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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 

 

 

OBJETO: 

Contratação de empresa para revitalização da escadaria localizada entre as ruas José 

Ângelo Petit e Francisco Joaquim da Silva, bairro Bom Viver. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Atualmente existe uma escadaria entre as ruas José Ângelo Petit e Francisco Joaquim da 

Silva que é usada para circulação de pedestres. Os serviços são necessários para a revitalização da 

escadaria que permitirá um melhor fluxo e segurança para os transeuntes.  

 

ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS  

Os serviços deverão ser executados conforme especificado nos desenhos, memorial 

descritivo e orçamento anexos a este edital.  

Em caso de divergências, deverá ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente): 

projetos, memorial descritivo e orçamento. 

Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão os mais recentes. 

Em caso de divergência entre o projeto executivo e normas vigentes na data da execução 

deverão ser consultados os autores do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como especificações poderá ser feita 

sem autorização por escrito da fiscalização, que poderá impugnar qualquer trabalho feito em 

desacordo com os desenhos e especificações fornecidas. 

As alterações autorizadas deverão ser cadastradas pela Contratada, com elaboração de 

desenhos “Como Construídos”, cujos originais serão entregues à Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão Participativa. 
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Para os produtos e materiais mencionados nestas especificações, será admitido o emprego 

de similares, desde que previamente autorizado pela fiscalização ou engenheiro responsável. 

Entende-se por similaridade entre dois materiais e equipamentos quando existe a analogia total 

ou equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função construtiva e apresentam as 

mesmas características exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram. Caberá ao 

construtor comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, ao fiscal não sendo 

admitido que a dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na 

documentação contratual. 

Ocorrerá por conta da Contratada o devido licenciamento das obras em todos os órgãos de 

fiscalização e controle. 

A obra será localmente administrada por um profissional da CONTRATADA e representará 

a CONTRATADA junto ao CONTRATANTE. 

Esse profissional deverá possuir atribuições adequadas para o acompanhamento dos 

serviços, devendo registrar a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica, no caso do 

CREA – Conselho de Engenharia e Agronomia). 

Obrigatoriamente esse profissional comprovará, com Certidão de Acervo Técnica (CAT) 

expedida pelo respectivo conselho de classe, a experiência em execução de obras similares. 

As despesas legais relativas às obras e seu funcionamento, tais como, licenças, 

emolumentos, taxas, registros, seguros e outros, ocorrerão por conta da Contratada. 

Antes da execução, as medidas devem ser aferidas e conferidas na obra. 

A CONTRATADA manterá serviço de vigilância permanentemente no local da obra, sendo 

inteiramente responsável pela manutenção da segurança nas áreas sob sua responsabilidade, até 

a entrega definitiva da obra. 

O CONTRATANTE, em hipótese alguma, se responsabilizará por eventuais roubos de 

materiais ou equipamentos da CONTRATADA, ou por danos que venham ocorrer na obra e nas 

áreas de sua propriedade entregues à responsabilidade da CONTRATADA, durante a vigência do 

contrato. 

Durante todo o período da execução da obra será procedida a remoção periódica de 

quaisquer detritos e entulhos que se acumularem no canteiro, de forma a se manter em perfeitas 

condições de tráfego os acessos à obra, quer para veículos, quer para pessoas. 
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A limpeza das áreas de trabalho será diária, admitindo-se frequência maior ou menor, de 

acordo com o local de realização do serviço (o que envolve a disponibilidade, no momento, de área 

de manobra e de caminhos para entrada/saída de equipamentos/materiais de limpeza ou 

recolhimento) e a natureza do serviço. 

A retirada sistemática será executada por veículo adequado. Caberá à CONTRATADA dar 

solução em consonância com o regramento público municipal para destinação dos esgotos e lixo 

gerado no canteiro de obra, observando ao mesmo tempo a possibilidade de cumprimento com 

as determinações federais editadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em 

particular a Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002 (estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil), alterada pelas Resoluções nº 

348/2004, nº 431/2011 e nº 448/2012. 

A Contratada será responsável pela fixação das placas de obra exigidas pela legislação do 

CREA, e demais órgãos de fiscalização, bem como das placas indicativas do órgão repassador do 

recurso (caso exista) e do órgão responsável pela fiscalização. O desenho das placas deverá 

obedecer ao modelo padrão da Prefeitura de Biguaçu, sendo que os dados serão fornecidos pela 

equipe da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Participativa, não sendo permitida a 

utilização de placas de lona ou com letras autocolantes. 

A seguir é apresentado o item que compõe os serviços a serem executados. 
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DURAÇÃO DO CONTRATO 

O prazo será de 120 dias para execução dos serviços a partir da data de emissão da 

autorização de fornecimento. 

O prazo de vigência do contrato é de 150 dias. 

CONDIÇÕES GERAIS DA ENGENHARIA PARA A LICITAÇÃO 

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. 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 
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avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Biguaçu, incluindo as condições 

relativas a esta licitação. 

Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica ou certidão de acervo técnico em 

nome da empresa, ou profissional pertencente ao quadro técnico afim de comprovar aptidão para 

desempenho de atividade na área do objeto licitado. 

O licitante deverá comprovar que executou serviços similares ao objeto deste edital. 

FISCAL DO CONTRATO 

O contrato será fiscalizado pelo técnico em edificações Osni Gilberto Ferreira. 

CONDIÇÕES GERAIS DA ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução da obra, em todos os itens, deverá obedecer rigorosamente aos projetos em 

seus respectivos detalhes, o memorial descritivo e o orçamento. Qualquer alteração ou adaptação 

durante a execução deverá ser previamente autorizada pelo engenheiro fiscal da obra.  

Durante a execução deverão ser seguidas todas as normas técnicas pertinentes, assim 

como as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. 

A obra deverá ter o acompanhamento efetivo do responsável técnico pela execução, de 

forma a instruir e orientar os funcionários sobre a correta execução dos serviços conforme o 

projeto. A constatação do não acompanhamento do responsável técnico poderá ser motivo para 

notificação da Contratada. 

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. 

Por fim, antes do início dos serviços deverá ser apresentada ART de execução emitida pelo 

engenheiro responsável pela obra. 

 

Biguaçu, 05 de outubro de 2022. 
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___________________________ 
RAFAEL ROBERTO ROMAN 

Engenheiro Civil – CREA/SC 149661-8 
Prefeitura Municipal de Biguaçu 

 

 

 

 

______________________________________ 

AMANDA MORLOS 

Secretária de Planejamento e Gestão Participativo 


