
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC 42/2020 
  

 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA FORMULADA COM 
ÓLEO DE XISTO, COM COMODATO DE TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 LITROS, PARA SER 
UTILIZADO EM VIAS MUNICIPAIS SECUNDÁRIAS COM REVESTIMENTO EM SAIBRO. 
 
2. FINALIDADE 
2.1 O uso do antipó tem como objetivo, o melhor desempenho da camada de rolamento em relação às de revestimento 
primário, pela eliminação da poeira ou da lama, com comportamento anti-derrapante, conforto e segurança do trânsito, 
proporcionando economia de tempo de viagem e redução de gastos de combustível dos veículos. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
A aplicação de óleo de xisto, como tratamento anti- pó, possui algumas vantagens econômicas, como atraente relação 
custo benefício, em relação ao pavimento asfáltico, mão de obra e equipamentos de baixo custo, e economia de 
manutenção em vias primarias. 
Dentre as vantagens sociais, estão a melhoria no padrão de vida dos contribuintes, com a eliminação de pó e lama, 
além da boa aparência e segurança. 
O material especial, composto pelo agente anti-pó – mais conhecido como óleo de xisto, não agride ao meio ambiente, 
e de aplicação fácil a frio e sem diluição, não inflamável, rápida liberação de trafego, mão de obra e equipamentos não 
especializados. 
O desempenho desse tipo de revestimento dependerá do volume de trafego, das condições da superfície a ser tratada 
e da qualidade da aplicação. O revestimento caracteriza-se pela impermeabilização simples e econômica, não devendo 
ser comparada a uma aplicação convencional. 
A melhoria das condições da via pública induz ao aumento de trafego, o que requer desde operações localizadas de 
manutenção corretiva, como o recobrimento de falhas com emulsão (através de um simples regador e compactação 
manual) ate uma operação de manutenção preventiva, com pinturas adicionais que podem prolongar indefinidamente a 
vida do revestimento. Entretanto o aumento excessivo de tráfego exigirá a execução de uma pavimentação 
convencional, que poderá ser aplicada diretamente sobre o agente anti-pó. 
 
4. DA QUANTIDADE 
A aplicação de óleo de xisto, anti- pó, possui vantagens econômicas e sociais, dentre elas melhoria no padrão de vida 
dos Municipes, com a eliminação do pó e da lama. Além de o produto ser de fácil aplicação ele não agride o meio 
ambiente pois o produto não e inflamável.  
A quantidade justifica-se pela quantidade de ruas que o mesmo será aplicado, sendo todas as ruas do bairro Campo da 
Água Verde, que ligam a Expedicionários com a Frederico Kholler, bairro Boa Vista, São Marcos, Marcilio Dias e 
Industrial 1. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

LOTE ÚNICO 

Item Especificações Quantidade (kg) Preço/kg Valor Total 

01 
EMULSÃO ASFÁLTICA FORMULADA COM ÓLEO DE 
XISTO - AGENTE ANTI-PÓ 

100.000 R$ 5,10 R$ 510.000,00 

TOTAL DO LOTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 510.000,00 

 
4.1 Quanto às características físicas do produto, o mesmo deve apresentar características iguais, ou semelhantes, as 
seguintes: 
 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO MÉTODO ESPECIFICAÇÃO MÉTODO 

Resíduos Asfálticos por Evaporação, %  50,0 mín.  NBR-6568 

Estabilidade Estocagem, 5 dias, %  1,0 máx.  NBR-6570 

Carga de Partícula   Positiva ASTM D-244 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viscosidade, Saybolt Furol:     

25º C, seg 18-30 MB-581 

50º C, seg 14-22   

Peneira %  0,1 máx. MB-609 

Destilação:     

Solvente Destilado, % volume 2 a 4 NBR-6568 

Resíduo Mínimo, % em peso 50,0 mín   

Ensaio sobre Resíduo:     

Penetração, 25º C, dm 150 mín. NBR-6576 

Viscosidade Cinemática a 60º 100 máx. MB-826 

Ductibilidade a 25º C 40 mín. NBR-6293 
 

5. PERÍODO DE VIGÊNCIA 
5.1 Período de 12 meses. 
 
6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
6.1 Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano de Canoinhas, na 
Rua Almeida Cardoso, 350. 
6.2 O prazo máximo para entrega será de 05 (cinco) dias após entrega da Autorização de Fornecimento. 
6.3 O valor do frete e demais despesas deverão estar inclusos no preço cotado. 
6.4 Serão emitidas autorizações de fornecimento de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses, ficando a 
vencedora obrigada a entregar qualquer quantidade solicitada, não tendo, portanto, quantidade mínima para cada 
pedido. 
 
7.  DA QUALIDADE DO PRODUTO 
7.1 – Os objetos desta licitação devem estar de acordo com a ABNT, ou equivalente, em relação a qualidade, 
segurança, e demais fatores abrangidos pela mesma, durante todo o período de vigência do contrato. 
 
8. DA LOGÍSTICA 
8.1 A empresa vencedora da licitação deve possuir meios próprios para executar o transporte e descarregamento 
seguro dos objetos da licitação. 
 
 
 
 

  
 

_____________________________________________ 

Nilson Cochask  
Secretario de Obras 


