
                                                                                                                   

 

SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS 
Avenida Tancredo Neves, 2259, Pioneiros Catarinenses, Fone (45) 3902-1333 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

SESOP – SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS 
 

Este TERMO DE REFERÊNCIA vincula-se e complementa a Requisição de 
Compras/Serviços n° 000/2015. 

 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 
 

Contratação de empresa, através de Edital de Licitação, para executar serviços 
de recuperação de 36.122,87 m² de capa asfáltica nas ruas: Cuiabá, Pedro Carlos 
Neppel e Padre Carlos Nitzko situadas nos bairros Maria Luiza e Região do Lago. O 
objeto da licitação em referência compreende os seguintes serviços: 

 
- Reparo profundo; 
- Fresagem de pavimento asfáltico a frio; 
- Revestimento em CBUQ; 
- Sinalização viária. 

 
2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO. 
 

Atender ao Contrato de Repasse n° 800291/2013, Processo 1013965-74/2013 - 
MCIDADES firmado com o Município de Cascavel através da Caixa Econômica Federal 
cujo objeto é o Recapeamento Asfáltico das ruas Cuiabá, Pedro Carlos Neppel e Padre 
Carlos Nitzko no bairro Maria Luiza e Região do Lago. 

 
3. AGENTES ENVOLVIDOS. 
 

- Município de Cascavel: Contratante, responsável perante a CAIXA, pela 
execução do objeto do presente Termo de Referência. 

 
- Caixa Econômica Federal: Gestora e contratante do empreendimento. 
 
- Ministério das Cidades: Gestor do programa PAC do Governo Federal e 

responsável pelo repasse dos recursos. 
 

4. LOCAL DOS SERVIÇOS. 
 

Os serviços de recape asfáltico serão executados nas seguintes ruas: 
 
- Rua Cuiabá: entre Rua Pedro Carlos Neppel e Avenida Carlos Gomes. 
- Rua Pedro Carlos Neppel: entre Avenida Rocha Pombo e Rua Cuiabá. 
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5. RECAPE ASFÁLTICO. 
 

O recape será executado em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ 
conforme projeto e memorial descritivo. 

 
Todos os detalhes em relação aos locais onde será executado o reparo 

profundo, fresagem da capa asfáltica existente, espessura da base e capa do 
pavimento bem como o tipo de materiais que serão empregados, estão detalhados nos 
projetos e no memorial descritivo. Genericamente a execução dos serviços de recape 
asfáltico consta de: 

 
- demolição mecânica de pavimento; 
- reparo profundo; 
- regularização e compactação de subleito; 
- base de rachão; 
- base de brita graduada; 
- imprimação com CM-30; 
- fresagem asfáltica a frio; 
- pintura de ligação; 
- revestimento com concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ e, 
- sinalização horizontal. 
 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 

- Somente serão considerados para efeito de pagamento, os serviços 
efetivamente executados pela Contratada em conformidade com o Orçamento e Termo 
de Referência. 

 
- Os pagamentos serão efetuados a cada medição mensal, com base nas 

faturas emitidas e com os serviços aprovados pela Fiscalização dos mesmos. 
 
- O Cronograma Físico – Financeiro é uma peça referencial, podendo haver 

flexibilização na ordem de alguns serviços, desde que, para aperfeiçoar e 
compatibilizar os mesmos, porém o prazo não deverá ultrapassar o estipulado. 

 
- O pagamento da última medição somente será efetuado quando do término 

dos serviços e com expedição do Termo de Recebimento Provisório, bem como a 
documentação legal necessária junto aos órgãos federais, estaduais e municipais 
descritas no contrato. No Termo de Recebimento Provisório deverá constar os 
pequenos reparos, consertos, correções, remoções e ajustes nos serviços relativos ao 
objeto do contato, dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
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7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 

- Prazo de Execução dos Serviços: 120 (cento e vinte) dias corridos a contar 
da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela fiscalização da Secretaria 
de Serviços e Obras Públicas - SESOP. 

 
- Prazo de Vigência do Contrato: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a 

contar da data de publicação do extrato contratual. 
 
8. FISCALIZAÇÃO. 
 

16.1. Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, 
objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais técnicas e 
administrativas, em todos os seus aspectos. 

 
16.2. O Município indicará um fiscal para as obras e um fiscal para o contrato 

(que poderá ser o mesmo profissional), para acompanhar os serviços técnicos e 
fiscalizar os procedimentos administrativos, de forma conjunta, para o fiel cumprimento 
do contrato. 

 
16.3. Genericamente a atribuição do fiscal de obras do município compete em 

acompanhar a parte técnica em seus aspectos quantitativos, qualitativos e o 
cronograma físico-financeiro. Envolve a inspeção e o controle técnico sistemático da 
obra ou serviços com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece 
ao projeto, às especificações técnicas e o prazo estabelecido. Mais especificamente, 
dentre outras atribuições, compete ao fiscal de obras: 

 
- Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica pela fiscalização; 
 
- Verificar se estão sendo colocada a disposição dos trabalhos as instalações, 

equipamentos, equipe técnica e documentação técnica tais como projetos, memoriais, 
etc., previstos para a execução dos serviços. 

 
- Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente 

constatadas nos projetos, memorial descritivo e termo de referência, junto com os seus 
autores; 

 
- Exercer rigoroso controle sobre o desenvolvimento dos serviços e o 

cronograma, aprovando os eventuais ajustes que ocorrem durante a execução dos 
serviços; 

 
- Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados em obediência ao 

previsto no cronograma e termo de referência; 
 
- Verificar e aprovar, se necessário, as soluções propostas nos projetos, quanto 

a sua adequação técnica e econômica, de modo a atender às necessidades; 
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- Proceder periodicamente as medições dos serviços executados conforme 
disposto em contrato; 

 
- Conferir e certificar as faturas de serviços encaminhando-as para pagamento; 
 
- Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas, 

especificações e métodos construtivos exigíveis para a perfeita execução dos serviços 
pela contratada; 

 
- Conferir se os materiais que estão sendo utilizados atendem as especificações 

técnicas solicitando, se for o caso, a substituição dos mesmos; 
 
- Anuir, em eventuais aditivos contratuais, a prorrogação de prazo do contrato; 
 
- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão 

ser solicitadas os seus superiores em tempo hábil para a adoção de medidas 
convenientes; 

 
16.4. Ao fiscal de contrato cabe o acompanhamento e fiscalização da execução 

do contrato, zelando pelo fiel cumprimento e observância do contido em suas 
cláusulas, cuidando de todas as etapas e anotando, em registro próprio, as ocorrências 
relacionadas ao mesmo, determinando o que fizer necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. Mais especificamente, dentre outras atribuições, cabe ao 
fiscal do contrato: 

 
- Assinar, na qualidade de testemunha no contrato; 
 
- Averiguar o cumprimento das cláusulas contratuais, especialmente quanto ao 

prazo de execução e vigência; 
 
- Atestar junto com o fiscal de obras a nota fiscal referente às medições; 
 
- Informar a autoridade que o designar ou seu inspetor hierárquico as 

ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra e/ou serviço. 
 
16.5. O Fiscal da Obra será o Engenheiro Civil LUIZ OSCAR SERRA JUNIOR, 

funcionário público, matrícula n° 9.372-6, CPF n° 562.124.109-68 e Crea-Pr n° 
22.978/D, devendo cumprir as disposições contidas no Decreto Municipal n° 
5296/2001. 

 
16.6. O Fiscal de Contrato será o Engenheiro Civil MARCOS ROBERTO DE 

ALMEIDA, funcionário público, matrícula n° 10.915-0, CPF n° 707.383.009-34 e Crea-
Pr n° 26.467/D, devendo cumprir as disposições contidas no Decreto Municipal n° 
5296/2001. 
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9. PREÇO BASE MÁXIMO. 
 

O preço base máximo a ser pago pelos serviços, objeto da presente licitação, 
será de R$ 1.084.774,57 (um milhão, oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e 
quatro reais e cinqüenta e sete centavos), sendo R$ 735.405,00 provenientes do 
Contrato de Repasse n° 800291/2013, Processo 1013965-74/2013 – MCIDADES, e R$ 
349.369,57 de Contrapartida Municipal. 

 
No preço proposto deverá estar incluso o material, a mão de obra, os encargos 

sociais, as despesas diretas e indiretas e também o lucro da empresa. 
 
Será vencedora a empresa que atender o Edital quanto à documentação e 

apresentar o maior desconto sobre o PREÇO UNITÁRIO máximo estipulado pelo 
Município, dentro dos limites exeqüíveis constantes na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
10. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 

Órgão Orçamentário Dotação Desagregada 

1030 6066 

6877 7465 

  

 
Cascavel, 18 de março de 2015. 
 
 
Elaborado por: 
 
 
LUIZ OSCAR SERRA JUNIOR 
Engenheiro Civil – Crea-Pr 22.978/D 
Matrícula n° 9.372-6 
 
 
Aprovado: 
 
____/____/____ 
 
 
MAURÍCIO QUERINO THEODORO 
Secretário - SESOP 


