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TERMO DE REFERÊNCIA  

1. INTRODUÇÃO  

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na  LEI Nº 

12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011, e alterações  (Incluído pela Lei nº 13.190, 

de 2015) nas demais normas legais e regulamentares. 

     

     2. OBJETIVO 

 

 2.1 O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, 

critérios, condições contratuais principais e o fornecimento de todas as 

informações que permitam a elaboração de propostas para a contratação de 

Serviços de Revitalização da Orla, através de convênio com Ministério do 

Turismo, com administração da Caixa econômica Federal responsável pela 

análise e aprovação do projeto básico e Projeto executivo, após aprovação 

autoriza o município de São Miguel do Guamá a iniciar a fase de licitação para 

contratação de pessoa jurídica, para execução da obras e serviços de 

engenharia. 

 

 3 JUSTIFICATIVA DOS SERVIÇOS  

 

3.1.  A contratação dos serviços de pessoa jurídica se faz necessária, uma vez 

que o município oi contemplado orçamento oriundos de convênio com o 

ministério do Turismo através de emenda no orçamento da união. 

3.2. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS: Serão utilizados os itens da Tabela de 

Preços Unitários, conforme relacionado na sequência em anexo, conforme 

tabela SINAPI: 

 

4.0. ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA 

Busca atender critérios pré-estabelecidos pela ADMINISTRAÇÃO, tais quais os 

socioeconômico, socioambiental, socioculturais e sociopolítico. 

Ponto de vista técnico, legal e financeiro, promovendo a seleção e 

recomendação de alternativas para concepção do projeto. 

Estudo sócio econômico, permite verificar a existência e Característica do 

terreno onde será executado o empreendimento público, estudando a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.462-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.462-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
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necessidade e eventuais ocupantes, terraplanagem de custos de corte de 

vegetação , com geologia  

 

Características sócio  

4. Elementos Técnicos. 

Do orçamento e preço de referência o valor estimado para a contratação foi 

calculado da seguinte forma 

a) Com base nos valores praticados pelo SINAPI (mês base = Outubro de 2016) 

e pelo SEDOP (mês ase = SETEMBRO de 2016), para a maioria dos 

quantitativos dos serviços considerados, conforme planilha orçamentária;  

 b) Com base nos valores pagos pela Administração Pública em serviços e obras 

similares; No orçamento de referência da foram consideradas as seguintes 

taxas. 

Para a elaboração da Planilha:  

• BDI: 22,29% (vinte e dois e vinte nove) para a obra; 

• Encargos Sociais Horista: 85,41% (oitenta e cinco virgula e quarenta e um) com 

desoneração 

• Encargos Sociais Mensalista: 47,72% (quarenta e sete virgula e setenta e dois 

por cento );com desoneração 

• Encargos Sociais Horista: 115,56% (cento e quinze virgula cincoenta e seis por 

cento) sem desoneração 

• Encargos Sociais Mensalista: 71,77% (setenta e um virgula setenta e sete por 

cento );sem desoneração 

 

Na elaboração da proposta de preço é necessário que o licitante apresente o 

valor global, no mês-base do orçamento Outubro/ 2016, em moeda corrente 

nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena 

elaboração do Projeto Básico e Executivo e da Execução da Obra, objeto da 

licitação.  

As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição do percentual de 

Benefício e Despesas Indiretas - BDI, incidente no valor global. É necessário que 

o licitante apresente também o Anexo I-C - Cronograma FísicoFinanceiro e o 

Anexo I-A - Planilha Orçamentária (Orçamento Sintético), devidamente 

adaptados à proposta. 
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5. estudo das necessidades 

Revitalização da Orla do município de São Miguel do Guamá, será implantado 

revitalização da Orla do “RIO GUAMÀ” a requalificação prevê promover área ao 

acesso de iluminação, drenagem, calçada acessíveis, arborização e paisagismo 

estes elementos enfatiza programa turismo, porém estão inseridos. 

Por mobilidade urbana entendemos toda a forma de locomoção dentro dos 

centros urbanos, incluindo aí a preocupação com a eficácia dos meios de 

transporte públicos, o grau de participação dos meios particulares de transporte, 

a acessibilidade das vias públicas e dos transportes para os portadores de 

necessidade especiais (rampas e elevadores para cadeirantes, piso tátil para 

deficientes visuais, etc), custos econômicos e ambientais dos transportes 

urbanos, entre outros. Em suma, todo o deslocamento de pessoas e cargas no 

espaço urbano está incluso na questão da mobilidade urbana na mobilidade 

urbana 

Área a ser revitalizada é uma área turística vem sendo com passar dos anos 

abandonada pelo poder público e se tornou área perigosa escura em sem acesso 

a mobilidade urbana, sem calçamento afetada devido ao desgaste e falta de 

manutenção afetando o sistema viário e calçamento público, deixando os 

moradores e visitantes sem acesso adequado, principalmente pessoas com 

necessidades especiais. Apesar de terem sido realizadas, em administrações 

anteriores, algumas ações, estas não foram adequadas para solucionar o 

problema em questão de modo mais definitivo. Em virtude disso, Neste sentido, 

o empreendimento em questão visa dar início ao processo de revitalização orla 

do Rio Guamá, garantindo segurança aos moradores e visitantes, que, em 

grande número, frequente. Combater às desigualdades sociais, transformando 

as cidades em espaços mais humanizados e priorizando mobilidade através de 

calçamento acessíveis 

 

6.obrigações 

Além do estabelecidos no projeto Básico e projeto executivo e na minuta do 

contrato, bem como neste edital e seus anexos e na proposta apresentada, 

constituem obrigações da adjudicada/contratada. 

a) Executar com pericia os serviços contratados, obedecendo aos projetos 

especificações técnicas instruções adotadas pelo PMSMG e 

determinações por escrito da fiscalização. 

b) Assegurar durante toda obra, a proteção e conservação dos serviços 

executados, bem como , fazer a sinalização e manter a vigilância 

necessária á segurança de pessoas e dos bens moveis. 

c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários 
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d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO 

DE OCORRÊNCIAS AUTENTICADO pela PMSMG. 

e) Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pele 

fiscalização 

7.Exigencias na obra ( pasisagismo, acessibilidade, preservação 

ambiental 

De acordo com as normas técnicas ABNT seguir projeto e acessibilidade. 

Apresentar licenças e alvaras 

8. Qualificação Técnica profissional 

a) Comprovação de que é adimplência com o município com o fornecimento do 

objeto, através de uma declaração fornecida pela Secretaria de Administração 

b) Alvara de Funcionamento dentro da validade 

c) Prova de inscrição ou registro da licitante individual ou das consorciadas, se 

for o caso e de seus respectivos Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia- CREA, da localidade da sede da licitante, 

em vigor. 

d) Atestado de capacidade técnica operacional devidamente registrado no CREA 

da região onde os serviços foram, acompanhados da respectiva certidão de 

acervo  Técnico –CAT, expedida por conselho, que  comprove que licitante que 

tenha executado por órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do distrito Federal, ou ainda para 

empresa privada, obras/ serviços de características técnicas similares as do 

objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de 

valores significativos são: 

9. VISTORIA 

A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da - SEMIU, que a 

certificará, expedindo o necessário Atestado de Visita. 

 Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do 

inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93.  

A visita deverá ser agendada com antecedência e deverá ocorrer em data a ser 

marcada pelo Departamento de Planejamento a véspera da abertura da 

Proposta de Preço. Horário de atendimento no Departamento de Obras Civis - 

DEOC: são de 8:00 às 14:00 horas . 

4.3 ASSINATURAS 
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Declaro que sou responsável pela elaboração deste Termo de referencia, bem 

como do respectivo orçamento. Os preços unitários são os constantes do SINAPI 

DE OUT. 2017 (NÃO DESONERADO)  E  SEDOP - SET. - 2017 

 

São Miguel do Guamá-PA, 03 de maio de 2018. 

 

 
ANTONIO CARLOS AMARO COSTA 
ENGENHEIRO CREA/PA 4188-D 
 
 

 


