
                                                           Termo de referencia 

     1 .OBJETO: 

     A presente licitação tem por objetivo a conversão completa de 5(cinco) queimadores 

(com tubulações) para GLP da usina de asfalto de capão da canoa e fornecimento 

continuo (parcelado) de 300.000(trezentos mil) quilogramas de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) a granel e cessão em regime de comodato de tanque para 

armazenamento e abastecimento 

 E também os seguintes equipamentos: 

01 central de GLP compatível para um fornecimento médio de 25T de GLP por mês; 

01 Queimador 1.800.000 Kcal/h para o secador da usina de produção 40t/h 

02 Queimador 350.000Kcal/h sem ônus, (para os tanques de CAP) 

01 Queimador 100.000Kcal/h sem ônus, (Para o tanque CAP)  

01 Queimador 400 kcallh sem ônus (reserva)  

01 vaporizador elétrico ou água quente para no mínimo 350kg/h de GLP. 

  

2. ESTMATIVA DE CONSUMO: 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO  ESTIMATIVA 
MENSAL 

ESTIMATIVA  
ANUAL 

001 KG GÁS 
LIQUEIFEITO 
(GLP) A 
GRANEL 

 
APROXIMADAMENTE 
25,000(VINTE E 
CINCO) KG 

APROXIMADAMENTE 
300.000(TREZENTOS 
MIL) KG 

 

  3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

         A empresa deverá executar a conversão para GLP da Usina de Asfalto da Prefeitura 

Municipal de Capão da Canos, em regime de comodato e sem ônus para a Prefeitura M. 

Capão da Canoa, uma central de abastecimento de GLP, em local já definido, conforme 

vistoria ( visita técnica) a ser efetuada pela ocasião do certame, e de acordo com a NBR 

14024, observando as  condições de segurança e distanciamento. A conversão deverá 

ser composta pela substituição dos 3 (três) queimadores: ‘01(um) queimador do 

agregado (secador) e 02 (dois) queimadores dos tanques (5t, 25t de CAP) de fluído 

térmico” incluindo o sistema de controle e automação do mesmo. Os equipamentos 

deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, sendo que a soma do consumo 

por tonelada de massa asfáltica dos 3(Três) queimadores (Queimador do Agregado mais 

queimador das caldeiras de fluído térmico)  

 VISITA TECNICA: Obrigatória, sendo realizada no local de execução de instalação da 

central do GLP,  devendo ser agendada ------fone----  



 

A visita técnica objetiva sanar quaisquer dúvidas relativas ao objeto deste certame  

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 O contrato terá vigência pelo prazo de 60 meses a contar da assinatura do mesmo. 

 

 5.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 Comprovante de aptidão para desempenho pertinente e compatível com o objeto da 

licitação com atestado ou certidão fornecido por pessoa de direito público ou privado 

devidamente assinado carimbado em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do 

serviço. 

Será permitido a somatória dos atestados apresentados que deverão comprovar o 

fornecimento em quantidade equivalente a 50% dos produtos (GLP) 

  

 6.PROJETO E EXECUÇÃO 

A empresa vencedora do certame deverá apresentar em 20 dias a contar da assinatura 

do contrato o PROJETO DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO dos tanques, desenhos 

dimensionais e demais equipamentos necessários, adaptados ao espaço/área 

disponíveis conforme previamente definido em visita técnica.  

 Além do projeto executivo, a empresa deverá apresentar a estrutura básica e 

informações técnicas suficientes para a elaboração do PAE- Plano de ação de 

emergência para trabalhos com GLP, conforme definições e critérios da Norma P4- 261. 

Apresentar, juntamente com o projeto, a ART anotações de responsabilidade técnica e 

respectivo memorial de instalação dos equipamentos, dos engenheiros responsáveis 

pelo projeto, para prévia aprovação da PMCC 

A empresa vencedora deverá se enquadrar e cumprir os requisitos e informações 

técnicas necessárias a elaboração do PGR (plano de gerenciamento de risco) e PAE 

(plano de ação de emergência para situações com GLP para fins de licenciamento 

Ambiental com a FEPAM. 

A instalação/ montagem dos tanques, equipamentos, tubulações e demais itens 

necessários para a completa utilização da rede de gás (GLP) deverão estar em perfeito 

funcionamento no prazo máximo 30 dias corridos a contar da assinatura do contrato.  

 O fornecimento de gás deverá ser de 5(cinco) dias após dado o START- UP/ ordem de 

início após a conclusão das instalações. 

 O fornecimento de gás será recebido na usina de asfalto conforme cronograma de 

abastecimento, ou seja, sempre que necessário e de acordo com a necessidade  

 Deverão constar no projeto ou fazer parte dele as características dos tanques a serem 

instalados como: DESCRIÇÃO (quantidade / unidade): comprimento, peso do tanque 

vazio, pressão máxima de trabalho, vaporização natural horaria, diâmetro, peso do 

tanque com água, pressão máxima de teste, composição. 



Deverá ser feito todo o sistema elétrico dentro da central, inclusive ligações do painel 

Deverá ser executada a rede de distribuição. 

A instalação deverá estar conforme as normas vigentes de recebimento e distribuição 

de gás GLP ( ABNT/ANP/ Petrobras) sendo que os tanques deverão ser fabricados  

conforme norma ASME BOLLER CODE-SECTION VIIII, inclusive com pintura anticorrosiva, 

equipados com: 

a) Equipamento de controle de volume de pressão:  

Indicador de nível, manômetro: 1(um) no tanque e 2(dois) no quadro de 

reguladores, válvula de nível máximo de enchimento, e outras informações 

pertinentes. 

b) Equipamento de segurança: 

Válvula excesso de fluxo; válvula de alivio de segurança; outro. 

 

c) Equipamento de abastecimento: 

Engates rápidos para ligação de mangotes de carregamentos de GLP 

d) Tubulação e válvulas de bloqueio:  

Tubulação de interligação em equipamentos integrantes em tubos de aço-carbono, 

norma ASTM A 106 GRB Sch 4º; 

Válvulas de bloqueio, tipo esfera classe 300 libras. 

e) Equipamento de controle de pressão: 

     Quadro regulador de pressão;  

     filtro tipo Y para linha de liquido anterior ao vaporizador; 

     filtro de separador de pesados após quadro de reguladores. 

e) Tubulação (rede de distribuição) 

Fornecimento e montagem de rede interligando a central aos pontos de consumo, 

em tubo de aço ASTM A 106 GRB, com conexão de aço forjado, limpa e testada. 

f) Vaporizadores: 

Vaporizadores GLP com capacidade para 350kg, com painel elétrico e componentes 

internos de controle de pressão e temperatura. Informar potência elétrica 

requerida em KVA. 

g) A instalação e montagem dos tanques: 

Queimador 1800.000 Kcal/h, queimador 350.000Kcal/h, queimador 100Kcal/h, 

tubulações e demais itens necessários para a completa utilização de rede de gás 

(GLP) deverão estar em perfeito funcionamento, no máximo em 30 (trinta) dias 

corridos a contar da assinatura do contrato. 

h) Após a montagem deverão ser realizados testes hidrostáticos conforme NR 13 e de 

Estanqueidade, em toda a tubulação e acessórios, com apresentação do(s) laudo(s) 

e acompanhamento das primeiras manobras de abastecimento de GLP. 

i) Após a conclusão das instalações, o prazo para o inicio do fornecimento do gás não 

poderá exceder 05 (cinco) dias úteis após o star-Up/ordem de início. 

j) Treinamento operacional dos colaboradores indicador pela PMCC 

 



   7.ASSISTÊNCIA TÉCNICA /GARANTIA E MANUTENÇÃO. 

 

A empresa vencedora deverá manter assistência técnica de instalação, incluindo 

equipamentos de controle, medição, vaporizador e tubulações.  

A assistência técnica deverá ser permanente, 24(vinte e quatro) horas por dia, 07(sete 

dias por semana. 

Todos os equipamentos deverão ter garantia integral, pelo prazo vigência o contrato. 

A empresa deverá realizar, de forma gratuita, manutenção preventiva e corretiva nos 

equipamentos instalados, conforme estabelecido nas normas técnicas vigentes. 

Deverá apresentar um plano de manutenção preventiva e corretiva com definições dos 

itens a serem inspecionados pela assistência técnica e previsão de data num 

cronograma. 

A manutenção técnica preventiva contempla os serviços efetuados para manter os 

equipamentos funcionando em condições normais, tendo como objetivo as 

possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção do bom funcionamento, 

modificações necessárias com objetos de atualização dos aparelhos, limpeza, 

regulagem, inspeção, calibração e testes, entre outras ações que garantam a 

operacionalidade dos equipamentos. 

A manutenção técnica corretiva contempla os serviços de reparo com finalidade de 

eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnóstico do 

defeito apresentando, bem como da correção de anormalidade, da realização de testes 

e calibrações que sejam necessárias para garantia o retorno do equipamento às 

condições normais de funcionamento. 

 As manutenções técnicas preventiva e corretiva deverão ser efetuadas em data e 

horário previamente estabelecidos, de comum acordo, de modo que não interfiram nas 

atividades da PMCC e no prazo máximo de 48 horas a contadas a partir da comunicação 

feita pelo telefone ou escrito. 

Durante as manutenções os técnicos devem ser devidamente qualificados e deverão 

utilizar dispositivos que garantam a segurança total dos procedimentos e dos 

profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da empresa providenciar tais 

dispositivos. 

Qualquer procedimento de manutenção não poderá interromper o fornecimento, desta 

forma, a empresa deverá certificar-se das medidas necessárias para evitar interrupções. 

Todos os custos referentes á assistência técnica, incluindo mão de obra, deslocamento, 

estadia, e substituição de peças são de competência exclusiva da empresa vencedora, 

não cabendo a PMCC nenhuns ônus decorrentes destes encargos. 

 

 

 



 

 8. DEMAIS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA VENCEDORA. 

 

 Assegurar a qualidade do gás liquefeito de petróleo, sempre que solicitada, 

documentação de controle de amostras que garantam tal qualidade com emissão de 

certificado de qualidade com assinatura do responsável técnico.  

 

Garantir o abastecimento continuo e ininterrupto, de modo que, os produtos atendam 

ás demandas da PMCC 

Responsabilizar-se por todo o ônus relativos ao transporte, fornecimento e seguros 

desde a origem até sua entrega no local de destino. 

Responsabilizar-se pelos projetos mecânicos referentes á montagem e operação da 

centra de GLP devendo fazer inspeções periódicas no sistema, independente de 

solicitação, sempre que necessário, e também prestando atendimento continuo a 

PMCC. 

Instalar, verificar e conservar placas de advertência de riscos e de situações emergências 

bem como a sinalização de operação de carga, descarga e abastecimento. 

Ministrar treinamento aos funcionários designados pela PMCC, a fim de habilitá-los na 

operação do sistema GLP, conforme as normas de segurança, e deverá ser realizado 

concomitantemente ao START-UP. 

Nos casos de chamadas urgentes, garantir o abastecimento/ fornecimento, no prazo 

máximo de 4 horas. 

 Efetuar imediatamente, em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos 

comodatados, a troca do equipamento por outro similar, sem nenhum ônus adicional à 

PMCC, inclusive quanto ás perdas de produto decorrentes da respectiva falha. 

Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade. 

Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condições de temperatura, densidade 

e pressão, identificação do grau de risco e das medidas emergenciais a serem adotadas 

em caso de acidentes. 

Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga descarga 

e abastecimento, devidamente uniformizados e identificados. 

Dispor de pessoal técnico qualificado para o serviço de instalação e manutenção dos 

equipamentos comodatados, devidamente uniformizados e identificados. 

Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial 

durantes o transporte e descarga do produto, bem como durante a realização dos 

serviços de manutenção dos equipamentos. 

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de sua mão de obra, das normas 

disciplinares e de segurança determinadas pela PMCC provendo-os dos equipamentos 

de proteção Individual _EPI que garantam a proteção do trabalhador. 



Instruir sua mão de obra quanto á prevenção de incêndios, de acordo com as normas 

vigentes e instituídas pela CIPA. 

Responder por danos ou prejuízos causados diretamente a PMCC ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade á fiscalização ou acompanhamento pela PMCC. 

Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessária a boa execução dos 

serviços de sua propriedade, obedecendo aos critérios estabelecimentos pela PMCC. 

Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem 

substituídos nos equipamentos comodatados( sem ônus adicionais), devendo os 

mesmos ser, obrigatoriamente, novos e de primeira linha, conforme patrões ABNT e 

normais especiais complementares, reservando-se a PMCC o direito d rejeitar o material 

ou peça que denote uso. 

Retirar ao término deste contrato, todos os equipamentos e materiaias de sua 

propriedade que se encontrarem nas dependências da PMCC, bem como se 

responsabilizar pelo sucateamento de materiais, peças, equipamento e acessórios 

inutilizados decorrentes de substituições. 

 

 

 9. LOCAL DE ENTREGA 

 Rua Luiz Alves Pereira, 1260, Parque Antártica - Capão da Canoa- RS 

Transportada e descarregado pela contratada por sua conta e risco. 

 

 10. FISCAL DO CONTRATO  

 André Luís Ferreira da silva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


