
 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Projeto: 
Sinalização do Parque Nacional da Tijuca: orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e 

consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil 

Assunto: 

Protocolo nº: 2017.0113.00026-6 

Item:  Seleção de empresa para produção e instalação de placas de sinalização 

 Obras e Instalações x Prestação de Serviços  
Aquisição de materiais 
e equipamentos 

- INFORMAÇÕES - 

1. JUSTIFICATIVA 

 
O Parque Nacional da Tijuca (PNT) é a unidade de conservação mais visitada do Brasil, tendo registrado 

mais de 3,1 milhões de visitantes em 2014. Entre inúmeros atrativos turísticos, o PNT protege o Corcovado, a 

Vista Chinesa, o Parque Lage e a Pedra da Gávea, além da histórica Floresta da Tijuca. 

 

Apesar de receber grande número de visitantes de todas as nacionalidades, o PNT conta com sinalização 

precária, ultrapassada e apenas em português. A atual sinalização foi implantada há mais de 20 anos. 

Este projeto visa modernizar toda a sinalização do Parque Nacional da Tijuca, disponibilizando orientações 

e informações para os visitantes em português e inglês e acrescentando conteúdo interpretativo, ajudando o 

Parque a cumprir sua função de sensibilização da sociedade para os cuidados com os ambientes naturais. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO  

Contratação de Serviço Terceirizado Pessoa Jurídica para produção e instalação de placas de sinalização, 

conforme projeto fornecido e aprovado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). 

3. OBJETIVO DO TRABALHO 

Produção e instalação de 126 placas constantes do projeto de sinalização do Parque Nacional da Tijuca,  
conforme indicado neste Termo de Referência, 

4.  SERVIÇOS E PRODUTOS 

 
4.1 Serviços: 
 

 Verificação de todos os arquivos fornecidos pelo Parque Nacional da Tijuca/ICMBio; 

 Produção de um protótipo para cada um dos 5 modelos de placas constantes do projeto de sinalização do 

PNT, conforme especificações técnicas constantes do Manual de Sinalização do ICMBio (Anexo 1) e 

complementações específicas para o Parque Nacional da Tijuca (Anexo 2); 

 Possíveis ajustes após avaliação dos protótipos, caso as placas não tenham sido produzidas de acordo 

com as especificações fornecidas; 

 Produção de 126 placas de diversos modelos, conforme quantitativos indicados no Anexo 3;  

 Remoção de toda a sinalização que está sendo substituída no PNT;  



 

 

 

  

 Instalação de 126 placas em vias internas e pontos de uso público do PNT acessíveis por veículos leves 

e/ou caminhões de pequeno porte; 

4.2. Etapas: 

1. Haverá uma visita técnica durante o processo de seleção de empresa para observação e avaliação das 

placas já produzidas nos mesmos modelos e instaladas no Parque Nacional da Tijuca. 

2. Deverá ocorrer a segunda visita técnica e reunião entre a empresa contratada e a equipe técnica do 

Parque Nacional da Tijuca para esclarecimentos e disponibilização dos arquivos digitais do projeto de 

sinalização.  

3. Em uma terceira visita técnica, que por opção do ICMBio poderá se dar na empresa contratada ou local 

de produção, deverão ser apresentados os protótipos de cada modelo para análise e aprovação ou 

indicação de ajustes necessários. 

4. Entrega e instalação de 126 placas em vias internas nas áreas especificadas do PNT, assim como a 

remoção das placas antigas dos mesmos locais.  Durante o período de instalação o PNT disponibilizará 

funcionário para acompanhar a execução do serviço. Em comum acordo essa entrega poderá ser 

realizada por lotes, desde que respeitado o prazo máximo estabelecido no cronograma. 

5. Aprovação dos produtos finais pelo Parque Nacional da Tijuca/ICMBio. 

 

4.3 Produtos: 
 

P1 – Protótipos de cada um dos 5 modelos de placas apresentados para aprovação do PNT/ICMBio 

P2 – 126 placas especificações produzidas e instaladas, conforme técnicas do Manual de Sinalização do 

ICMBio (Anexo 1) e complementações específicas para o Parque Nacional da Tijuca (Anexo 2), e remoção 

das placas antigas dos mesmos locais. O produto 2 poderá ser subdividido em lotes com quantitativos a 

negociar, conforme as placas forem produzidas e instaladas, confirme cronograma a seguir. 

 

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
O prazo total para entrega dos produtos é de, no máximo 120 dias.  

 

Atividades/Produtos 5 dias 
30 

dias 

60 

dias 

90 

dias 

120 

dias 

Segunda visita técnica e reunião inicial      

Terceira visita técnica e entrega do Produto 1      

Entrega do Produto 2 (lote 1)      

Entrega do Produto 2 (lote 2)      

Entrega do Produto 2 (final)      

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em no máximo 10 dias úteis, após apreciação e aprovação dos produtos relacionados, 

emissão do Termo de recebimento e aceite de cada etapa pelo PNT/ICMBio e recebimento do documento de 

cobrança pelo contratante (gestor do Mecanismo FMA/RJ). 

Produtos 

 

Valor Prazo para entrega 

 

P1 – Protótipos das placas produzidos 30 dias após assinatura do contrato 15% 

P2 – 126 placas produzidas e instaladas, 

conforme especificações 

Até 120 dias após assinatura do 

contrato, com pagamentos parciais em 

60 e 90 dias, conforme quantitativo de 

placas instaladas. 

85% 

Total  100% 

 

 

7. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

A pessoa jurídica a ser contratada deverá: 

 Apresentar responsável técnico habilitado com formação em desenho industrial, engenharia ou área afim. 

 Ter experiência mínima comprovada de 3 anos em produção de placas de sinalização e produtos afins. 

 

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 Obrigações do PNT/ICMBio: 

Disponibilizar os arquivos digitais completos do projeto de sinalização na reunião inicial, conforme 
cronograma; revisar e aprovar os produtos a cada etapa; e acompanhar a produção. 

9.2 Obrigações da contratada: 

Cumprir todas as etapas e entregar os produtos de acordo com as especificações e cronograma deste 
termo de referência. 
 
 

 

 



 

 

ANEXO 3 – Quantitativo de placas por modelo (conforme especificações do 
Manual de Sinalização do ICMBio 
 
 

 Totem de 

identificação 

(IUP21) 

Mapas 

(TRIV)  

Regulamentares 

(IRTL) 

Local + 

Direcional 

(II2 + 

ID12) 

Direcional 

(ID 12) 

Quantidade 11 26  59 16 14 

 
Observações: 
O Manual de Sinalização do ICMBio, que será encaminhado posteriormente 
junto com a Carta Convite, contém memorial descritivo com todas as 
especificações necessárias para a execução do projeto. Entretanto, o PNT 
realizou algumas adequações à este manual, sistematizadas no documento 
“Modelos de placas de sinalização para o Parque Nacional da Tijuca”, que 
também será encaminhado posteriormente junto com a Carta Convite, que 
devem ser observadas pelo contratado.  
O contratado será responsável pela remoção e destinação adequada de todos 
os itens de sinalização substituídos. As placas atuais do PNT possuem chapas 
e estruturas metálicas, suportes metálicos ou em madeira, e bases concretadas 
recobertas por pedra. Seguem, abaixo, imagens exemplificativas dos itens atuais 
de sinalização do PNT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


