
TERMO DE REFERENCIA 
 

1. A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia pessoa jurídica de direito 

público, devidamente escrito no CNPJ-MF 05.832.977/0001-99, vem através da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com sede na Avenida BR 158, 

s/nº. No Bairro Vila Expansão, representado neste ato por Divino Eterno de Oliveira 

Inscrito no CPF nº. 472.707.991-72. Secretário Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, responsável pela elaboração do Termo de Referência que foi aprovado pelo 

Sr. Eduardo Alves Conti, escrito no CPF nº: 377.205.702-00, Prefeito Municipal, 

resolve formalizar a seguinte Solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo 

descriminado, amparado legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 

de julho de 2012 e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações posteriores.  
 

2. OBJETO: 
 

O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de massa asfáltica CBUQ-Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente, dosado com CAP50/70, Faixa “C” DNIT, por meio de SRP– 

Sistema de Registro de Preços. 

3. JUSTIFICATIVADA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO: 
3.1 sabe-se que uma das competências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos -SEMOSP é realizar, direta e indiretamente, os serviços de obras de 
Infraestrutura necessários 
àpavimentação,àconservação,àrecuperação,àrestauraçãoeaorevestimentoprimário
dosistemaviáriomunicipal,conforme estabelece a Lei. 
3.2 Em função da malha viária municipal pavimentada se encontrar em estado 
ruim em vários trechos, devido ao desgaste ocorrido ao longo do tempo de uso, se 
faz necessário que intensifiquem os serviços de manutenção de TAPA BURACO de 
forma continua, 
quecompreendepreencherburacos,fissuras,depressõesetrincasqueaparecemnasrua
seavenidasdenossacapital , danos esse que intensificam com o tráfego intenso de 
veículos leves e pesados e que se agrava como período chuvoso. 
3.3 Portanto, a contratação de empresa para o fornecimento de massa asfáltica é 
indispensável para administração pública municipal dar atendimento a essa 
demanda, no que tange a execução de manutenção das vias públicas, refletindo em 
melhoria a comunidade. 
3.4 Assim, sobre à justa necessidade de atender aos anseios da população com uma 
cidade mais cuidada,e procurando dar maior qualidade de vida à população do 
nosso município, proporcionando assim, o maior desenvolvimento da cidade, e 
bem estar para todos que nela residem. 
3.5 Os serviços de aplicação da massa asfáltica serão realizados pelos servidores 
municipais, pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos –SEMOSP. 

4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 
4.1. As despesas para a execução do objeto ocorrerão com recursos proprio, por 
conta da seguinte dotação orçamentárias através da Lei 851/2020 de 14 de 
dezembro de 2020: 

Ano Exercício: 2021 



Órgão: 11 – Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia 
Unidade Oçamentaria: 16 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Publicos 
Funcionalidade Programatica: 15.451.0502.1.014 
Função: 15 
Subfunção: 451 
Programa: 0502 
Atividade: 1.014 
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 
Fonte de Recurso Próprio: 10010000 
5. QUANTIFICAÇÃOEESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS 
5.1 CBUQ–Concreto BetuminosoUsinado a Quente dosadocomCAP50/70,Faixa “C” DNIT 

Codigo 
 

Unid. 

 

Qtde 

 

Especificações 

Valor Uunt. 

Estimado 
Valor 

TotalEstimado 

TABELA SINAPI 

1518/ TABELA 

SICRO 

5901639 

Ton 850 

CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE DOSADO COM CAP 

50/70, FAIXA "C" DNIT, INCLUSO 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE COM CAÇAMBA 

ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 

METROS CÚBICOS  - RODOVIA EM 

LEIRO NATURAL - 600 - 700 KM 

 

 

 
R$ 690,5800 

 

 

R$ 586.993,00 

Total Geral....................................................................................> 586.993,00 

Valormédioestimado/cotação:R$586.993,00(Quinhentos oitenta e seis milnovicentos noventa e trêsreais) o valor 

estimado do preço foi utilizado a média entre as propostasapresentadas,Tabela SINAPI 05/2021e SICRO 01/2021. 

6. VALOR MÉDIO ESTIMADO/COTAÇÃO:  

7. DO PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA / REALIZAÇÃO/ INSTALAÇÃO: 

7.1 O material deverá ser entregue nos locais determinados na ordem de entrega 

expedida pelo setor responsável, em qualquer localidade no Município de Santana 

do Araguaia-PA. 

7.2 O atraso injustificado na entrega implicará em advertência, multa ou rescisão 

do contrato unilateralmente, tomando-se como prazo máximo o limite de 15 

(quinze) dias após comunicação feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos -SEMOSP, através de seu Fiscal de Contratos. 

7.3 A entrega será de forma PARCELADA conforme a necessidade da secretaria em 

até 05(cinco) dias a contar da assinatura do contrato. 

7.4 Todas as despesas de 

transporte,tributos,frete,carregamento,descarregamento,encargos trabalhistas e 

previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 

fornecimento do objeto desta licitação,correrão por conta exclusiva da contratada. 

8. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA MASSA ASFÁLTICA 

CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER – 

313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ não de PMF ou fria, 

com a temperatura do ligante não inferior a 107 °C, com granulometria densa tipo 

faixa “C” (% em massa passando 100% na peneira 3/4, 80-100% na ½ e 2-10% na 



200 com tolerância máxima entre 7 e 2%), dosado em ate 6% não inferior a 4,5% 

com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo 

integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006, 

acompanhado de certificação a cada carregamento, garantindo a compactação 

(porcentagem de vazio, entre 3 a 5% - DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-

ME043kg fmínimo de 500),mistura asfáltica que deverá ser fornecida por pessoa 

jurídica(CNPJ) registrada no CREA (Lei 5.194,de 24 de Dezembro de 1966) e que 

apresente prova de quitação de debito e visto de Conselho Regional de Engenharia. 

Todos os índices mencionados acima devem ser comprovados através de ensaios 

realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO. 

9. DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 
 
9.1 Materiais: 

9.2 Os materiais constituintes do concreto asfáltico são os agregados graúdos, 
agregados miúdos, material de enchimento filer e ligante asfáltico, os quais devem 
satisfazer às Normas pertinentes, e às Especificações aprovadas pela 
NORMADNIT031/2006-ES. 
 
9.3.Compatibilidade Normativa: 

Para critério de fabricação do produto será adotada a NORMADNIT 031/2006–ES. 

9.4 Disposições Gerais: 

9.5  A Garantia e Aceitação do Produto 

9.6  CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, 

devendo ser estritamente observado os prazos de validade, devendo, ainda, quando 

solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos 

requisitos contratados, providenciando, também, a mercadoria que no momento 

possa estar em falta em seu estabelecimento, sob pena das sanções cabíveis. 

9.7 Os materiais serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da 

conformidade do produto com a quantidade, especificação e preço, comparando-

se os dados descritos na Nota de Empenho coma Nota Fiscal e amostrasse for 

ocaso; 

9.8 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser 

substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias 

úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. 

9.9 No recebimento e aceitação dos produtos serão observadas, no que couber, 

as disposições contidas nos artigos 73a76da Leinº8666/93. 

10.  DO PRAZO DE FORNECIMENTO E ENTREGA: 

10.1 O material deverá ser entregue nos locais determinados na ordem de entrega 

expedida pelo setor responsável, em qualquer localidade no Município e Distritos 
de Santana do Araguaia-PA. 



10.2 O atraso injustificado na entrega implicará em advertência, multa ou rescisão 

do contrato unilateralmente, tomando-se como prazo máximo o limite de 15 

(quinze) dias após comunicação feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos - SEMOSP, através de seu Fiscal de Contratos. 

10.3 O produto deverá ser entregue a uma temperatura de 160°C(tolerância 
de±05°C). 
10.4 A entrega será de forma PARCELADA conforme a necessidade da secretaria 
em até 05(cinco) dias a contar da assinatura do contrato. 

10.4.1 Deverá ser entregue nos locais determinados na ordem de entrega expedida 

pelo setor responsável, em qualquer localidade no Município de Santana do 

Araguaia-PA. 

10.4.2 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, 

descarregamento, 

encargostrabalhistaseprevidenciárioseoutroscustosdecorrentesdiretaeindiretamen

tedofornecimentodoobjetodesta licitação,correrão por conta exclusiva da 

contratada. 

11. CARGA E DESCARGA: 

11.1 É de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser realizado por uma 

única empresa transportadora, sem repasse de carga e sem ônus para o 
contratante. 

11.2 O serviço de carga,descarga,é de inteira responsabilidade da contratada, sem 

qualquer ônus para a contratante, e de acordo como disposto noitem4.1. 

11.3 A descarga será feita após verificação do estado de 

acondicionamento,quantidades fornecidas e análise dos produtos. As solicitações 

deverão ser realizadas obedecendo a quantidade mínimade 100 toneladas. 

12. OBRIGAÇÕESDACONTRATADA: 

12.1  A CONTRATADA obriga-se a: 

12.2 Entregar o objeto de acordo com as especificações e quantidades 

constantes do Termo de Referência,dentro do prazo e local estabelecidos neste 

Termo. 

12.3 Substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado da comunicação formal do setor, o produto recusado. 

12.4 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 

irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do 

contrato,atendendo,com diligência, às determinações da Unidade Fiscalizadora, 

voltadas à regularização de faltas e correções verificadas. 

12.5 Prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em 

observância às normas legais e regulamentar e se,inclusive, às recomendações 
aceitas pela boa técnica. 

12.6 Cumprir rigorosamente com as Normas, na fabricação do produto, 



responsabilizando-se por quaisquer acidentes ocorridos com seus empregados, 

acerca de quaisquer direitos que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes 

assegurem para o exercício de suas atividades profissionais, não tendo a 

Contratante qualquer vinculação trabalhista com os mesmo. 

12.7 Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que 

porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades 

do fornecimento contratado. 

12.8 Emnenhumahipóteseveicularpublicidadeouqualqueroutrainformaçãoacerc
adofornecimentoa ser contratado, sempre via autorização da CONTRATANTE. 

12.9  Manter, durante a execução do fornecimento, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na 

forma da legislação em vigor. 

12.10 A contratada deverá designar um responsável técnico, que responderá pela 

execução do contrato, 
eseráocontatoparaeventuaiscorreçõesaseremrealizadasduranteoperíododevigênci

a. 

12.11 Se vencedor e caso sua matriz for fora do âmbito do Município de Santana 

do Araguaia, deverá manter uma representação com endereço fixo e telefone para 

contato e disponibilidade de representante durante o horário comercial, com 

permanência durante a vigência o contrato. 

12.12 Se vencedora, fornecer, sem custo para a Contratante, dentro do prazo de 

48horas, 2(duas) toneladas do produto para ser analisado e testado na malha 

viária. 

12.13 Será vedada a subcontratação de outra empresa ou o consórcio de empresas 

para o fornecimento dos materiais contratados. 

12.14 A não entrega do objeto estipulado no item 01 deste Termo de Referência, 

incidirá nas sanções administrativas previstas nos Art.86 e 87 da Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
13.1 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos-SEMOSP,obriga-se a: 
13.2 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos 
13.3 Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega dos 
produtos seja executada na forma estabelecida no Termo de Referência e Nota 
de Empenho. 
13.4 Notificar, por escrito,a CONTRATADA de quaisquer irregularidades 
encontradas no fornecimento. 
13.5  Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 
controle de qualidade do fornecimento prestado, bem como atestar os 
documentos fiscais referentes à entrega efetiva dos produtos. 
13.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA. 
13.7  Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades 



regulamentares contidas na Lei nº8666/93 e alterações Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
13.8  Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega, bem como atestar na Nota 
Fiscal/Fatura, a entrega efetiva do produto. 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

14.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade, por intermédio de 

Atestado(s) fornecido(s)por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

emitido(s) em papel timbrado do(s) atestante(s), constando cargo e o nome legível 

do signatário, bem como os respectivos números de telefone (s) de contato, para 

uma eventual consulta, comprovando que a licitante já tenha prestado, 

satisfatoriamente, serviços compatíveis com as especificações técnicas, limitado a 

50% do solicitado no objeto desta licitação; 

14.2  Apresentar certidão de pessoa jurídica emitida pelo CREA em nome da 

empresa licitante, devendo constar o nome e o registro do responsável técnico, 

Engenheiro Civil, por ser pertinente ao objeto da contratação. 

14.3 Possuir pelo menos uma usina com capacidade mínima de 100 
toneladas/hora. 

14.4 Fornecer Termo de Garantia do produto de sua fabricação, estabelecendo 
tempo mínimo de duração, sob  as condições recomendadas por sí. 
14.5 Apresentar Plano de Trabalho de sua unidade industrial. 
14.6 Possuir e fornecer, juntamente com o primeiro carregamento do produto, a 
FICHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS–FISPQ, para efeito de 
orientação aos operários da Contratante. 
14.7 Licença de Operação. 

14.8.Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado 
do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo17,inciso 
II,daLeiFederalnº6.938/1981,e da Instrução Normativa IBAMA nº 06/2013, e 
legislação correlata, para o exercício de atividade de obras cívica, classificada como 
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais. 

14.8 Certidão de registro e Quitação da empresa no CREA (Lei nº 5.194/1966). 
14.9 Apresentar Declaração de que possuí todas as máquinas e equipamentos 
necessários ao fornecimento,estando sujeito à vistoria antes da homologação, 
juntamente com relação de equipamentos. 
15 DA VALIDADE DA PROPOSTA: 

15.2  A validade mínima da proposta é de 60(sessenta) dias. 

16 DA VIGÊNCIA: 

16.2 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 
improrrogáveis,sendo contada a data de publicação do extrato no Diário Oficial 
como termo da vigência. 
17 DA UNIDADE FISCALIZADORA: 
17.2 A fiscalização do fornecimento será exercida por servidores devidamente 
nomeados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos –SEMOSP, 



pelo o qual deverá registrar a entrega de todos os produtos, conferindo as 
ocorrências relacionadas com a execução,determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e atestará a nota fiscal, para fins 
de pagamento. 

18. DO PAGAMENTO: 

18.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias contados da entrega dos 

produtos mediante atesto de recebimento feito pela comissão nome a da por 

funcionários do quadro técnico da SEMOSP. 

É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 
neste Termo, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o 
protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e 
indenização pelos danos de correntes. 

18.2 É vedada a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos 
decorrentes do empenho. 

19 DO CONTRATO: 

19.1 A duração deste contrato terá sua vigência adstrita à dos respectivos 
créditos orçamentários, conforme art. 57, da Lei Federal nº8.666/93. 

20 DO REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS 
20.1 Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e 
irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 
20.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para 
concessão de reajuste em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à 
espécie, nos termos previstos no art. 65, inciso II,alínea“d” da Leu n.°8.666/93e 
alterações. 
20.3 A CONTRATADA, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o 
equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que 
acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. 
21 DAS DEMAIS DESPESAS: 
21.1 Todas as demais despesas, diretas ou indiretas (frete,taxas e impostos ou 
quaisquer outras que porventura incidam sobre o objeto deste pregão), correrão 
por conta da CONTRATADA, sem direito a qualquer tipo de ressarcimento por 
parte Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos-SEMOSP. 
22 DA LICITAÇÃO: 
22.1 Deverá ser adotado REGISTRO DE PREÇO, para andamento do certame. 
 

 
22.  ANEXOS  
22.1. Anexo: 
 

a) Planilhas  Orçamentária;  
b) Lista de todas as ruas que iram receber os serviços; 

 
                                           
                                
 

EDUARDO ALVES CONTI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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