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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 

OBJETO: 

Reforma da EBM Ruth Farias dos Reis, Localizada na Rua Viviane da Silva, S/N, Bairro Morro da Bina 

em Biguaçu. 

JUSTIFICATIVA:   

Manutenção da Escola. 

ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS  
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CONDIÇÕES GERAIS: 

Deverá ser apresentado Atestado de Visita Técnico ou Declaração de Conhecimento das Condições 

Locais. O atestado deverá ser emitido por Engenheiro da Prefeitura de Biguaçu. Já, a Declaração deverá ser 

feita pelo Engenheiro responsável da empresa licitante através de ofício. Ambos são para fins de 

comprovação de conhecimento das condições locais, demonstrando que a licitante, por intermédio de um 

de seus responsáveis técnicos, tomou conhecimento de todas as informações necessárias e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de 

conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de 

Biguaçu, incluindo as condições relativas a esta licitação. 

O licitante deverá comprovar através de atestado de capacidade técnica operacional que executou 

serviços compatíveis com o objeto desta licitação.  

O Responsável Técnico deverá estar presente na obra sempre que solicitado pela fiscalização, bem 

como na execução dos serviços em que sua responsabilidade técnica for indispensável. A CONTRATADA 

não poderá executar qualquer serviço, além dos previstos em projeto, que não seja autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao 

andamento ou segurança da obra. 

O prazo de execução da obra será de 1 mês. 

Biguaçu, 15 de fevereiro de 2020. 

Fátima Batista 
Engenheira Civil  

CREA/SC 162.749-7 
 

 

 

______________________________________ 

ÉDERSON KREMER DE SOUZA 
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