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TERMO DE REFERENCIA 

]. OBJETO 

Aquisição, transporte, descarga de pedras de rio em granulometrias diversas para lago 

ornamental localizado na Praça Francisco de Assis Galvão, no município de Potim 

2. JUSTIFICATIVA 

A aquisição de tais insumos justiíica—se para tornar possível a realização da. ornamentação 

e paisagismo do lágo artificial que localizar-s se-á na Praça Francisco de Assis Galvão, 

popularmente conhecida como “Raspadão”, tal como ter conhecimento da qualidade e 

proc'çdências destes materiais. 

3. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. As pedras a serem adquiridas devem ser do tipo seixo rolado ou pedra de rio, com 

escalada granulométrica variando entre 10 a 60 cm de diâmetro (conforme tamanhos 

solicitados pela secretaria pertinente ao serviço), a fim de cobrir toda a borda do lago e o 

local onde será formada a cascata. 

3.2. As pedras serão assentadas com agamassa de cimento, areia e cal, em talude 

A localizado na borda interna do lago e sob a ponte (encima da mureta existente e no entorno 

— da mesma formando uma cascata), conforme ãguras em anexo. 

3.3 A área total a ser preenchida corresponde a 170 m2 (aproximadamnete 2,50 ton/mº), 

totalizando 68 toneladas de pedras de rio, e as mesmas serão dispostas de maneira aleatória, 

tornando a ornamentação do lago o mais natural possível. 

3.4. Devem ser incluídos e orçados os serviços de transporte, descarga das pedras em local 

indicado pela Secretaria de Planejamento Urbano, material, equipamentos e mão de obra 

necessária para assentamento das pedras. 

3.5. Seguem fotos do lago existente em anexo. 

4. CONSIDERAÇÓES FINAIS ( &  
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4.1. Em caso de dúvidas decorrentes de interpretação de desenhos e espéãticações 

constantes neste termo de referência, elaborado pela Secretaria de Planejamento Urbano, 

' caberá a empresa dirimi- las junto aos autores dos respectivos projetos e documentos. 

Potim, 12 de janeiro de 2021. 
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ANEXO 

PEDRA DE 
RIO 

' :—) TRAVESSIA DE MADEIRA 

._—) sow COMPACTADO 
| 

LASTRO DE AREIA COM 0.10m 
CONCRETO JATEADO 

PATAMAR PARA 
COLOCAÇÃO DE PEDRA 
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