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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM MECANIZADA, 

nas áreas externas das escolas, postos de saúde, praças, campo de futebol, cemitério, canteiros 

centrais das avenidas e outros espaços públicos, localizados no perímetro urbano e rural do 

Município de Igarapé – Açu. 

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS: 

 

Item Descrição dos Serviços Und Quant. 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM MECANIZADA, nas 

áreas externas das escolas, postos de saúde, praças, campo de futebol, 

cemitério, canteiros centrais das avenidas e outros espaços públicos 

localizados no perímetro urbano e rural do Município de Igarapé – Açu. 

M² 1.700.000 

 

3- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

3.1- A prestação dos serviços objeto deste certame deverá ocorrer na sede do município de 

Igarapé – Açu e eventualmente nas seguintes comunidades: Vila do Curi, localizada a 12 km 

da sede do Município de Igarapé – Açu, Porto Seguro, localizada a 23 km da sede do 

Município de Igarapé – Açu, Vila São Jorge, localizada a 18 km da sede do Município de 

Igarapé – Açu, Vila Santo Antônio do Prata, localizada a 24 km da sede do Município de 

Igarapé – Açu. 

 

3.2 - Os serviços de roçagem serão executados em nas áreas externas de locais públicos como: 

escolas, postos de saúde, praças, campo de futebol, cemitério, canteiros centrais das avenidas 

e outros espaços públicos localizados no perímetro urbano e eventualmente na área rural do 

Município de Igarapé – Açu. 

 

3.3 - Todos os equipamentos e materiais necessários a execução dos serviços são de 

responsabilidade da empresa e devem ser de primeira qualidade. 

 

3.4 - Define-se como serviço de roçagem mecanizada, a operação de remoção da vegetação 

herbáceo-lenhosa de forma cíclica e rotineira, utilizando-se para tanto, os recursos humanos e 

todas as ferramentas necessárias à execução dos serviços. Entre os materiais e ferramentas 

imprescindíveis, cita-se: roçadeiras mecanizadas, vassouras metálicas do tipo rastel, 

vassourões, garfos, enxadas e outros apetrechos atinentes. 

 

3.5 - Os materiais oriundos destas atividades devem ser adequadamente recolhidos e 

transportados para locais determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo 

de sua responsabilidade o descarte. 
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3.6 - Visando evitar danos pessoais ou materiais a população, todos os trechos onde estejam 

sendo executados serviços de roçagem devem ser protegidos com equipamento específico 

(tela de proteção). Eventuais incidentes são de inteira responsabilidade da contratada. 

 

3.7 - O número de profissionais estimados para a prestação dos serviços é de no mínimo 9 

pessoas, este número foi estabelecido a partir da experiência da Secretaria Municipal de Obras 

e da observação da produção média diária destes profissionais quando efetivamente em 

trabalho, bem como da real possibilidade de otimização desses recursos humanos, 

considerado os trechos de intervenção e sua periodicidade e frequência. 

 

3.8 - Competirá a proponente a admissão de mão-de-obra em quantidade suficiente ao 

desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta, também, os encargos necessários 

e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais dentre outros correlatos, bem 

como indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a proponente 

pelas reclamatórias trabalhistas, bem como pelos danos causados por seus empregados, 

auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a outrem. 

 

3.9 -  A otimização ou adequação dos serviços pode acarretar alteração na quantidade de mão 

de obra inicialmente ofertada, não cabendo alteração de preço caso permaneça a execução nos 

limites dos quantitativos estabelecidos nesse edital. 

 

3.10 - Os funcionários admitidos deverão possuir aptidão física compatível e qualificação que 

os capacite a executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação. 

 

3.11 - Os funcionários da contratada, no exercício de suas atribuições, deverão atuar com zelo e 

urbanidade com o público. 

 

3.12 - O Município, mediante justificativa formal, terá direito de exigir a substituição de todo 

empregado disponibilizado pela contratada para a execução do objeto deste contrato, cuja 

conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço, a qual deverá se realizar dentro do 

prazo de 05 (cinco dias) úteis. 

 

3.13 - Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado por parte do pessoal da 

proponente, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações. 

 

3.14 - É terminantemente proibido aos empregados da proponente, durante o horário de 

expediente ingerirem bebidas alcoólicas ou pedirem gratificações ou donativos de qualquer 

espécie. 

 

3.15 - A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional, deverá apresentar-se 

uniformizada  e com todos os equipamentos de proteção individual – EPI’s necessários a 

execução dos serviços. 
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