PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Secretaria Municipal de Administração
Rua Bento Gonçalves, nº 335, Bairro Centro – CEP 97.650-000
Fone (55) 3432-1100. Fax (55) 3433-2323

TERMO DE REFERÊNCIA
ROLO COMPACTADOR
1. OBJETO:
Aquisição de um (01) rolo compactador vibratório combinado (cilindro compactador dianteiro
e pneu para asfalto traseiro), para atendimento a Secretaria de Obras, Viação e Transportes,
a ser utilizado em manutenções e novas pavimentações em rodovias e ruas do Município de
Itaqui/RS.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
2.1. Rolo Compactador vibratório combinado (cilindro compactador dianteiro e pneu para
asfalto traseiro).
2.2. Peso operacional mínimo de 4 toneladas.
2.3. Motor Diesel Refrigerado à água com potência mínima de 44hp.
2.4. Tambor dianteiro liso com sistema de vibração hidrostático, largura mínima de 1300mm,
dianteiro mínimo de 800mm, frequência de vibração em baixa de 52he e em alta de 56hz,
amplitude de 0,50mm, força centrifuga mínima de 33kn e máxima de 45kn.
2.5. Sistema de irrigação para o cilindro dianteiro com bomba de alta pressão, filtros e no
mínimo 04 bicos irrigadores.
2.6. Tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros.
2.7. Tanque de água com capacidade mínima de 250 litros.
2.8. Tanque de emulsão com capacidade mínima de 45 litros.
2.9. Parte traseira composta com 04 pneus lisos de borracha apropriados para compactação
de misturas asfálticas com dimensões mínimas de 10.5/80-16.
2.10. Equipameno articulado com sistema de direção hidráulica/hidrostatica e com sistema
oscilação.
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2.11. transmissão hidrostática da vibração e deslocamento.
2.12. sistema elétrico de 12v.
2.13. Freio de serviço hidrostático, freio de estacionamento hidromecânico.
2.14. Plataforma de operação rops com banco confortável e cinto de segurança, painel de
status de compactação e medidor de temperatura da massa asfáltica. Kit de peças com filtros
para motor diesel e sistema hidráulico até 1.000 hrs.

3. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS:
3.1. O equipamento deverá ser novo e entregue de forma a permitir completa segurança
quanto a sua originalidade e integridade.
3.2. Se, após o recebimento, constatar-se que determinado produto foi entregue em
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa
contratada será notificada, não será emitido o termo de aceitação e o pagamento será
suspenso até que a situação seja regularizada.
3.3. Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de cinco (5) dias
úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pela
Prefeitura.
3.4. O prazo de entrega do equipamento objeto do presente Termo de Referência não poderá
ser superior a 90 (noventa) dias da data de emissão da Ordem de Compra.
3.5. A Administração Municipal designará o Departamento de Patrimônio para recebimento e
conferência do equipamento, cuja entrega será no Município de Itaqui/RS, no local e horário
indicado. Será procedida a verificação de acordo com as características descritas neste
documento, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu
perfeito funcionamento.
3.6. Sendo o objeto entregue em desacordo com o especificado neste documento e na
proposta da empresa vencedora, este será rejeitado, obrigando-se a empresa a substituí-lo
imediatamente, sob pena de ser aplicada penalidade.
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4. FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS:
O pagamento será efetuado, em até trinta (30) dias a contar da emissão da Nota Fiscal,
condicionado a apresentação dos documentos de regularidade fiscal da(s) empresa(s)
contratada(s), do laudo de autorização de pagamento.
No preço do serviço deverá estar incluídas todas as despesas administrativas para
consecução do objeto, os encargos diretos e indiretos, impostos, taxas e contribuintes, sendo
vedado o repasse direto ou indireto de qualquer encargo ou tributo à Prefeitura Municipal.

FABIANO VIRGILI CALVANO
Secretário Municipal da Administração
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