de 

extrusão. 

 

7.4.3. Condições gerais 

O termoplástico deve apresentar as seguintes condições: 
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a) Boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 80° C, sem sofrer 

deformações. 

b) Deve ser inerte a intempéries.  

c) Deve produzir faixas que se agreguem firmemente ao pavimento, não se 

destacando deste, em consequência de esforços provenientes do tráfego. 

d) Deve ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos 

significativos ao pavimento.  

e) Não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. 

f) Aplicado sobre o pavimento de concreto deve ser procedido de uma pintura 

de ligação com material apropriado. 

g) Depois de aplicado deve permitir a liberação do tráfego, em no máximo 10 

(dez) minutos. 

h) Deve manter integralmente a sua coesão e cor, após a sua aplicação no 

pavimento. 

i) Quando aquecido à temperatura exigida para a sua aplicação, não deve 

desprender fumos ou gases tóxicos que possam causar danos a pessoas ou 

propriedades. 

 

O material termoplástico se constitui em mistura em proporções convenientes de 

ligantes; partículas granulares como elementos inertes; pigmentos e seus agentes 

dispersores; microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material 

qualidades que venham a atender a finalidade a que se destina. 

O ligante deve ser constituído de resinas naturais e/ou sintéticas e um óleo, como 

agente plastificante. 

As partículas granulares devem ser constituídas de talco, dolomita, calcita, quartzo e 

outros materiais similares e de microesfera de vidro do tipo IA, conforme NBR 6831. 

No termoplástico de cor branca, o pigmento deve ser o dióxido de titânio rutilo e no de 

cor amarela deve ser o cromato de chumbo ou sulfeto de cádmio. Os pigmentos 

empregados devem assegurar uma qualidade e resistência à luz e ao calor, tais que 

a tonalidade das faixas permaneçam inalteradas. 

O termoplástico deve ser acondicionado em sacos multifolhados, de papel ou plástico, 

bem como em embalagens padronizadas, nas quais deve constar visivelmente o 

seguinte: 

a) cor do material; 

75
21

Assinado por: Roxana Cabral Guzzoni em 08/03/2021 15:50, Lucas Pereira Bolfe em 08/03/2021 15:50. Inserido ao protocolo 17.421.552-9 por: Vanessa Sanae Iwamoto
em: 08/03/2021 15:38. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 76563126b58c0d3fdd34f43f9d757abb.



b) máxima temperatura de aquecimento; 

c) nome do fabricante; 

d) nome do produto; 

e) número do lote de fabricação; 

f) prazo de validade; 

g) quantidade, em kg; 

h) data de fabricação. 

 

7.4.4. Condições específicas 

Requisitos quantitativos 

Requisitos quantitativos Min. Máx. 

Ligante, % em massa na mistura 18 24 

Para o termoplástico branco 

-TIO2’ % em massa na mistura 
08  

Para o termoplástico amarelo: 

-PbCrO 4’% em massa na mistura 
02  

-CdS, % em massa na mistura 01  

Microesferas, % em massa na mistura 20 40 

Ponto de amolecimento, C 90  

Deslizamento  05 

Resistência à abrasão, g   0,4 

Densidade da massa específica, g/cm3 1,85 2,25 

 

Requisitos qualitativos 

Cor Munsell 

- Termoplástico branco 

N 9,5 tolerância N 9,0 

Cor Munsell 

- Termoplástico amarelo 

10 YR-7,5/14 com tolerância 10YR-

6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14 

Estabilidade ao calor satisfatória 

Resistência à luz satisfatória 

 

Resistência à abrasão 

Determinar a resistência à abrasão conforme NBR 13081. 
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Estabilidade ao calor 

Determinar a estabilidade ao calor conforme NBR 13093. 

 

Resistência à luz 

Determinar a resistência à luz conforme NBR 13082. 

 

Cor 

Determinar a cor conforme NBR 13094. 

 

7.4.5. Observações 

A aplicação do material termoplástico e das microesferas, deverá ser feita por meios 

mecânicos adequados, precedida de uma rigorosa inspeção das superfícies a serem 

sinalizadas. 

A temperatura de aplicação não deverá ser inferior a 180ºC e não poderá exceder o 

limite de 220ºC para não alterar as propriedades físicas e químicas do material, 

inclusive a cor na sua totalidade exigida. 

A quantidade total para as microesferas espalhadas (tipo drop on) não deverá ser 

inferior a 500gr/m² da faixa extrudada. 

O termoplástico deve ser aplicado na espessura de 3,00 mm e deverá fornecer uma 

vida útil na pista de rolamento de 3 (três) anos de duração, sendo este valor relativo 

ao estudo das características do tráfego e base na qual o material será aplicado. 

 

7.5. DISPOSITIVOS AUXILIARES 

7.5.1.TACHÕES TIPO I -  ABNT NBR 15576:2015 

Objetivo 

A presente especificação tem por objetivo fixar as características técnicas e condições 

mínimas para fornecimento de tachões refletivos com pinos. 

Os tachões com elementos refletivos são dispositivos de sinalização horizontal, que 

têm como função básica delimitar e delinear as faixas de rolamento ou retenções. 
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Definições 

Os tachões com elementos refletivos são dispositivos de sinalização horizontal, que 

têm como função básica a canalização de tráfego, cuja implantação espaçada e 

sequencial, visa delimitar uma linha, que caracterize condições de restrição parcial, 

quanto a sua ultrapassagem. Utilizados também na necessidade de redução da 

velocidade de aproximação em pontos estratégicos das faixas de rolamento das vias. 

Características 

Deve ser confeccionada em resina de poliéster ou sintética de alta resistência 

mecânica, com cargas minerais não reativas, com formato externo do corpo prevendo 

condições de limpeza dos elementos refletivos pela ação do tráfego e das chuvas. 

Os elementos refletivos deverão ser de acrílico e perfeitamente embutidos no corpo 

do tachão, lhe dando características retrorrefletivas mono ou bidirecionais. 

Os tachões devem suportar uma carga nominal de ruptura de no mínimo 15.000 Kgf, 

quando ensaiados de acordo com o item 6.1 da norma. 

O pino de fixação deverá ser constituído de parafusos de rosca completa, aço 

1010/1020, com proteção contra a oxidação, cabeça arredondada, embutida no corpo 

do tachão, para que numa eventual quebra o mesmo não se torne agressivo ao 

tráfego. A parte do pino de fixação a ser embutida no solo deverá ser rosqueada para 

aumentar sua aderência ao mesmo. 

O corpo deverá ser apresentado na cor amarela permanente. 

O refletivo poderá ser branco, amarelo ou ainda vermelho, conforme solicitado, e 

caso este não seja mencionado especificamente deverá ser amarelo. 

1
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8.   MUROS 

8.1. A fundação prevista para execução dos muros que serão construídos conforme 

demarcado em projeto, se constitui em estacas e vigas de baldrame. As estacas serão 

do tipo broca, de concreto fck=20MPA, traço 1:2,7:3 de cimento, areia média e brita 

nº 01 com preparo mecânico em betoneira de 600l. O diâmetro delas é de 20cm e a 

profundidade média de até 3,00m. A escavação será manual, através de trado concha 

e as esperas serão em aço CA-50com diâmetro 10mm. Elas serão espaçadas a cada 

2,00m aproximadamente. 

8.1.1.  As formas usadas para a execução dos baldrames, deverão ser em tábuas de 

madeira não aparelhada serrada de espessura de 25mm. 

8.1.2. Para executar as vigas de baldrame, o concreto utilizado deve ter FCK=25MPA, 

no traço 1:2,3:2,7 de cimento, areia média e brita 01, preparo mecânico com betoneira 

de 600 l. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.  As ferragens usadas na execução das vigas de baldrame serão em aço CA-

50, com diâmetros que variam de 8,0 a 16,00mm conforme especificado em projeto. 

8.1.4. Os panos de alvenaria entre os pilares de amarração serão executadas com 

blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura de 14cm) deitados, 
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assentados com argamassa preparada em betoneira.

 

8.1.5. Sobre as alvenarias, deverão ser aplicados chapisco, com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1:3 nas duas faces da parede. 

8.1.6. Sobre o chapisco, deverá ser aplicado massa única em argamassa no traço 

1:2:8 com função de emboço e reboco, com argamassa de cimento, cal e areia média 

preparada com betoneira de 440l, aplicado manualmente com espessura de 25mm. 

 

8.2. GRADES, PORTÕES E ALAMBRADOS 

8.2.1. Conforme demarcado em projeto, serão instaladas grades em barras chata, 

para isolamento de área com vistas à segurança das crianças que transitam pela 

calçada, desde a entrada para pedestres até o final da quadra principal (Q8), com 

altura de 1 (um) metro. 
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8.2.2. Também deverá ser instalado portão de acesso à pedestre e outro para ligação 

desta área com a área administrativa do pátio de veículos apreendidos. Essas grades 

e portões deverão ser fixados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 

com preparo manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3. O acesso principal à pista de rolamento e ao pátio de veículos apreendidos 

deverá ser feito por portão de ferro de chapa plana de 14 GSG e espessura de 

1,95mm, de maneira que vede a visualização interna, oferecendo maior privacidade e 

segurança às duas áreas. 

 

 

 

 

 

 

8.2.4. Serão instalados novos alambrados nos mesmos padrões dos existentes de 

maneira a prover o isolamento de área para a realocação dos veículos apreendidos.  

Os mourões de concreto serão retos de seção triangular de dimensões 14x14x14cm 

e altura de 2,20m, o fechamento em tela de aço soldada galvanizada, diâmetro 3mm, 
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malha 15x15cm fixada com arame galvanizado 14 BWG, diâmetro 2,00mm. 

 

9.PINTURAS 

9.1. Todas as guias de concreto/meio-fio, deverão ser pintadas com cal em duas 

demãos. A primeira demão deve ser bem diluída para selar a superfície e a segunda 

demão mais consistente para dar o acabamento final, devendo-se observar o intervalo 

entre demãos de no mínimo 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1Todas as faces dos muros deverão receber aplicação de uma demão de fundo 

selador. 

9.1.2. Todas as faces dos muros deverão receber aplicação de tinta látex acrílico na 

cor concreto em duas demãos. 
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9.1.3. Todas as faces dos muros deverão receber aplicação de pintura com tinta 

texturizada cor concreto. 

 

 

10. PAISAGISMO 

10.1. Para se adequar ao projeto arquitetônico, faz-se necessária a remoção de 

árvores de pequeno porte situadas na entrada principal e a realocação das mesmas 

para outras áreas, onde elas poderão se desenvolver sem que prejudiquem o fluxo e 

a implantação proposta. 
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10.1.1. Para viabilizar áreas de maior conforto ambiental e sombreamento, 

deverão ser plantadas árvores ornamentais cujas mudas tenham alturas de 

aproximadamente 2,00m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10.1.2. O projeto propõem várias áreas de plantio de grama, conforme 

especificado no projeto arquitetônico. A grama especificada é do tipo esmeralda ou 

São Carlos em placas. Deve ser aplicado calcário dolomitico e adubo fertilizante NPK-

10:10:10.  
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11. GUARITA 

11.1.1. A fixação da guarita será feita sobre base em radier de concreto usinado 

bombeável, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20mm, com 

espessura de 15cm. 

11.1.2. A guarita a ser instalada, deve ser fabricada em fiberglass reforçado, 

medindo 1,2x1,2x2,2m de altura, contendo três visores com vidros temperados de 

4mm, sendo um tipo guilhotina, porta de abrir, ventilação permanente de teto, balcão 

de fiberglass, fechadura de segurança, instalação elétrica de um spot e uma tomada 

com interruptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. LIMPEZA FINAL 

 

12.1.1.  A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza; deverão 

apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos, 

com as instalações de água, esgoto, luz e outras, ligadas de modo definitivo. 

12.1.2. A limpeza final da obra deverá transformar o ambiente pós obra com a 

remoção de todas as manchas, deixando-a completamente desimpedida de todos os 

resíduos de construção, interiores e exteriores, bem como cuidadosamente varridos os 

seus acessos. 

12.1.3. Todo entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela 

empresa para fora do canteiro. 
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OBSERVAÇÃO 

TODAS AS MUDANÇAS PROPOSTAS ACIMA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM 

O PROJETO FORNECIDO PELO DETRAN, E FARÃO PARTE DOS 

DOCUMENTOS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. 

HAVENDO CASOS OMISSOS, APÓS DISCUÇÃO ENTRE AS PARTES 

INTERESSADAS, DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE APLICADOS O QUE FOR 

DECIDIDO. 

O CADERNO DE ATIVIDADES ACIMA PROPOSTO, PROCUROU CONTEMPLAR 

TODOS OS ITENS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA UMA ADEQUAÇÃO A 

CONTENTO. VALE SALIENTAR QUE É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA CONTRATADA CASOS COMPROVADOS DE NEGLIGÊNCIA QUE 

POSSAM SURGIR NO DECURSO DESTA IMPLANTAÇÃO. 

 

Curitiba, 08 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Assinado eletronicamente) 

_______________________ 

Roxana Cabral Guzzoni 
COENG-Coordenadoria de Engenharia 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 Curitiba - Paraná 
Tel (41) 3361-1114 

roxanacabral@detran.pr.gov.br 
Eng.civil CREA 12.205-D/PR 

 

 
 

(Assinado eletronicamente) 

_______________________ 

Lucas Pereira Bolfe 
COENG-Coordenadoria de Engenharia 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 Curitiba - 
Paraná - Tel (41) 3361-1341 

lucas.bolfe@detran.pr.gov.br 
Eng.civil CREA 178242-D/PR 

 

 

 
(Assinado eletronicamente) 

_______________________ 

Vanessa Sanae Iwamoto 
COENG-Coordenadoria de Engenharia 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 Curitiba - Paraná  
Tel (41) 3361-1426 

vanessa.iwamoto@detran.pr.gov.br 
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