
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento

Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. CEP 98.170-000

Fone 3272 7523

1

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Tupanciretã

LOCAL: Avenida Pe. Roque Gonzales, Avenida Carlos Gomes de
Abreu, Avenida Bortolo Fogliatto, Rua Anibal Soares Cardoso, Avenida
Rio Branco e Rua Lourenço Moraes Gomes.

BAIRRO: Centro

MUNICÍPIO: Tupanciretã

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consiste na realização de sinalização horizontal e vertical para

implementação de ciclofaixa no perímetro urbano.

A pintura será realizada sobre a pavimentação asfáltica, conforme

especificado em projeto.

A execução da ciclofaixa deverá, obrigatoriamente, possuir o

acompanhamento técnico realizado por profissional habilitado designado pela

empresa.

A seguir, os procedimentos programados para a implantação de

ciclofaixa na Avenida Pe. Roque Gonzales, Avenida Carlos Gomes de Abreu,

Avenida Bortolo Fogliatto, Rua Anibal Soares Cardoso, Avenida Rio Branco e

Rua Lourenço Moraes Gomes, incluindo as etapas de serviço e os métodos

construtivos.
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1) SERVIÇOS PRELIMINARES:

A pista existente de revestimento asfáltico deverá ser limpa com jato de

alta pressão para que possa receber a sinalização horizontal da ciclofaixa.

Antes da realização da sinalização horizontal, deverão, obrigatoriamente,

serem instaladas todas as placas de sinalização vertical.

2) SINALIZAÇÃO VERTICAL:

As placas de sinalização serão em chapa de alumínio com pintura

refletiva, espessura de 2,00 mm.

Estas placas, segundo os manuais de sinalização vertical, de

regulamentação e de sinalização ciloviário do CONTRAN e deverão ser fixadas

de forma que a borda inferior da placa colocada lateralmente a via, fique com

uma altura livre relação ao passeio conforme detalhamentos individuais de

cada placa. Além disso, o afastamento lateral das placas em relação ao meio-

fio deverá seguir rigorosamente estes detalhamentos. Ainda, as placas devem

ser fixadas na posição vertical de forma que formem um ângulo de 93° a 95°

em relação ao sentido do tráfego, voltada para o lado externo da via. Deverão,

portanto, seguir rigorosamente os detalhamentos de projeto.

Todas as placas serão colocadas em hastes em tubo de aço galvanizado

com costura, classe média, DN 2”, E= 3,65 mm, peso 5,10 kg / m (NBR 5580).

3) SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

Após a instalação da sinalização vertical e da limpeza deverá ser

executada a sinalização horizontal da ciclofaixa, conforme projeto e de acordo

com o manual VII do Contran - SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA - a tinta deverá

possuir característica de excelente visibilidade diurna e retrorrefletividade,

secagem rápida, resistência à gasolina e óleo diesel, alta resistência ao
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intemperismo (mínimo de 1000 horas). A posição, coloração e detalhamentos

destas sinalizações horizontais devem seguir o projeto.

Antes da aplicação da tinta, a superfície deve estar seca e limpa, sem

sujeiras, óleos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a

aderência da tinta ao pavimento. Quando a simples varrição ou jato de ar forem

insuficientes, as superfícies devem ser escovadas com uma solução adequada

a esta finalidade.

A pintura deverá ser executada somente quando a superfície estiver

seca e limpa e quando a temperatura atmosférica estiver acima de 4°C e não

estiver com os ventos excessivos, poeira ou neblina. A tinta deverá ser

misturada de acordo com as instruções do fabricante antes da aplicação. A tinta

deverá ser totalmente misturada e aplicada na superfície do pavimento com

equipamento apropriado na sua consistência original. Se a tinta for aplicada

com pincel, a superfície deverá receber duas camadas sendo que a primeira

deverá estar totalmente seca antes da aplicação da segunda. Imediatamente

antes de uma aplicação de pintura, serão misturadas à tinta microesferas de

vidro do tipo I-B, conforme NBR 6831 (premix) à razão de 200 g/l a250g/l.

Sobre as marcas previamente locadas será aplicado, em uma só demão,

material suficiente para produzir uma película de 0,4 mm de espessura, com

bordas claras e nítidas e com largura e cor uniforme. Sobre as marcas pintadas,

com tinta ainda úmida, serão aplicadas por aspersão microesferas de vidro do

tipo II-A, conforme a NBR 6831 (drop-on) na razão mínima de 200g/m².

A tinta deve:

- Ser à base de resina acrílica estirenada;

- Ser antiderrapante;

- Permitir boa visibilidade sob iluminação natural e artificial;

- Manter inalteradas as cores por um período mínimo de doze meses em

esmaecimento ou descoloração;

- Ser inerte à ação da temperatura, combustíveis, lubrificantes, luz e

intempéries;

- Garantir boa aderência ao pavimento;
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- Ser de fácil aplicação e de secagem rápida;

- Ser passível de remoção intencional, sem danos sensíveis à superfície

onde for aplicada;

- Ser suscetível de rejuvenescimento ou de restauração mediante

aplicação de nova camada;

- Ter possibilidade de ser aplicada, em condições ambientais, em uma

faixa de temperatura de 3 a 35°C e umidade relativa do ar de até 90%, sem

precauções iniciais, sobre pavimentos cuja temperatura esteja entre 5 e 60°C;

- Não possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento

onde será aplicada;

- Não modificar as suas características ou deteriorar-se após estocagem

durante seis meses, à temperatura máxima de 35° C em seu recipiente;

- A cor da tinta branca deverá estar de acordo com o código de cores

Munsell N 9,5 aceitando-se variações até o limite de Munsell N 9,0.

Qualquer dúvida durante a execução, deverá ser contactada

imediatamente a fiscalização antes do prosseguimento dos serviços.

Após a realização da sinalização horizontal, deverão ser instalados os

tachões, a serem fornecidos pela municipalidade. O pavimento asfáltico deverá

ser perfurado com a utilização de broca apropriada para o fim. Após a furação

do pavimento asfáltico, deve-se proceder a limpeza do furo para fixação dos

pinos e limpeza do espaço destinado ao dispositivo, o furo deve ser totalmente

preenchido com cola. Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no

local de aplicação do corpo do dispositivo. O adesivo deve preencher

totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo.

Após a colocação do dispositivo, deve-se firma-lo no chão, pressionando-o

contra o pavimento, para obter aderência uniforme de todo o corpo do

dispositivo.

Não se admitirá trechos do corpo do dispositivo em balanço. Quando a

superfície do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador das

irregularidades. Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes
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devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos

de cola devem ser removidos.

4) MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

Para solicitação da medição de cada etapa da obra, o profissional

técnico responsável pela execução deverá apresentar um relatório técnico

atestando e comprovando a utilização dos materiais e a execução dos serviços

conforme as especificações técnicas e, também, conforme a planilha

orçamentária, juntamente com o cronograma físico-financeiro atualizado da

obra.

O Responsável Técnico pela fiscalização das obras apenas emitirá a

medição dos serviços concluídos na etapa em até dez dias após a

apresentação do relatório técnico pelo profissional responsável pela execução

da obra.

O pagamento será feito pela prefeitura, após a liberação do recurso, em

parcelas correspondentes aos serviços medidos.

Tupanciretã/RS, 21 de janeiro de 2022.

Gustavo Herter Terra

Prefeito

Carlos José Marchesan Kümmel Félix

Engenheiro do Município

CREA RS 197820


