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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

CONVITE NÚMERO 001/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2019 
 
 

I - DO OBJETO: 

A presente Licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

EM ROÇADA, CAPINAGEM, REMOÇÃO, ABERTURA DE VALAS E 

DESENTUPIMENTO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E GALERIAS DAS MARGENS 

DAS ESTRADAS VICINAIS (RURAL E URBANA) DO MUNICÍPIO, CONFORME AS 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
LOTE 1 – Abertura de Valas

1 

ITEM QUANT 
ESTIMADA 

UN Ref. DER DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR ESTIMADO 

UNIT (R$) TOTAL (R$) 

01 7500 M 37.01.05 
Abertura manual de vala para saída de 
águas pluviais (drenagem e escoamento 
superficial). 

1,71 12.825,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE  R$ 12.825,00 
1 

As valas de escoamento deverão possuir um comprimento definido pela Setor do S.E.R.M., com 0,5 m de largura e 

com 0,3 m de profundidade. 
 

LOTE 2 – Roçada
2 

ITEM QUANT 
ESTIMADA 

UN Ref. DER DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR ESTIMADO 

UNIT (R$) TOTAL (R$) 

01 123.000 M² 37.06.03 
Roçada manual com empenado e 
roçadeira costal com 2 metros de largura, 
a contar dos limites laterais da estrada. 

0,43 52.890,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE  R$ 52.890,00 
2 

Entende-se por roçada, o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte existentes nas 

vias/estradas vicinais, dando-lhes melhor aspecto e condições de visibilidade ao usuário e, ao mesmo tempo, evitar a 
ocorrência de incêndios. Os serviços de Roçada Manual referem-se ao aparo de vegetação rasteira e gramado com 
utilização de empenados ou roçadeiras mecânicas portáteis, manuais á gasolina ou elétricas. Os locais a serem 
roçados devem ser previamente inspecionados, de forma a retirar pedras ou outros resíduos que possam ser 
arremessados pelas roçadeiras contra pessoas ou bens materiais. Será obrigação da CONTRATADA utilizar redes de 
proteção no entorno dos equipamentos de roçada que estiverem em operação, não sendo admitido a prestação do 
serviço sem este equipamento de proteção coletiva. 

 
 

LOTE 3 – Cercas
 

ITEM QUANT 
ESTIMADA 

UN Ref. DER DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR ESTIMADO 

UNIT (R$) TOTAL (R$) 

01 500 M 21.03.01 
Remoção de cercas de arame nas 
margens das estradas vicinais. 

16,58 8.290,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE  R$ 8.290,00 

 

LOTE 4 – Equipe de Conservação
4 

ITEM 
QUANT 

ESTIMADA 
UN Ref. DER DESCRIÇÃO DO OBJETO 

VALOR ESTIMADO 

UNIT (R$) TOTAL (R$) 

01 50 
Equipe/

dia 
37.01.22 

Intervenção de poda em árvores e 
arbustos (englobando todos os tipos 
de podas) e em alguns casos, 
supressão de árvores, remoção de 

1.881,58 94.079,00 
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galhos e entulhos; 

- Limpeza de bueiros (diâmetros: 
D<=0,60M, 0,6<D<=0,8M, de 0,8 < D 
<=1,0M), bocas de lobo e galerias, 
incluindo os equipamentos para 
perfeita execução dos serviços; 

- Alinhamento dos gramados 
eventuais junto às margens das 
estradas, bem como, das guias, 
calçadas e canaletas (eventualmente 
existentes); 

VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE  R$ 94.079,00 

4
 Equipe de conservação deverá ser composta por no mínimo 10 (dez) pessoas, sendo que os pagamentos serão pelos 

dias efetivamente trabalhados, não sendo devidos os dias de feriados ou dias que não houver expedientes. Se a equipe 
possuir menos que o número estipulado acima, o valor a ser pago para a equipe/dia será proporcional ao número de 
pessoas. Os serviços a serem executados pela Equipe de conservação serão, a título não taxativo, nos seguintes 
moldes: 
- Os serviços de poda de gramado deverão ser executados utilizando-se máquinas manuais a gasolina. A grama 
cortada deve ser rastelada e juntada pela CONTRATADA, logo após o corte, para local a ser determinado pela 
Prefeitura. O corte da grama, o seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem estragos da área ou do paisagismo 
(caso) existente, ficando a CONTRATADA no caso de danos ou estragos, obrigada às suas expensas, aos reparos que 
derem causa. Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos limites próximos dos meios-fios, das bocas de lobo, 
caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e de outras construções de modo a evitar que a grama 
cresça por sobre os mesmos. Por ocasião da poda do gramado deve ser feito o coroamento de todas as árvores 
existentes no local gramado sejam elas ornamentais ou nativas. Os sulcos laterais de drenagens, os quais têm função 
de drenar as pistas, devem ser totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas 
precipitadas. 
- A limpeza e manutenção dos bueiros, bocas de lobos e galerias, consistem na remoção de materiais que causam o 
entupimento dessas áreas e dificulta o perfeito escoamento das águas pluviais. Tem por objetivo garantir o perfeito 
escoamento das águas pluviais e impedir que o material sólido, retido durante as chuvas, seja levado para os ramais e 
galerias/linhas de tubos. O sistema manual é o mais comumente utilizado e, se bem planejado, poderá atender 
eficientemente às necessidades de serviço. Uma enxada, uma pá, um carrinho de mão e uma chave de ralo são os 
utensílios mínimos utilizados. Quando a limpeza manual não for o suficiente para a desobstrução da boca de lobo, 
deverá ser devidamente justificada e comunicado ao Setor SERM para que a mesma verifique o local e, se confirmada 
a impossibilidade, providencie o serviço de desobstrução por outros meios mecanizados. 
- Todos os resíduos resultantes dos serviços de capina, roçadas, podas e limpeza de boca de lobo/bueiros/galerias, não 
podem ser deixados em calçadas, sarjetas ou a margem das estradas, pois poderão causar entupimentos novos 
entupimentos e consequentemente enchentes e comprometimento das vias. Portanto, estes resíduos devem ser 
removidos imediatamente através de limpeza, varrição, rastelagem ou raspagem da área em questão. 

 
 

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Este Termo de Referência refere-se prestação de serviços de manutenção e conservação das 
estradas vicinais do Município de Cunha, sendo: abertura de valas; serviços de poda, roçada manual e 
capinagem de vegetação rasteira e arbustiva; corte da vegetação e do gramado em taludes; remoção e 
construção de cercas de arame, limpeza de bueiros e galerias, remoção dos entulhos e galhos, a ser 
realizados nos Bairros localizados na zona rural e urbana do município e tem como objetivo estabelecer 
rotinas mínimas para execução de cada um desses trabalhos. 

2. O início dos serviços só se dará após recebimento da Ordem de serviços, expedida pela Prefeitura 
Municipal; 

3. Caso os detritos oriundos desses serviços venham a obstruir eventual sistema de drenagem 
existente, a CONTRATADA deverá efetuar a desobstrução sem ônus para o Município; 

4. Todos os serviços de poda, roço, capina, limpeza e remoção de materiais, para efeito de medição, 
somente serão considerados concluídos, quando a área entregue estiver completamente limpa, sendo que 
o material removido, resultante da limpeza geral, esteja amontoado e lançado em local apropriado para a 
retirada pela Prefeitura. 

5. A obtenção de autorização junto aos órgãos competentes para todos os serviços decorrentes 
deste procedimento, principalmente no caso de árvores (podas, remoções e outros) é de responsabilidade 
da CONTRATADA; 
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6. Os trabalhos deverão ser acompanhados permanentemente por um encarregado responsável da 
CONTRATADA, devendo ser executados de forma segura e sinalizada, podendo a fiscalização do 
Município, a qualquer momento, paralisar os serviços, caso haja alguma inobservância ou riscos quanto às 
condições de segurança. 

7. Todos os serviços deverão ser executados de forma a garantir a segurança, com a utilização de 
telas de proteção quando necessário, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, todo e qualquer dano 
que venha a causar às pessoas que estiverem trabalhando ou transitando nas imediações, bem como às 
construções locais e veículos, sem ônus para o Município de Cunha; 

8. Todos os serviços devem ser executados em consonância com as prescrições, Normas Técnicas 
da ABNT, Decretos Municipais e Legislações específicas aos serviços; 

9. A medição dos serviços será efetuada com base na quantidade dos serviços executados no mês, 
calculadas pelo quantitativos dos referidos lotes. 

10. A CONTRATADA terá integral responsabilidade no levantamento e disponibilização de todos os 
recursos (pessoal, material, equipamentos, acessórios, utensílios e ferramentas) necessários e suficientes 
para garantir a boa execução dos serviços e para prosseguir até a sua conclusão, dentro da melhor 
técnica e sem interrupção, exceto, o transporte do pessoal que ficará a cargo da Prefeitura, considerado a 
partir da Garagem Municipal, sito a Avenida Padre Rodolfo, s/nº, Alto do Cruzeiro. 

11. Durante a execução dos serviços, poderá a fiscalização exigir a remoção e substituição de 
qualquer equipamento que não atenda os requisitos de produção e qualidade, sendo considerado, por 
qualquer motivo, insatisfatório. 

12. Todos os equipamentos deverão estar em bom estado de conservação, devidamente identificados 
como prestadores de serviço do Município de Cunha. 

13. O transporte de todo o material necessário à prestação do serviço, bem como seu 
acondicionamento e proteção será de responsabilidade da CONTRATADA e deverá obedecer a legislação 
vigente. 

14. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo material de consumo 
necessário à operação como sopradores, roçadeiras, motosserras e outros, tais como: combustíveis, 
óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também de sua responsabilidade a manutenção das mesmas. 

15. Quanto ao transporte do material removido, quando assim entendido pela administração, ficará a 
cargo da mesma a retirada, devendo estar sempre que necessário protegido por lona, evitando-se sujar as 
vias públicas. 

16. Para o pagamento dos serviços, serão obedecidas as especificações do Termo de Referência e 
as disposições do Termo de Contrato. 
 

II- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos da legislação 
vigente, pela operacionalização, manutenção e conservação das áreas objeto do presente termo, 
destinadas para este fim, observando: 
 

1. Condições Gerais: 
a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação. 
b) Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência para situações 
emergenciais, tais como: falta d’água, falta de energia elétrica, quebra de equipamentos, greves e outros, 
assegurando a manutenção do atendimento adequado. 
c) Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenha(m) 
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato. 
d) Disponibilizar insumos suficientes, adequados e necessários para a manutenção das áreas, assim 
como equipamentos e ferramental utilizado na execução das atividades objeto deste contrato. 
e) Fornecer, ao Contratante, cópia do resultado da análise do solo, sempre que esta atividade for 
realizada. 
 

2. Dependências, instalações físicas, equipamentos e ferramentas: 
a) Manter em perfeitas condições de uso as dependências (quando houver) e os equipamentos vinculados 
à execução do serviço, responsabilizando-se por eventuais extravios ou quebras; 
b) Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, tais como: ferramentas 
manuais, carrinhos para transporte de materiais etc., de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade do Contratante; 
c) Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e limpeza dos seus equipamentos e ferramentas; 
d) Executar a manutenção corretiva de seus equipamentos e suas ferramentas, substituindo-os quando 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

necessário, a fim de garantir a continuidade dos serviços; 
e) Os equipamentos, utensílios e móveis, pertencentes ao Contratante, que eventualmente forem 
disponibilizados à Contratada, deverão, ao término do contrato, serem devolvidos em condições de uso; 
f) Providenciar a contagem e verificação do estado de conservação dos equipamentos, bem como o das 
instalações, na presença de preposto designado pelo Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias do término do contrato, para possíveis reparos, substituições ou reposições, durante o citado período; 
g) Utilizar as dependências vinculadas à execução do serviço, exclusivamente para atender ao objeto do 
contrato; 
 

3. Do pessoal da Contratada: 
a) A Contratada deverá zelar pela administração do seu pessoal, adotando as medidas necessárias ao 
bom desempenho do serviço; 

b) Para a execução dos serviços, a Contratada deve manter no local de trabalho o número 

suficiente e adequado de pessoal operacional, necessário ao exato cumprimento das obrigações 

assumidas, executando os serviços dentro dos prazos estabelecidos pela Contratante. 
c) Cabe à Contratada manter os empregados dentro do padrão de higiene recomendado pela legislação 
vigente, fornecendo uniformes e equipamentos de proteção individual específicos para o desempenho das 
funções, sem ônus para os mesmos em conformidade com a Norma do Ministério do Trabalho e Emprego 
nº 6 (Equipamentos de Proteção Individual), regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, tais como: 
aventais, calças, camisas, capas de chuva, botas ou tênis antiderrapantes; 
d) Em relação ao pessoal empregado no serviço, a Contratada deverá: 

d.1) Controlar a assiduidade e pontualidade do pessoal no serviço, comunicando imediatamente à 
Administração do Contratante eventuais alterações e atrasos e suprindo as eventuais ausências e 
assegurando-lhes meios de locomoção até o local de saída (Garagem Municipal); 

d.2) Fiscalizar e manter adequada conduta do seu pessoal nos setores de atividade, bem como, nas 
dependências do Contratante, informando-lhes sobre o procedimento e instruções acerca de obrigações, 
atos, atitudes e ações cabíveis e a serem evitadas durante o serviço; 

d.3) Responsabilizar-se pela disciplina que seus empregados deverão ter durante suas horas de 
trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, seja no relacionamento 
entre companheiros, seja no atendimento aos usuários; 

d.4) Manter no local de trabalho um representante, como responsável pelos serviços e de seu pessoal, 
o qual responderá às solicitações e contatos junto ao Contratante. Providenciar, ato contínuo a eventuais 
impedimentos, a efetiva e imediata substituição do mesmo por profissional de experiência equivalente ou 
superior, conforme previsto na Lei Federal no 8.666/93; 

d.5) Responsabilizar-se, em caso de greve da categoria envolvida nos serviços descritos neste termo, 
pela manutenção total dos serviços contratados, para que não haja interrupção dos mesmos; 
e) Todas as determinações dadas pela Prefeitura Municipal de Cunha ao representante citado no item d.4 
serão consideradas como dirigidas à Contratada, bem como todas as ações ou omissões desse 
funcionário, que venham a prejudicar a normalidade dos serviços; 
f) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados acidentados ou com mal súbito; 
g) Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas de 
segurança, medicina do trabalho e proteção ambiental; 
h) Manter funcionário devidamente capacitado e qualificado para operar equipamentos e implementos, em 
conformidade com a legislação vigente. 
 

III - DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os quantitativos apresentados são valores de referência, que deverão ser confirmados pela 
CONTRATADA nos locais dos serviços. 

2. O volume poderá variar conforme a demanda de serviços de manutenções operacionais, portanto 
a CONTRATADA deverá estar preparada para executar a totalidade dos serviços contratados conforme a 
necessidade e determinação da fiscalização do município. 

3. O quantitativo (metro linear, metro quadrado) dos serviços tem por base o quilômetro das estradas 
vicinais, consideradas as duas margens das referidas estradas. 

4. Os valores dos LOTES têm como referência a Tabela de Preços Unitários Unificada (TPU) do 
DER-Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (Tabela de Preços Não-
Desonerados, sendo a data de referência: 31/03/2019). Nessa Tabela estão contidos os preços unitários 
dos serviços (com BDI) para elaboração de orçamentos e Licitações de Serviços e Obras na Área de 
Transportes. A Tabela de Preços Unitários (TPU). Esses valores são referências médias de mercado e 
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foram obtidos a partir de preços de insumos pesquisados por reconhecida instituição de pesquisas 
econômicas vinculada a Universidade de São Paulo. 

5.  Na elaboração da proposta, os preços unitários devem incluir os custos relativos a materiais, mão 
de obra, equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, materiais de consumo, segurança e outros 
custos diretos e indiretos, conforme subitens 5.1 a 5.6, de modo que nenhuma outra remuneração será 
devida a qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, 
direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços. 

5.1 Materiais 
 Fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de materiais. 

5.2 Mão-de-Obra 
Pessoal, alimentação, assistência médica e social, equipamentos de proteção, tais como luvas, capas, 
botas, capacetes, máscaras, uniformes e quaisquer outros necessários à segurança pessoal. 

5.3 Ferramentas, aparelhos e instrumentos 
 operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua propriedade e necessários 
à execução dos serviços. 

5.4 Materiais de consumo 
 combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral. 

5.5 Segurança 
 fornecimento, instalação, operação dos equipamentos contra fogo e todos os demais destinados à 
prevenção de acidentes. 

5.6 Ônus diretos e indiretos 
 encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizados, seguros, juros e riscos, horas 
improdutivas de mão-de-obra e equipamento e quaisquer outros encargos relativos a BDI – Benefícios e 
Despesas Indiretas. 

6. O prazo total para execução dos serviços será de 3 (três) meses, possível de prorrogação nos 
termos do Art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

7. Antes do início de qualquer atividade, a empresa deverá contatar o Setor de Serviços de Estradas 

de Rodagem Municipal-S.E.R.M. do município para definir a programação e as condições de execução e 
tipo de atividades a serem executadas. 

 


