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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

 

1. OBJETO  
 

Constitui objeto a futuro e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMUNS DE ENGENHARIA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, MATERIAIS, 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA DIRETORIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. 
 

2. JUSTIFICATIVA  

Complementação de fornecimento de massa asfáltica e produto para 
pintura de ligação para suprir as necessidades da zona rural e urbana, e 
consequentemente aos habitantes da cidade. Este documento tem por objetivo 
definir e especificar os detalhes técnicos para garantir melhor qualidade e 
aplicação do produto.  

3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND  QTD  VALOR UNIT.  VLR TOTAL  

1.0  FORNECIMENTO E 
TRANPORTE DE  

PINTURA DE LIGAÇÃO  

m²  48.000,00  R$ 8,36  R$ 401.265,34  

2.0  FORNECIMENTO E 
TRANPORTE DE  

MASSA ASFÁLTICA CBUQ  

m³  2.000,00  R$ 652,13  R$ 

1.304.260,18  

  

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1-  O objeto a ser contratado trata-se de serviço comum, conforme consta nos 
termos do parágrafo único do Art. 1º da Lei 10.520/2002, onde se consideram 
bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. Motivo pelo qual foi adotada a licitação na modalidade 
Pregão na forma Presencial, do tipo menor preço.  

5. PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
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a. Transporte e fornecimento de pintura de ligação (CM-30) e massa 

asfáltica (CBUQ) até o local indicado pela fiscalização e/ou contrato;  

b. Todos os custos referentes aos fornecimentos de materiais, assim como 

os equipamentos, material e licenciamento, ocorrerão por conta da contrata 

(Licitante Vencedora);  

c. Executar os Serviços no prazo estipulado em contrato a partir da ordem 

de Serviços pelo setor responsável, não podendo ser prorrogável sem previa 

justificativa e aprovação da administração municipal.   

d. Fornecer garantia de 01 ano e apresentar documentos de ensaios 

laboratoriais que comprovem a qualidade, eficiência e eficácia do produto 

fornecido.  

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a. Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, 

necessários e suficientes ao correto fornecimento dos materiais/produtos sob 

sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que 

se refere à prevenção de acidentes;  

b. Executar, quando necessário, ensaios, testes e demais provas exigidas 

por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;   

c. Utilizar somente pessoal técnico especializado e treinado para o 

desempenho das respectivas funções, pertencentes ao seu quadro de 

empregados, assumindo integralmente a responsabilidade por todo o ônus 

decorrente do fornecimento e administração dos recursos humanos necessários 

à execução do contrato, que não terão nenhum vínculo trabalhista para com o 

Contratante   

d. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados 

ao patrimônio do Contratante ou a terceiros, quando no desempenho de suas 

atividades profissionais, objeto deste termo;  

e. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da 

execução do contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas 
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e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, 

bem como o custo de transporte de pessoal e equipamentos, inclusive 

seguro, carga e descarga, e demais custo referente a legalização do 

fornecimento e transporte dos materiais/produtos, correndo tal operação 

única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da Contratada.  

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 Durante a execução do contrato, poderão ser aplicadas as 
seguintes sanções: a) Advertência;    
b) Multa de 0,3 por dia de atraso;   

c) Multa de 10% pelo descumprimento do Contrato;   

d) Suspensão de contratar com a Administração;   

e) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração 

Pública Estadual.  

8. VALOR ESTIMADO  

O valor total estimado para esta contratação é de R$ 1.705.525,52 (um milhão, 
setecentos e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois 
centavos).  
9. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

a) O transporte e o fornecimento do material/produto, sendo de inteira 

responsabilidade do contratado a disponibilização de equipamentos e equipes 

completas para execução do serviço contratado no prazo previsto;  

b) É de responsabilidade da empresa contratada, a mobilização e 

desmobilização dos equipamentos e materiais, preparação de acessos e 

plataforma para instalação dos equipamentos e canteiro de obras. O local do 

canteiro de obras deverá ser isolado para não permitir o acesso de pessoas 

desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros;   

c) Será pavimentação vias com largura variável de 5,00 a 8,00m e será 

usado CBUQ com espessura de 3 a 5cm;   

d) A pintura de ligação será executada sobre a pista previamente limpa, a 

taxa de aproximadamente 1,0 litro de emulsão por metro quadrado com a 
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temperatura do produto à 60ºC aplicado com caminhão espargidor dotado de 

barra com bicos espargidores e sistema de aquecimento. Na pintura será 

aplicada emulsão asfáltica tipo CM-30 recortada com 20% de água;  

e) Após concluía a compactação da pista, o pavimento deverá receber uma 

Pintura com Emulsão Asfáltica tipo CM-30, a taxa de 1,2 litros por metro 

quadrado a temperatura de  

60ºC, aplicada com caminhão espargedor;  
f) Posteriormente a emulsão aplicada na pista deverá ser distribuída uma 

camada de pó de brita (brita com diâmetro inferior a 1/8”), sobre a pintura a taxa 

de aproximadamento 3,0Kg/m2, a fim de recobrir uniformemente todo o material 

de pintura. A liberação ao tráfego deverá ocorrer 24,0hs após a aplicação do 

recobrimento na capa selante;   

g) A mistura Asfáltica ou revestimento asfáltico (capa) consistirá de uma 
camada de concreto  

Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura de 5,0cm (sem 
compactação). Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica 
do tipo CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e 
cimento asfáltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. A mistura 
de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá estar 
enquadrada na faixa “C” das especificações gerais do DNIT;   
h) O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na 

usina de asfalto à quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do 

misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões 

basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados 

no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da 

mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada  

na caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual irá proceder o 
espalhamento na pista que deverá ter como objetivo a pré-conformação da 
seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima sem a compactação 
seja de 5,0cm. Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo 
pneumático auto-propulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão 
ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o 
suceder das passadas. Como unidade de acabamento, será utilizado um rolo 
metálico, tipo tandem;   
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i) O transporte da mistura desde a usina até a pista será efetuado com 

caminhões de caçamba basculante. A descarga deverá ser projetada para que 

a massa seja distribuída com espessura uniforme;   

j) A distribuição da massa asfáltica na pista será executada com o uso de 

motoniveladora, obedecendo ao greide da pista e o perfil transversal na 

espessura pré-determinada;   

k) A compactação será executada com rolo tandem vibratório de baixa 

amplitude, iniciando sempre nas bordas e progredindo para o centro da pista, em 

tantas passadas quantas forem necessárias. O rolo deverá possuir sistema de 

aspersão de água dirigido para o rolo metálico e para os pneus, a fim de evitar 

que a massa asfáltica grude no equipamento, serviço este feito pela 

CONTRATANTE.  

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem 
na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, 
e será exercido por um representante da Administração, especialmente 
designado na forma dos artigos 67 a 73 da Lei n° 8.666/93. O acompanhamento 
do contrato será realizado por meio de instrumentos de controle, que 
compreendem a mensuração dos seguintes aspectos:   

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação 

dos prazos de execução e da qualidade demandada;   

b) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e   

c) A satisfação do público usuário com o serviço prestado. Ficam 

responsáveis pela fiscalização do Contrato os seguintes servidores designados 

pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.  

 

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 27 de novembro de 2019. 
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