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ESTADO DOPARA Do MANAJO 

Poder Executivo Munlclpal 
Talácio Joao Rodrigues Vlana 

CNPJ N" (04.00A.402/0001-40) 

aPREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 
dECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISM 

TERMO DE REFERÊNCIA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROEISSIONAL ENGENHEIRO G URBANISTA, PARA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS TECNICOS EESTRUTURA E PROJEOS: ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL DE FUNDAÇAO E 

OU ARQUITETO 

ARARI NO MUNICIpi D0 A EXECUÇÃO DA REFORMAE AMPLIAÇAO DA ORLA DO RIO 

ARARI NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA D0 ARAR/PA. 
URBANISMO OSITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E 

ORLA DO RIO ARAPDORAYS): DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAL 

DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARAR/PA, atreavés da Unidade Requisitante. nivas5 1.1. 

d no Art. 24, I da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores relativas 
do Decreto Presidencial n° 9.412/2018, que atualizou os valores limites para Dispens 

33 000 este caso: para obras e serviços de engenharia, cujo valor limite e R 
3.000,00, e demais legislações correlatas, a cONTRATAÇÃO DE PROFSN 
ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO URBANISTA, PARA A PRESIAGA 

ERVICOS TECNICOS DE ELABORACÃO Dos PROJETOS: ARQUITETONT 

OURAL DE FUNDAÇ E SUPERESTRUTURA E ORÇAMENTo, OBJETIVANDO 

AEXECUÇAO DA REFORMA E AMPLIACÃO DA ORLA DO RIO ARARI NO MUNICITO 

CACHOEIRA DO ARARI/PA, Cujas especificações e quantitativos encontram- 
detalhadas neste Termo de Referência. 

Ocltamos que a contratação do referido objeto, seja realizada através de DISPENSA D 

L AGAO, Com base no Art. 24, I da Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Presidencialn 

.412/2018, pelo critério MENOR PREÇo, considerando a necessidade e especificaçao doS 

serviços de acima descritos. 

2 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃÃO 
1 A presente contratação trata da necessidade de profissional técnico especializado naa 

caregona Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista para a elaboração dos projetos: 

ARQUITETÖNICO, 
ORÇAMENTO, OBJETIVANDOA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA 

DO RIO ARARI NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA. 

ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO E 
SUPERESTRUTURA E 

A presente contratação objetiva suprir a necessidade da futura obra, cujo quadro de 

engenheiros do municipio hoje reduzido a um único profissional lotado na Secretaria de 

Obras, não atende para com as demandas relativas à elaboração de projetos, estando 

restrito aos serviços de acompanhamento e fiscalização das obras e serviços do municipio. 

Há ainda que considerar as peculiaridades técnicas para elaboração de projeto voltado para 

a reforma e ampliação da Orla municipal, às margens do Rio Arari, imprescindivel neste 

caso, a necessidade de profissional que detenha conhecimentoe experiência nesta área. 

2. 

3. 

A demanda faz parte das ações de urbanismo da Unidade Requisitante voltadas para o 

desenvolvimento urbano e melhoria das condições de bem-estar, lazer e estrutura do 

municipio e de seus moradores 

4. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
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SECRE MUNICIPAL DE TRANSPORTE., OBRAS E URBANISM0 3.1. 

CIVIL 
Objeto 

OU 
do presente diz respeito a CONTRATAÇÃO DE PROFIssIONAL ENGENHEIRO 

DE ELARO ETO URBANISTA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS 
E SUPERESTO DOS PROJETOS: ARQUITETÓNICo, ESTRUTURAL DE FUNDAGAO 
ERESTRUTURA E ORCAMENTO. OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA REFORIA AVILIAGAO DA ORLA DO RIO ARARI No MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARWrA Cujas especificações encontram-se detalhados abaixo. Local Referência para a execucão dos Serviços: Orla do Rio Aararn. 3.3 

3.2. 

Condições Gerais e Diretrizes Básicas para elaboração do Projet0 a) lodos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmonica e 

d hao interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificaçao, e 

atendendo às seguintes diretrizes gerais de projeto. D)oner todos os elementos para caracterizar a obra, elaborado com base nas indicaçoesS 
dos estudos técnicos preliminares, aue assequrem a viabilidade técnica, o adequaao ratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite avallar, 

detalhadamente, os custos a execuça da obra e a definição dos métodos e do prazo de 
exECUgao, com a finalidade de minimizar a necessidade de sua reformulaçao, Ou de 

variantes, durante as fases de execução da obra; 
Onter, entre outros aspectos, a identificacão de todos os elementos constitutivos ao 

npreendimento; as soluções técnicas globais e localizadas e a identificaçao e 
especiticações de todos os serviços, materiais e equipamentos a incorporar a oDra a) Apresentar, como parte do projeto, o orçamento do custo global da obra, Tundaneld quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, composiçóes unitarias 
dos custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentaria, 

eFazer pleno atendimento às diretrizes de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, previstas na 

Instrução Normativa n° 01/2010 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Intormaçao, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

Oar materiaiS e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as 

condições do local de implantação; 
9) Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos 

componentes e sistemas da edificação; 
h) Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para 

a implantação do empreendimento; 
i)Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades 

especiais, obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT 

i)Adotar soluções (espaço fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, esgoto, 
gás, etc.), adequadas às instalações de todos os equipamentos e mobiliários, Cujas 
quantidades e especificações técnicas serão apresentadas pela Contratante e pactuadas 

entre as partes; 
k) A CONTRATADA deverá executar todos os serviços de acordo com este Termo de 

Referência, Edital e em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, 
normas federal, estadual e municipal direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, em 

especial: 
Lei n. 8.666 de 1993 (Lei de Liitações Públicas); 

Lei n. 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais); 

I1. ABNT NBR 9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos 

II. 
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IV. 
Ods pertinentes da ABNT, atualizadas, ou as normas internacionais consagradas; V. Resolução CONFEAn. 361, de 10/12/1991, no que couber, Regras e normas do Conselho de Arquitotura o Urbanismo (CAU) e do Coiselno 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme o local dos serviço, 
becreto n. 5.975 de 2006 e Portaria n. 253 de 2006 do Ministório do Meio Ambiente, Resolução CONAMA n. 307 de 2002; 

VI. 

VI. 

VIll. 

IX. Keguiamentos e determinações das concessionárias dos sorviços püblicos locais 
X. NBR 6122, Projeto e execução de fundações NBR 6118, Projeto de estruturas do concreto Procodimonto, NBR 5410/97, Instalações elétricas; Demais normas técnicas especificas aplicáveis e logislação corrolata, 1) A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos soräo executadas por protissionais habilitados, com registro no Consolho Regional do Engonhariao Agronornia (CREA) Ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos da Loi n. 6.496 d9 1977 e disposto na Resoluçãon. 1.007, de 05/12/2003, do Conselho Federal do Engenharia e Agronomia (CONFEA) ou seu respectivo conselho; m) O profissional Contratado se obriga a respeitar rigorosamente, no que se roferen a todos 0s empregados utilizados nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, trada segurança, 

responsabilizarão; 
n)Oprotissional contratado fornecerá todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento conveniente d0s serviços, de mod0 que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os praz0s estabelecidos; 
o) Os Projetos de Arquitetura e Engenharia, conforme Quadro 01, serão apresentados dentro 

dos prazos estipulados, em dias corridos, observando-se as fases detalhadas no 

cronograma 
P)Os serviços de elaboração dos projetos somente serão iniciados mediante emissao de 

Ordem de Serviço (OS); 
q) O profissional contratado deverá entregar, à Contratante, uma via das Anotações ou registro de Responsabilidade Técnica (ART)/(RRT) relativas a todos os projetos que compóem o 

Projeto, devidamente quitadas e deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e 
demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até 

XI. 

XII. 

XIII. 

previdencia social e acidentes de trabalho, por cujos encargo3 5 

o Recebimento Definitivo dos serviços. 
r) Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a fiscalização dos projetos 

antes da execução dos serviços correspondentes. 
S)Os tramites para a aprovação dos projetos junto aos órgãos oficiais e concessionárias de 

serviço serão de responsabilidade do profissional contratado, na condição de autor dos 

projetos. 
Será de responsabilidade do autor dos projetos a introdução das modificações necessárias 
à sua aprovação. 

u) As inadequações apontadas pela Fiscalização, e os órgãos de aprovação, fiscalização e 
controle (prefeitura municipal, corpo de bombeiros, entidades de proteção sanitária e do 
meio ambiente, etc.) serão corrigidas pelo profissional contratado sem custo adicional para o 

Contratante. 
3.4. Especificação dos serviços - Descrição dos Projetos: 

Quadro 01 
Descrição Item 

Pagina 3 de 7 



ADO ESTADODO PARA oMUSE 
DO MARAJO 

Poder Executivo Municlpal 
"Palácio João Rodrigues Viana CNPJ N" 04.8184.482/0001-400 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARISECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO oero Arquitetônico Básico, Projeto Estrutural, Fundaçôes, Memorial DescritvO, speciicações técnicas e quantitativos, Planilba Orcamentána Cornpleta (Orgarnent omposições de Proço Unitário, BDI, Memória de CAlculo, Cronograma r 9 
01 e Caderno de Encargos) 

nito 

UxO In loco durante a execução da obra, com o acompanhanento 9 vallaaO 9a medições. 

3.5. Encontra-se disponivel os soguintos documontos: Lovantamento Planialinen dds, existente nas depondências da Contratanto, reforentes hs árgas objoto 

nervena0, que serào colocados à disposição do profissional contratado, quo s0 incurmir de executar quaisquer conforôncias o/ou lovantamontos quo so fizorom nocossários para o desenvolvimento do trabalho. 
3.6 Os desenhos do projeto (plantas) doverão sor olaborados om CAD om oxtonsão de arqurv awg. ooservando que os padrões de prancha a serem utilizados são: A0, A1, Z, AS Ou 

contorme a necessidade e norma ABNT atualizada., ou formatos alongados dgfivados destes 
OS aocumentos complementares, tais como: Memoriais Descritivos. Especificage9 Tecnicas, Orçamento e Cronograma Fisico-Financoiro da Obra, Momória de Cálculo, BO 
CPUS serao apresentados, cada um deles, em 3 (trés) jogos impressos em tamanho v encadernados, conforme aspectos normativos e tipográficos, relacionados a seguir a) Os documentos complementares deverão ser redigidos em lingua portuguesa, uiza editores de textos e de planilhas compativeis com os softwares BROffice ou Microsot vOrd 

(textos) e Microsoft Excel® (planilhas) b) Utilizar papel na cor branca ou reciclado, formato A4 (210x297mm), digitado na cor preta, 
exceto as ilustrações; 

3.7. 

) Utilizar fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12 para texto e 10 para citações de mais 
de três linhas, notas de rodapé, paginação e legenda das ilustrações e tabelas; 

d) Adotar alinhamento justificado; 
e) Adotar margens superior e esquerda de 3,0 cm, inferior e direita de 2,0 cm. 

A primeira linha do parágrafo deve ter um recuo de 1,25 cm a partir da margem esquerda. 
9)O trabalho deve ser digitado com espaço 1,5. Utilizar espaço simples para: citações de mais 

de trés linhas, resumo, abstract, notas de rodapé, referências, legendas de ilustrações e 

tabelas, natureza do trabalho, nome da instituição. O espacejamento que precede e que 
sucede os titulos deve ser com dois espaços 1,5. 

h) Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas e numeradas 
Os numeros são impressos no canto inferior direito em algarismos arábicos. 

3.8. Os projetos e documentos complementares deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato 

devidamente assinados pelo Coordenador do Projeto e responsável(is) dos serviços,
contendo nome completo e Número de Registro do CREA ou do CAU, competente, 
conforme o caso. 
O profissional contratado deverá entregar os seguintes documentos com as versões finais 
dos serviços: 

a) 02 (dois) Pendrive's contendo apresentação em formato digital do projeto, gravada em 
aplicativos do tipo PDF CREATOR ACROBAT da Adobe System, em sua última versão, e 
CAD em extensão de arquivo "pdf e "dwg, respectivamente;

b) 03 (três) vias impressas em papel sulfite de todo o jogo de plantas constante do serviçoo 
assinadas pelo Coordenador do Projeto e respectivos autores; A escala dos desenhos 
deverá ser de no minimo 1:100. 

3.9 

c) 03 (três) vias impressas e encadernadas de todo o conteúdo de Memoriais Descritivos e de 
Cálculo, Especificações Técnicas, Orçamento e Cronograma Fisico-Financeiro da Obra e 
detalhes, assinadas pelo Coordenador do Projeto e respectivos autores. 
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8.1. AS despesas para contratação desto objoto corrorño à conta das dotaçöos orçarrion4r1 consignadas no PrOcesso Administrativo, informadas polo notor rosponsável, madiarte prévia consulta. 

9. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE 
Impedir que terceiros realizem o objeto deste Tormo do Roforôncia Prestar as intormações e os esclarecimontos quo vonham a sor solicitados pe empregados da Contratada; 
Fiscalizar a realização dos serviços, atravós do sua unidado compotonto, podondo, 

9.1. 
9.2. 

9.3. 
decorrencia, solicitar providências da contratada, quo atondorá ou justificara do 
sendo que o nao atendimento sujeitará a contratada as ponalidades o/ou gonoraidad prevista em Lei; 

Notificar a contratada qualquer irregularidade encontrada na execução dos servigos, 
Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas. 

9.4. 
9.5. 

10. DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA 
10.1. Cumprir thelmente as exigéncias da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o 

aqui previsto; 
10.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração Municipal; 
10.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratanle, 

10.4. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade 0a 
Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregad0s 
durante a execução do contrato; 

10.5. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
10.6. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçoes 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasiao da 

contratação. 

11. DA FISCALIZAÇ 
11.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizada pelo servidor 

HAROLDO LOBO FILHO - Engenheiro Civil CREA: 35.289-D, designado pela Unidade 

Requisitante, como Fiscal do Contrato, observando-se as disposições contidas no artigo 67 

e parágrafos da Lei 8.666/93. 

12. DAS PENALIDADES 
12.1. A empresa que se recusar a executar o objeto contratual, ou realizá-los em discordância 

com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, motivará a 

rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 

8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos do art. 109 da 

mesma lei. 

13. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO2 
Considerando que o menor preço apurado pelo Mapa Comparativo é de fornecedor do tipo 

Pessoa Fisica, sugerimos a apresentação dos documentos de habilitação a seguir: 
13.1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARAR SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO a) Cópia de RG e CPF e/ou Carteira profissional; b) Comprovante de Residéncia; 
c) Dados Bancários; 

d) Diploma e Certificado de Especializações na área do objeto da contrataçao e) CAT (Certidão de Acervo Técnico); 
Cachoeira do Arari/PA, 18 de Outubro de 2021. 

JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO LEAL 
Secretario Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo - SEMTOURB/PMCA 
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