
 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Registro/SP 

OBJETO: Sinalização Turística 

ENDEREÇO: Av. Marginal Castelo Branco, s/n – Centro - Registro/SP 

 
 
OBJETIVOS: 
 

Este memorial descritivo tem o objetivo de apresentar as especificações técnicas 
para a obra de Sinalização Turística no Município de Registro-SP, 
estabelecendo os critérios para contratação de serviços, com fornecimento de 
material e de mão-de-obra, nos padrões estabelecidos em Projeto Básico, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, além da legislação 
vigente e NormasTécnicas pertinentes. 
Também servirá de base para a composição de preços por parte dos 
interessados, assim como orientar a fiscalização no acompanhamento da 
execução dos serviços contratados. 
 

CARACTERÍSTICA GERAIS DA OBRA: 
 

Realização de Sinalização Turística no Município de Registro/SP. Caracterizada 
pela implantação de suportes e placas de sinalização vertical viária turística em 
diversos endereços, de orientação de destino e de identificação turística, com 
fornecimento de material e mão-de-obra, conforme especificações técnicas 
abaixo.  

 
GENERALIDADES: 
 

A cidade de Registro vem se consolidando cada vez mais como um destino 
turístico no Estado de São Paulo. O projeto de implantação de Sinalização 
Turística visa melhorar a infraestrutura do município a fim de oferecer aos 
munícipes e turistas, maiores informações quanto à localidade do seu destino, 
com facilidade para localizar os atrativos turísticos, assim como orientar o 
deslocamento destes no interior do município promovendo a mobilidade turística, 
ampliando a divulgação e acesso aos atrativos locais, além de divulgar os novos 
atrativos. 
 
. 



REFERÊNCIAS TÉCNICAS : 
 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA : 
 
AS PLACAS DEVERÃO SER: constituídas por duas placas, sendo uma do 
convênio e outra do município, para identificação da obra, em chapa de aço n° 
18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão, nas dimensões 
especificadas, conforme arte gráfica fornecida pela prefeitura, resistente às 
intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro 
e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, 
conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do 
Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de 
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp 
(conhecida como Cambará), de 3 x 3.  

 
 

REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS 
COM LIXAMENTO :  
 
Fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta 
ou verniz em superfícies de madeira ou metálicas com lixamento, nos suportes 
de placas existentes, conforme relação fornecida pela prefeitura. 

 
REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO :  
 
Fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de poste metálico, 
inclusive sistema de fixação; remunera também a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 
 
ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE 
PREPARO: 
Fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou 
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin 
Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão 
de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre 
superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 
 
RECOLOCAÇÃO DE COLUNA (P-57) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE 
ORIENTAÇÃO, COM BRAÇO PROJETADO: 
 



Recolocação de coluna existente e respectiva placa (P-57), com diâmetro de 4, 
comprimento de 5,25 m e espessura de 3,75 mm, braço projetado com diâmetro 
de 3, comprimento de 3,15 m, e respectiva placa de orientação com área até 2 
m². Inclusos também materiais complementares e acessórios, equipamentos e a 
mão de obra necessária para a instalação completa da coluna com braço 
projetado, inclusive a execução da base de concreto para a fixação.  
 
SUPORTES : 
 
OS SUPORTES DEVERÃO SER: tipo coluna simples e cônica para a 
sinalização viária em tubo de aço galvanizado, conforme especificado para cada 
placa, nos padrões PP,  
P-51 e P-57. 
Toda coluna deverá ser confeccionada em Aço SAE1010/20, galvanizado a fogo, 
com tolerâncias gerais de 2% em conformação cilíndrica de peça única, sem 
soldas transversais em quaisquer partes do corpo. Altura de coluna variável de 
acordo com a dimensão da placa a ser instalada e obstáculos na área de 
implantação. O diâmetro das seções cilíndricas deverá ser de 21/2 e 3 
polegadas e acrescidas de aletas antigiro. A fixação das esquadrias de placas e 
painéis à coluna deverá ser feita através de conjuntos de abraçadeiras 
parafusadas. O suporte deverá ser totalmente galvanizado a fogo, interna e 
externamente, conforme NBR6323, 7399 e 7400. 
 
COLUNA SIMPLES PP 3,6m 
As peças serão confeccionadas com chapas de aço carbono com costura, 
conforme ABNT NBR 6591:2008, exceto as tampas de vedação que serão em 
PVC. Dimensional Colunas PP, colunas 2 1/2” x 3,6m x 3,75mm. Para proteção 
contra corrosão, as peças deverão ser submetidas à galvanização a quente, 
após as operações de furação e soldagem. A galvanização deverá ser 
executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies 
apresentarem uma deposição média de 400 gramas de zinco por metro 
quadrado e de no mínimo 350 gramas de zinco por metro quadrado nas 
extremidades da peça. A galvanização não deverá separar-se do material base 
quando submetido ao ensaio de aderência pelo método de dobramento. A 
galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas de zincagem. No 
ensaio, as peças deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões, sem apresentar 
sinais de depósito de cobre; os parafusos e porcas deverão suportar um mínimo 
de 4 (quatro) imersões. A espessura da galvanização deverá ser de no mínimo 
55 mm. O material deve atender, no mínimo, os seguintes valores: • Limite de 
escoamento mínimo: 180 Mpa. • Limite de resistência à tração mínima: 320 Mpa. 
• Alongamento mínimo após ruptura: 23%. 
 
   



 
 
COLUNA P-51 PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO  
As peças serão confeccionadas com chapas de aço carbono com costura, 
conforme ABNT NBR 6591:2008, exceto as tampas de vedação que serão em 
PVC. Dimensional Colunas P-51 para fixação de placas de orientação,  colunas 
4” x 5,00m x 3,75mm. Para proteção contra corrosão, as peças deverão ser 
submetidas à galvanização a quente, após as operações de furação e soldagem. 
A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, 
devendo as superfícies apresentarem uma deposição média de 400 gramas de 
zinco por metro quadrado e de no mínimo 350 gramas de zinco por metro 
quadrado nas extremidades da peça. A galvanização não deverá separar-se do 
material base quando submetido ao ensaio de aderência pelo método de 
dobramento. A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas de 
zincagem. No ensaio, as peças deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões, 
sem apresentar sinais de depósito de cobre; os parafusos e porcas deverão 
suportar um mínimo de 4 (quatro) imersões. A espessura da galvanização 
deverá ser de no mínimo 55 mm. O material deve atender, no mínimo, os 
seguintes valores: • Limite de escoamento mínimo: 180 Mpa. • Limite de 
resistência à tração mínima: 320 Mpa. • Alongamento mínimo após ruptura: 
23%. 



 
 
 
COLUNA P-57 COM BRAÇO PROJETADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE 
ORIENTAÇÃO  
As peças serão confeccionadas com chapas de aço carbono com costura, 
conforme ABNT NBR 6591:2008, exceto as tampas de vedação que serão em 
PVC. Dimensional Colunas P-57 para fixação de placas de orientação, braço 3” 
x 3,15m e colunas 4” x 5,25m x 3,75mm. Para proteção contra corrosão, as 
peças deverão ser submetidas à galvanização a quente, após as operações de 
furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e 
externas das peças, devendo as superfícies apresentarem uma deposição média 
de 400 gramas de zinco por metro quadrado e de no mínimo 350 gramas de 
zinco por metro quadrado nas extremidades da peça. A galvanização não deverá 
separar-se do material base quando submetido ao ensaio de aderência pelo 
método de dobramento. A galvanização deverá ser uniforme, não devendo 
existir falhas de zincagem. No ensaio, as peças deverão suportar no mínimo 6 
(seis) imersões, sem apresentar sinais de depósito de cobre; os parafusos e 
porcas deverão suportar um mínimo de 4 (quatro) imersões. A espessura da 



galvanização deverá ser de no mínimo 55 mm. O material deve atender, no 
mínimo, os seguintes valores: • Limite de escoamento mínimo: 180 Mpa. • Limite 
de resistência à tração mínima: 320 Mpa. • Alongamento mínimo após ruptura: 
23%. 

 
 
 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG 
CIMENTO / M³ 
Fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra 
necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento por 
m³ de concreto, no reparo da calçada existente. 
 
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO 
Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte, lançamento e 
adensamento de concreto ou massa no local da remoção de coluna, com acabamento superficial 
igual à calçada existente. 
 
RETIRADA DE PLACA DE SOLO 
Retirada de placa de solo em suporte de madeira ou metálico para instalação   
das novas placas. 



 
 
PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 
TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M² 
 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL : 
 
AS PLACAS DEVERÃO SER: em chapa de alumínio liga 5052, tempera H-34, 
esp. 2,0 mm, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película III/III - ABNT NBR 
14644. O acabamento final com bordas lixadas e arredondadas e o verso deverá 
ser com pintura eletrostática na cor preto fosco. Deverá constar no verso da 
placa o nome do fabricante e a data de fabricação com mês e ano. Película com 
garantia de 10 anos, 100% refletiva com microprismas, possuir alta performance 
em refletividade e angularidade (refletividade em diversos ângulos). Todas as 
placas devem instaladas e entregues com todos os acessórios galvanizados a 
fogo como reforços estruturais necessários e respectivos suportes de instalação 
e fixação, abraçadeiras, bem como os parafusos, porcas e arruelas 
galvanizados, com a resistência adequada. As placas de alumínio devem ser 
estruturalmente reforçadas com perfil galvanizado a fogo. As placas devem ser 
estruturalmente dimensionadas para resistirem a ventos de até 45 m/s sem 
sofrerem quaisquer tipos de danos. 
. 
OBSERVAÇÃO: Deverá ser apresentado, no momento da instalação das placas 
e respectivos suportes, nos diversos endereços, a Avaliação de Conformidade, 
relativo a refletância, por Empresa Certificadora de Produto, conforme a 
Definição da ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005: "demonstração de que os 
requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou 
organismo são atendidos." Garantia mínima da placa de 7 anos.  
 
Os materiais das placas devem atender às normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT ou normas vigentes nos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito ou normas internacionais consagradas. 

 
 

Registro, 09 de junho de 2022. 
 

Arq. Marcos Roberto Barduco Koyama 
CAU: A27075-0 

 
 

Luis Augusto Vaz de Arruda 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras 



 


