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TERMO DE REFERÊNCIA 02 

CONTRATAÇÃO DE “PROJETO DE SINALIZAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA 

TIJUCA, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ”, A SER COORDENADO PELO 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio) E A 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Os Parques Nacionais brasileiros protegem algumas das mais famosas paisagens do país, 

como as cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha e os Lençóis Maranhenses, entre 

muitas outras. Neste cenário destaca-se o Parque Nacional da Tijuca (PNT), que abriga o 

Corcovado e o Monumento do Cristo Redentor, considerado uma das novas sete 

maravilhas do Mundo, assim como diversos outros ícones da paisagem carioca, que 

levaram a cidade a ser reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade. 

Totalmente inserido na cidade do Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Tijuca abrange 

uma área de 3.953 hectares. Além de abrigar a primeira grande floresta replantada do 

Mundo e excepcional patrimônio natural da Mata Atlântica, o Parque protege valiosos bens 

culturais e históricos, contemplando maciços rochosos, quedas d’água, riachos, fauna e 

flora do bioma Mata Atlântica. Entre os atrativos turísticos importantes protegidos pelo 

Parque destacam-se a Pedra da Gávea, a Vista Chinesa, o Parque Lage, o Morro do 

Corcovado, com o Monumento do Cristo Redentor e a Floresta da Tijuca. A facilidade de 

acesso e os inúmeros atrativos fazem deste Parque o mais visitado do país, tendo 

registrado mais de 2,5 milhões de visitantes em 2012. 

Além dos diversos atrativos e do grande número de visitantes, o Parque Nacional da Tijuca 

é cortado por vias de interligação da cidade, o que amplia o número de usuários de forma 

significativa. O grande número de acessos e a complexa malha de estradas e trilhas geram 

a necessidade de uma boa sinalização para orientar visitantes e demais usuários. A 

orientação envolve indicações direcionais, mas também informações sobre o Parque, 

condutas adequadas em ambientes naturais e alertas de segurança, mensagens 

educativas, normas e orientações de trânsito.  

Muito além das informações para os visitantes, a função da sinalização é contribuir para o 

processo de sensibilização da sociedade para a importância da conservação do ambiente 
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natural em um Parque Nacional. Uma boa sinalização é fundamental para que o uso 

público se dê de maneira segura e pouco impactante, garantindo o cumprimento dos 

objetivos legais de um Parque Nacional. A sinalização representa ainda uma oportunidade 

de divulgação da marca do Parque, dos órgãos gestores e parceiros, consolidando a 

imagem da UC e permitindo que se agreguem outros atores nos esforços de conservação 

da área protegida. 

A sinalização instalada atualmente no Parque Nacional 

da Tijuca é, em sua maioria, bastante antiga e 

encontra-se deteriorada e desatualizada, além de 

expor marcas de parceiros que não mais atuam no 

Parque, assim como houve mudanças nos órgãos 

gestores. Apesar do significativo fluxo de estrangeiros, 

grande parte da sinalização está disponível apenas em 

português. A instalação não planejada gerou 

eventualmente sobreposição ou poluição visual e 

utilização de diferentes modelos, cores e aspectos 

visuais. Há também necessidade de instalação em 

diversos locais de novas placas que garantam a 

segurança ou uma visitação de qualidade. 

Em se tratando de Unidade de Conservação 

reconhecida como patrimônio da humanidade, de 

grande apelo turístico, sendo a mais visitada do país, o 

Parque Nacional da Tijuca merece e necessita de uma 

sinalização moderna e completa. 

Totem de sinalização instalado há mais de 

10 anos, com exposição de patrocinadores 

que não mais apoiam a UC, informações 

desatualizadas e sinais de vandalismo. 

Várias placas instaladas de forma não planejada e com 

identidades visuais diferentes. 

Placa de projeto já encerrado com logomarcas 

desatualizadas dos órgãos gestores e aspecto visual 

despadronizado. 
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2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de pessoa jurídica com profissionais especializados em desenho industrial, 

arquitetura, produção de conteúdo, educação ambiental e ecoturismo, dentre outros, para 

elaborar projeto objetivando:  

i) Diagnosticar toda a sinalização existente, incluindo avaliação da qualidade, estado 

de conservação e adequação às necessidades do Parque Nacional da Tijuca; 

ii) Conceber a programação visual, materiais e estruturas utilizadas que incluam 

sinalização vertical e horizontal com conteúdo direcional, informativo, interpretativo, 

educacional, de identificação e de alerta, entre outros; e 

iii) Definir localização e conteúdo de toda a sinalização do Parque Nacional da Tijuca, 

incluindo especificação técnica das placas para produção. 

 

PRODUTOS ESPERADOS 

2.1. Diagnóstico completo da sinalização existente 

O contratado deverá realizar visitas de campo e contatos com equipe do PNT e 

colaboradores e apresentar levantamento completo da sinalização existente, 

incluindo fotos, textos e mapas georreferenciados das placas atualmente 

instaladas, assim como avaliar o estado de conservação; a qualidade dos materiais 

utilizados quanto à resistência às condições climáticas, vandalismo e desgaste 

natural; a localização e quantidade de placas e a adequação quanto ao conteúdo e 

volume de informação disponibilizada. 

2.2. Projeto de concepção gráfica e estrutural 

O contratado deverá apresentar projeto completo de concepção gráfica da 

sinalização, com estudos do aspecto visual dos sinalizadores e de adequação ao 

ambiente e apresentação do caderno de leiautes com os modelos de sinalizadores, 

incluindo placas direcionais, informativas, de identificação, interpretativas e de 

alerta, entre outras, utilizando os meios tecnicamente recomendados para cada 

situação, como sinalização horizontal, vertical e móvel, assim como diferentes tipos 

de placas, totens, sinalizadores cambiáveis etc. 
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O caderno técnico deverá conter todas as especificações técnicas necessárias à 

contratação da produção da sinalização, incluindo tipo de suporte e fixação, 

descrição detalhada de materiais, tipos de acabamento, medidas, fontes, 

pictogramas e cores utilizadas, assim como formatos e dimensões e espaços 

destinados às logomarcas do Parque Nacional, órgãos gestores e eventuais 

parceiros. A escolha dos materiais deverá considerar durabilidade, exposição ao 

tempo, condições climáticas do local, custos e complexidade de produção, limpeza, 

manutenção e possível complementação futura. 

2.3. Projeto de sinalização 

Baseado nos demais produtos, em discussões com a equipe técnica do PNT, 

usuários e parceiros, o contratado deverá apresentar caderno técnico com projeto 

completo de sinalização, incluindo programação visual, conteúdo, diagramação e 

localização georreferenciada de todas as placas e demais itens da sinalização. 

O projeto deverá incluir todo o conteúdo de orientação do trânsito nas vias 

internas, indicação de acesso aos atrativos; placas direcionais indicando acessos e 

atrativos; placas informativas com mapas de localização e orientações básicas 

para os visitantes nos acessos, atrativos e estruturas do PNT; placas com 

conteúdo interpretativo nos principais atrativos; placas de localização e orientação 

sobre condutas adequadas nos acessos às trilhas; placas ou totens de 

identificação nos principais atrativos e estruturas de apoio aos visitantes; marcação 

de distância nas vias de uso intensivo utilizadas para práticas esportivas; e placas 

de alerta sobre condições de segurança, riscos e normas, incluindo a sinalização 

regulamentar para equipamentos de emergência, entre outras. 

Toda a sinalização deverá ser bilíngue (português e inglês) e deve ser considerada 

a possibilidade de inserção de informações em braile nas placas interpretativas. A 

determinação ergonômica de formatos, dimensões e posicionamento dos 

sinalizadores deverá considerar a necessidade de leitura à distância dos 

frequentadores nas diversas situações (pedestres, bicicletas, automóveis etc.). 

Sempre que possível devem ser utilizados pictogramas ou outras estratégias de 

aglutinação de diversas mensagens em um só sinalizador, evitando a poluição 

visual com elementos desnecessários, e reduzindo custos da implantação do 

projeto. 

Não há necessidade de desenvolvimento de projeto de sinalização direcional 

específico para orientação nas trilhas, uma vez que o PNT utiliza sinalização 

rústica para este fim. 
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2.4. Supervisão e acompanhamento da produção 

O contratado deverá apresentar proposta de acompanhamento da produção das 

placas e demais meios de sinalização, incluindo visitas ao fornecedor contratado 

objetivando conferência de andamento e de prazos acertados; esclarecimento de 

eventuais dúvidas na produção; aperfeiçoamento de questões surgidas e não 

previstas relativas a fixações, acabamentos etc.; e conferência de qualidade do 

material produzido. 

3. PRAZOS 
 

As atividades previstas neste termo de referência, incluindo as fases de diagnóstico e 

elaboração dos produtos, deverão ser realizadas em no máximo quatro meses após 

aprovação, assinatura do contrato e realização da primeira reunião técnica com a equipe 

do Parque Nacional. 

O acompanhamento da produção da sinalização dependerá do processo de contratação 

deste serviço, devendo ser orçado à parte. 

 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 
 

Todos os produtos, incluindo estudos, caderno de leiautes e cadernos técnicos, deverão 

ser entregues ao Contratante em 02 (duas) vias impressas e 02 (duas) em meio digital em 

formato editável. 

Os produtos deverão ser apresentados de acordo com a normatização definida pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

O material cartográfico utilizado deverá ser compatível com o programa ARCGis 9.0 e 

entregue juntamente com os produtos indicados. 

 

Relatório da sinalização existente, incluindo: 

• Fotos de cada elemento sinalizador instalado atualmente que permita legibilidade dos 

textos ou com apresentação do texto; 

• Mapa georreferenciado dos elementos atualmente instalados com tabela associada 

contendo classificação do tipo da sinalização e estado de conservação; 

• Texto de análise geral da sinalização, avaliando estado de conservação, qualidade dos 

materiais, resistência às condições climáticas, vandalismo e desgaste natural; adequação 

da quantidade e localização de placas e a adequação quanto ao conteúdo e volume de 

informação disponibilizada. 
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Caderno de Leiautes (formato A3), incluindo: 

• Alfabeto(s) tipográfico(s) escolhido(s) com especificação de fontes 

• Amostra de espacejamento-padrão entre letras 

• Gráfico de teste de legibilidade 

• Amostras de cores escolhidas com especificações (linha automotiva e/ou pantone) 

• Amostras de pictogramas utilizados 

• Amostras de setas criadas 

• Leiautes dos sinalizadores (de todos os modelos criados) em vistas frontais, laterais e 

perspectivas 

• Desenho de escala humana e alturas de fixação 

• Listagem de sinalizadores por modelo 

 

Caderno Técnico (formato A4), incluindo: 

• Desenhos de diagramação e detalhamento para produção de todas as placas 

• Especificações de materiais, acabamentos, pintura, impressão, processo de fabricação e 

de instalação etc. 

• Check-list de sinalizadores, suas características e quantidades 

• Mapa com as posições de instalação demarcadas 

 

Mídia digital (CD), incluindo: 

• Relatório do levantamento da sinalização existente 

• Mapas de localização dos elementos sinalizadores existentes em formato compatível com 

o programa ARCGis 9.0 

• Arquivos digitais do Caderno de Leiautes em formato editável e compatível com softwares 

definidos pelo ICMBio 

• Arquivos digitais do Caderno Técnico em formato editável e compatível com softwares 

definidos pelo ICMBio 

• Arquivos digitais dos pictogramas e seta(s) criados em formato editável e compatível com 

softwares definidos pelo ICMBio 

• Arquivos digitais das fontes utilizadas 

• Mapas de localização dos elementos sinalizadores a serem instalados em formato 

compatível com o programa ARCGis 9.0 

 

 

5. COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

O estudo será coordenado, supervisionado e acompanhado por equipe composta por 

representantes do ICMBio (Parque Nacional da Tijuca) e da Fundação SOS Mata Atlântica. 

Fica condicionada a aprovação do produto à realização de uma reunião técnica com 

equipe de coordenação para ajustes que se façam necessários. 

É facultado à equipe de coordenação o agendamento de reuniões intermediárias. 
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6. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

 

7.1. Experiência da Contratada 

A contratada deverá comprovar experiência em estudos e planos que envolvam o 

objeto e atividades deste Termo de Referência. 

7.2. Equipe Técnica 

A Equipe Técnica deverá ser composta necessariamente por profissional da área de 

desenho industrial e outros profissionais ou especialistas de áreas como arquitetura, 

engenharia, comunicação, turismo, áreas protegidas e áreas correlatas. 

 A Contratada deverá apresentar, ainda, a estrutura organizacional da Equipe Técnica 

para a execução das atividades previstas, na forma de organograma, indicando a 

função a ser desenvolvida por cada um dos participantes. 

 

7. CUSTOS 

A Contratada deverá apresentar o preço global, especificando a remuneração básica da 

equipe técnica, encargos tributários, despesas com diárias, viagens e trabalhos de apoio 

(serviços gráficos e materiais de consumo) e o cronograma físico – financeiro.  

 

Produtos a serem entregues e pagamentos relacionados: 

 

Produto Prazo Desembolso 

Diagnóstico completo da sinalização existente   

Estudo de concepção gráfica e estrutural e caderno de 

leiautes 

  

Projeto detalhado de sinalização   

Supervisão e acompanhamento da produção   

Obs.: Os prazos acima deverão contemplar as reuniões de avaliação, ajustes e aprovação 
dos produtos. 

 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A avaliação das propostas apresentadas terá por base a Proposta Técnica e Financeira e 

posteriormente Apresentação/Entrevista. 
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Três propostas Técnicas e Financeiras serão selecionadas e deverão ser apresentadas 

para a equipe de coordenação, supervisão e acompanhamento. 

As propostas Técnicas e Financeiras deverão ser entregues com 04 (quatro) cópias 

impressas e 01 (uma) digital. 

A equipe de coordenação, supervisão e acompanhamento marcará a data de 

Apresentação/Entrevista das três propostas selecionadas. 

 

12.1. Proposta Técnica 

Serão consideradas, exclusivamente, as informações claramente especificadas na 

PROPOSTA TÉCNICA apresentada pela Licitada. Não havendo clareza nas 

especificações das informações, estas não serão consideradas. 

A proposta técnica deverá apresentar: 

A .Qualificação e experiência comprovadas da equipe técnica 

B. Projeto adequado aos objetivos fixados no Termo de Referência 

 B.1. Proposta Técnica – descrição das atividades a serem desenvolvidas; 

 B.2. Estrutura organizacional e adequação do perfil profissional de cada 

técnico à função proposta; 

 B.3. Cronograma físico; 

 B.4. Logística para elaboração dos serviços e sua execução. 

12.2. Proposta financeira 

Caso sejam constatadas ausência, inelegibilidade ou incompatibilidade de documentos 

ou de assinaturas, falhas ou erros de preenchimento irrecuperáveis e que prejudiquem 

a avaliação objetiva da Proposta, segundo os critérios do edital, a mesma será 

rejeitada e, consequentemente, não será considerada para fins de avaliação. 

A equipe técnica de coordenação, acompanhamento e supervisão poderá relevar 

pequenas irregularidades nas propostas, assim entendidas como falhas, erros ou 

omissões que possam ser facilmente recuperadas através de outras informações 

existentes na própria Proposta.  

 

13. DILIGÊNCIAS 

Durante a análise das Propostas Técnicas, poderão ser feitas diligências ou solicitados 

esclarecimentos referentes a qualquer documento ou atestado anexado à Proposta de 

cada Licitada. Quaisquer tentativas da Licitada no sentido de influenciar a avaliação das 
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Propostas ou da decisão de adjudicação ensejarão a desclassificação da Proposta da 

empresa/ instituição. 

 

14. PRAZO E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS 

As propostas e os documentos essenciais devem ser enviados até 28 de maio de 2013 

(data da postagem do correio) para: 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA 

Avenida Paulista, 2073 - Conjunto Nacional 

Torre Horsa 1 – 13º andar, cj 1318 - 01311-300 – São Paulo, SP. 

A/C Edital 2 Parque Nacional da Tijuca 

 


