
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. PMC 91/2020 
  
 

1. OBJETO - REGISTRO DE PREÇO DE HORAS DE MÃO DE OBRA E MAQUINÁRIO, DESTINADOS A 
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICIPIO. 
 
JUSTIFICATIVA: Considerando que a aplicação de emulsão asfáltica será feita em varias vias do Município e não 
dispomos de mão de obra para atender essa demanda faz-se necessária a contratação de mão de obra e maquinário 
terceirizado. 
 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

ITEM 
 

 DESCRIÇÃO 
QUANT. 

ESTIMADA 
VALOR/ 
HORA 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA NAS 
VIAS DO MUNICIPIO;  
 
CONTANDO COM 08 FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO 
MAQUINÁRIO:  
 
TRATOR ANO 2015 PRA CIMA, COM POTÊNCIA MINIMA DE 
140 CV, peso operacional mínimo de 9.500 TON, traçado 4x4. 
 
TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO REBOCÁVEL, 5.000 
LITROS, PARA EMULSÃO ASFÁLTICA COM BOMBA E 
CANETA ESPARGIDORA COMPLETA. 
 
FICA ESTIPULADO DESDE JÁ QUE O VALOR MÁXIMO 
FIXADO É POR HORA DE SERVIÇO TRABALHADA DA 
EQUIPE E NÃO POR PROFISSIONAL UTILIZADO, 
PORTANTO PARA CÁLCULO DO VALOR A RECEBER A 
CONTRATADA DEVERÁ APENAS MULTIPLICAR O VALOR 
DA HORA PELO NÚMERO DE HORAS UTILIZADAS 
TRABALHADAS NO LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, 
INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE PROFISSIONAIS 
UTILIZADOS OU DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CHEGAR 
AO LOCAL DA EXECUÇÃO DO REPARO. 
  

2.500 
HORAS 

R$ 200,00 R$ 500.000,00 

 
2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
2.1 - A CONTRATADA deverá manter uma equipe de no mínimo 08 profissionais, sendo 1 encarregado, 1 operador e 
06  serventes, para a prestação dos serviços; 
2.2 - A contratada deverá manter equipe reserva caso haja necessidade de substituição; 
2.3 - Manter, durante toda a vigência do contrato, pessoal, maquinário e ferramental necessário para a execução dos 
serviços previstos; 
2.4 - A contratada garantirá a execução dos serviços pelo prazo contratual e responsabilizar-se-á pelo perfeito 
cumprimento de todo o objeto do contrato; 
2.5 - A contratada deverá utilizar-se de empregados devidamente registrados, mantendo à disposição da Secretaria 
Municipal de Obras  as respectivas documentações; 
2.5 - Fica a critério da Secretaria Municipal de Obras, solicitar, a qualquer tempo a substituição de qualquer empregado, 
ao seu exclusivo critério, cabendo à contratada, neste caso, promover a substituição no prazo de 05 dias úteis, a contar 
do recebimento da solicitação, sem prejuízo da continuidade dos serviços; 
2.6 - A contratada observará e instruirá seus empregados a obedecerem as normas que disponham sobre higiene, 
segurança e medicina do trabalho, assim como as de boa conduta moral e profissional, os quais deverão apresentar 
situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares; 
2.7 - A contratada fornecerá aos seus empregados ferramentas e equipamentos de segurança para o trabalho, na 



 

 

conformidade com suas necessidades, sem os quais os mesmos serão considerados incompatíveis para o trabalho; 
2.8 - A contratante solicitará os serviços de forma parcelada, podendo requisitar os serviços da contratada em qualquer 
dia e horário, inclusive sábados, domingos e feriados. 
2.9 - Os atendimentos aos sábados, domingos e feriados serão para aqueles serviços de caráter emergencial, portanto, 
deverão ser atendidos de imediato. 
2.10 - É expressamente vedado o cometimento a terceiros (subcontratação) da execução dos serviços. 
2.11 - Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das 
faturas pela CONTRATANTE; 
2.12 - O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, não 
exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 
 
3 - DO REGIME DE TRABALHO 
3.1 Os serviços serão executados de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, 
conforme a necessidade do contratante; 
3.2 A contratante poderá solicitar serviços fora do expediente acima referido, em casos de emergências, havendo nesse 
caso, o acréscimo percentual de 20% sobre o valor da hora trabalhada, desde que devidamente registrado no Relatório 
de Serviços; 
3.3 - O controle das solicitações de serviço ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras. 
3.4 - Será atribuição da Secretaria Municipal de Obras, o fechamento das horas trabalhadas no mês; 
3.5 - A contratada obriga-se a atender prioritariamente os serviços indicados pela Secretaria Municipal de Obras. 
3.6 - A locomoção dos profissionais até os locais onde for necessária a prestação de serviços será feita em veículos da 
contratada sem ônus para a contratante; 
3.7 - O prazo de atendimento às solicitações será deverá ser iniciada em no máximo 3 (três) dias da emissão da 
autorização de fornecimento – AF e envio do email para a empresa, salvo em casos excepcionais formalizados pela 
secretaria; 
3.8 - A contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços realizados, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, nos 
termos do artigo 69, da Lei 8.666/93; 
3.9 - A empresa deverá designar profissional responsável pela interface junto a contratante, devendo deixar registrado 
Secretaria Municipal de Obras, um telefone fixo, um telefone celular e um email, para contato. 
 
4 - DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO 
4.1 A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 
obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciárias, bem como às que dizem respeito às normas de 
segurança do trabalho, previstas na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a 
incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1º, do Artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com alterações subsequentes; 
 
4.2 A CONTRATADA deverá providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de segurança obrigatório, de 
acordo com as normas legais pertinentes, o qual deverá ser rigorosamente observado na execução de obra/serviços 
objeto do contrato. 
 
4.3 A CONTRATADA deverá apresentar ao Departamento competente de Segurança do Trabalho da Prefeitura de 
Canoinhas, quando for o caso, cópias dos seguintes documentos: 
a) Fornecer por escrito, em papel timbrado da empresa, os procedimentos a serem adotados em caso de acidente de 
trabalho, grave ou fatal; 
b) PPRA - NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou PCMAT – NR 18 (Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção); 
c) PCMSO – NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 
d) ASO (Atestado de Saúde Ocupacional); 
e) Ficha de controle de recebimento de EPI’s e termo de responsabilidade assinada pelo trabalhador; 
f) Fornecer em documento próprio da empresa o nome do Responsável Técnico da Empresa (Engenheiro de 
Segurança ou Técnico de Segurança do Trabalho ou Cipeiros, onde couber, conforme Portaria 3.214/78 do Ministério 
do Trabalho – NR 4 e NR 5), com telefone, endereço, etc., 
 
4.4 Durante a execução dos Trabalhos, a CONTRATADA deverá, quando for o caso, apresentar ao Departamento 
competente de Segurança do Trabalho da Prefeitura de Canoinhas, os seguintes documentos: 
a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar ao Departamento competente, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência, cópia da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, 



 

 

providências tomadas, relatório do acidente efetuado pelo SESMT (serviço especializado em medicina e segurança do 
trabalho se houver), investigação do acidente pela CIPA; 
b) No caso de acidente fatal a CONTRATADA deverá informar imediatamente a ocorrência ao Departamento 
competente de Segurança do Trabalho e deverá providenciar a emissão da CAT; 
 
4.5 – Caso seja efetuadas atividades externas, a contratada deverá dispor aos funcionários água potável e em casos 
de trabalho a céu aberto conforme NR-24, deverá fornecer protetores solares aos mesmos. Deverá dispor banheiros 
conforme NR-24. 
 
5 - EQUIPE E CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
01 Encarregado, para acompanhar os serviços e comandar a equipe. 
01 Operador, para o trator 
02 Serventes para trabalhar com o espargidor  
04 Serventes para trabalhar na distribuição do material na via, com as ferramentas. 
01 Trator acima ou igual ao ano de 2015, com a capacidade minima de 140 CV, com peso operacional de                       
no minimo 9,5 Ton, traçado 4x4. 
01 Espargidor de asfalto rebocável acima de 5.000 litros para emulsão asfáltica com bomba e caneta espargidora                        
Completa.   
             
A Secretaria de Obras, através do fiscal deve vistoriar a documentação e os bens, afim de comprovar a veracidade e 
as condições operacionais destes. 
 
6 – RELATÓRIO DE SERVIÇOS 
6.1 - A contratada deverá mandar imprimir blocos de relatório de Serviços, contendo (02) duas vias, numerados 
sequencialmente, para descrição dos serviços e validação, através da assinatura de representante da Secretaria 
Municipal de Obras, que conferiu o serviço; 
6.2 – A primeira via do Relatório de Serviços, devidamente assinada, acompanhará a Nota Fiscal de cobrança; 
6.3 - O serviço será conferido por funcionário designado pela Secretaria Municipal de Obras, ao final assinará o 
relatório de serviços, dando autenticidade para o pagamento; 
 
7 – DO VALOR 
7.1 – O valor máximo que o Município de Canoinhas pagará por hora de serviço executado. 
7.2 - No valor máximo estipulado está previsto o deslocamento dos profissionais até o local da realização do serviço e 
também toda a mão de obra, maquinário e ferramentas necessárias, devendo ser utilizados na execução da tarefa, no 
mínimo 08 (dois) profissionais, conforme descrição. 
7.3 – Fica estipulado desde já que o valor máximo fixado é por hora de serviço trabalhada e não por profissional 
utilizado, portanto para cálculo do valor a receber a contratada deverá apenas multiplicar o valor da hora pelo número 
de horas trabalhadas pela equipe no local da execução do serviço, independentemente do número de profissionais 
utilizados ou distância percorrida para chegar ao local da execução do serviço. 
7.4 – No valor ainda estão inclusos todos os encargos e impostos incidentes. 
 
8 – DO PAGAMENTO 
8.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço, mediante apresentação da Nota 
fiscal, acompanhada do relatório dos serviços realizados no mês, devidamente conferido pela Secretaria Municipal de 
Obras; 
8.2- Todo dia 1º (primeiro) do mês subsequente à prestação do serviço, será feito o fechamento das horas trabalhadas. 
8.3 – O valor a ser pago será obtido através da multiplicação do valor da hora, estipulado na proposta vencedora, 
independentemente do número de profissionais utilizados, pelo número de horas trabalhadas no mês. 
8.4 - As horas trabalhadas de forma emergencial aos sábados, domingos e feriados, serão acrescidas em 20%. 
 
 

________________________________________ 
Luiz Alceu Witt Junior 

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano 
 
 


