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PROJETO BÁSICO 

 

ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA 

 

 

1  - INTRODUÇÃO 

Inaugurado em 1992, o prédio da Câmara Municipal já não responde mais, 

satisfatoriamente, à nova conjuntura municipal e, por essa razão, urge por uma devida adaptação 

e ampliação de seu espaço físico que possibilitem readaptá-lo aos novos tempos.  

A atual estrutura física da Câmara Municipal de Santarém-PA se mostrou insuficiente 

para comportar toda a gama de documentação produzida pelo Poder Legislativo nos últimos 

anos, obrigando a Direção a locar imóvel de terceiro para tal finalidade. Além disso, a previsão 

é que o número de vereadores aumente nas próximas legislaturas, passando dos atuais 21 (vinte 

e um) parlamentares para 23 (vinte e três) nos próximos anos, em função do crescimento 

populacional do Município que, de acordo com o IBGE, deve ultrapassa a ordem de 300.000 

(trezentos mil habitantes).  

Portanto, o presente procedimento visa otimizar o espaço físico da Câmara Municipal, 

a fim de melhor atender ás atuais necessidades de armazenamento de documentações e, ao 

mesmo tempo, providenciar duas novas instalações para abrigar os gabinetes dos novos 

parlamentares. Tal decisão tem por objetivo prezar pelo bom andamento das atividades 

parlamentares nos anos vindouros, possibilitando aos vereadores e servidores melhores 

condições de trabalho e maior comodidade de instalações funcionais.  

 

2 - JUSTIFICATIVA 

A execução das obras e serviços de adaptação e ampliação da sede da 

Câmara Municipal de Santarém-PA, encontra justificativa na necessidade 

premente de otimização do espaço físico da Instituição, a fim de readequá-lo às 

novas conjunturas sociais que já produzem impacto sobre o desenvolvimento das 

atividades legislativas no Município.  
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Justifica-se, ainda, pela complexidade dos serviços a serem executados e 

pela falta de servidores técnicos habilitados para prestação dos serviços 

supramencionados, tornando a terceirização necessária.  

 

3 - LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

Serão executadas as obras na sede da Câmara Municipal de Santarém-PA, 

localizado no bairro do Aeroporto Velho, na zona urbana do Município de 

Santarém-PA, de acordo com o projeto, planilhas orçamentárias, cronograma 

físico-financeiro, plantas e demais especificações técnicas. 

Santarém é um Município brasileiro do Estado do Pará, localizado na 

confluência dos rios Tapajós e Amazonas, a cerca de 800 Km das metrópoles 

da Amazônia (Manaus e Belém). A via de acesso mais utilizada é a marítima 

onde a duração da viagem entre a Capital e o Município é de 03 (três) dias, e a 

viagem percorre 836 km. Outra opção de acesso é a terrestre, utilizando a BR- 

163, que no período chuvoso (entre janeiro a julho) apresenta condições 

precárias de trafegabilidade. Há também a possibilidade aérea com voos 

regulares operados por três companhias, em que os custos ainda são bastante 

elevados.    

 

4 – OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL  

Executar obras e serviços de engenharia objetivando a adaptação e ampliação da sede 

da Câmara Municipal de Santarém-PA.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Construção de uma biblioteca para abrigar documentação; 

• Construção de dois novos gabinetes de vereadores. 

   

5 – DOS PRAZOS 

O prazo para execução dos serviços de engenharia será de 03 (três) meses, contado a 

partir do início das obras. 

O prazo para o início das obras será de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da 
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Ordem de Serviço. 

O prazo de vigência do contrato, contados a partir da assinatura, será de 04 (quatro) 

meses. 

 

6 - MEDIÇÕES  

As medições serão realizadas mensalmente e entregues até o quinto dia útil do mês 

subsequente. As medições terão como base os serviços efetivamente realizados e concluídos no 

período e de acordo com o cronograma físico financeiro. 

 

7 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

8.1. O prazo de recebimento provisório será de 15 (quinze) dias consecutivos contados 

da data de comunicação escrita da contratada, solicitando o recebimento dos serviços 

executados.  

8.2. O prazo de recebimento definitivo será de até 90 (noventa) dias consecutivos, 

contados da data do recebimento provisório, observado o disposto no Artigo 69, da Lei nº 

8.666/93. 

 

8 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua 

execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades 

das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam, na 

forma do § 1º do Artigo 54º da Lei. 8.666/93. 

 

9 - GARANTIA CONTRATUAL  

Para garantia das condições do contrato a ser firmado, a empresa vencedora da licitação 

deverá apresentar, na tesouraria da Câmara Municipal de Santarém-PA, garantia no valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do contrato, até o máximo de 15 (quinze) dias após a 

assinatura do termo respectivo e antes da protocolização da primeira fatura.  

09.1 A garantia poderá ser dada por meio de qualquer uma das seguintes modalidades: 

   • Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  

  • Seguro garantia; e  
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  • Fiança bancária.  

09.2 Após o cumprimento do ajuste, a garantia será devolvida, exceto quando for 

prestada em dinheiro, sendo, neste caso, corrigida monetariamente, desde que não haja 

obrigação civil ou criminal cominada à contratada, decorrente, direta ou indiretamente, deste 

contrato e depois de verificada a quitação de eventuais multas e débitos contratuais.  

09.3 Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a 

prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do contrato, a contratada ficará 

obrigada a providenciar a efetivação da mesma, nos termos e condições originalmente 

aprovados.  

09.4 A garantia de execução do contrato ou o seu saldo se houver, somente será 

devolvida à contratada após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela 

assumidas. 

 

10 - ESTIMATIVA DE CUSTO  

O valor estimado é de R$ 355.895,08 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e 

noventa e cinco reais e oito centavos) para a execução das obras e serviços de adaptação e 

ampliação da sede da Câmara Municipal de Santarém-PA.  

 

 

11 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 Os recursos financeiros, necessários ao fiel cumprimento deste contrato, correrão 

por conta dos recursos disponíveis e constantes do orçamento da Câmara Municipal de 

Santarém-PA, rubrica nº. 

 

12000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

01.031.00012.001 – Manutenção das Atividades da Câmara 

44.90.51.00 – Obras e Instalações 

 

11.2 Os recursos orçamentários referentes ao exercício seguinte serão incluídos através 

de apostilamento. 
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12 – OBRIGAÇÕES 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

1 - Apresentar à contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e 

cronograma para a execução dos serviços. 

2 - Apresentar à empresa o Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada para acompanhar a 

realização dos serviços. 

3 - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, 

objeto desta contratação. 

4 - Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n.º 8.666/93. 

5 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais. 

6 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico. 

7 – Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo pela Comissão Fiscalizadora após a 

conclusão da Obra.  

8 - Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação 

de serviço por inadimplência no comprimento do contrato. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade 

da empresa quanto à execução da obra. 

2. Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais 

da empresa. 

3. Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações 

técnicas/memorial descritivo e do cronograma de datas apresentados, salvo, quando houver 

algum impedimento, a contratada deverá apresentar justificativa por escrito. 

4. Fornecer todos os materiais para a realização da obra, bem como executar todo o processo 

de aplicação especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendações da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, materiais e/ou cargas diversas 

decorrentes da execução da obra, independente da distância ou volume a ser utilizado; 

6. Limitar-se exclusivamente à execução dos serviços previstos no objeto. 

7. Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como o controle de horário, documentação 

funcional, idade mínima permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira 

responsabilidade pelos atos dos mesmos. 

8. Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, 

bem como o uso de trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e 

higiene pessoal que o trabalho exige. 

9. Proceder a substituição do empregado que demonstrar atuação insatisfatória no desempenho 

de suas funções ou que, em razão de comportamento indevido, tenha a sua permanência em 

serviço considerada prejudicial ou inconveniente pela Câmara Municipal de Santarém-PA. 

10. Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de serviços, e a relação nominal 

contendo nome completo, carteira de identidade, endereço residencial e telefone para contato. 

11. Manter instalações mínimas no canteiro de obras, quanto à higiene, conforto e segurança 

dos funcionários da contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho. 

12. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços 

estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a 

sua inteira responsabilidade. 

13. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência 

médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, 

irresponsabilidade, etc. dos funcionários, na sua condição de empregadora, sem qualquer 

solidariedade por parte da Câmara Municipal de Santarém-PA. 

14. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou 

extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra 

a Câmara Municipal de Santarém-PA.   

15. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando à Câmara Municipal 

de Santarém-PA, através do Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, 

recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer serviço em desacordo com as cláusulas 

contratuais.  
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16. Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o desempenho 

dos trabalhos, objeto do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para 

proteção, saúde e segurança dos prestadores de serviços. 

17. Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e 

materiais, sem quaisquer ônus para a Câmara Municipal de Santarém-PA. 

18. Entregar as instalações e a área da realização do serviço completamente limpas, sendo que 

todo entulho proveniente da obra deverá ser removido do terreno pela empresa. 

19. A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos 

Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com 

o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 

 

13 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização será executada por um representante da Administração especialmente 

designado, sendo assistido e subsidiado de informações pertinentes a essa atribuição por 

terceiro devidamente contratado para este fim, conforme estabelece o Art. 67 da Lei 8.666/93.  

  

14 FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO 

Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, 

expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em 

conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam, na forma do § 1º do 

Artigo 54º da Lei. 8.666/93.  

 

15 ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 

a. Especificações Técnicas; 

b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 

c. Cronograma físico financeiro; 

d. Planta baixa. 
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16 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

• Lei Federal nº 8.666/93 - Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; 

• Lei Federal nº 6.496/77 - Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica;  

• Lei Federal nº 5.194/66 - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 

Engenheiro Agrônomo;  

• Lei Federal nº 11.445/2007 – Estabelece diretrizes para o Saneamento Ambiental; • Resolução 

n° 361/91 – CONFEA - Dispõe sobre conceituação de Projeto Básico em Consultoria de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia;  

• Resolução nº 237/97 – CONAMA – Dispõe de procedimentos e critérios para licenciamento 

ambiental;  

• Orientação Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – 

IBRAOP – Orientação sobre Projeto Básico. 

 

 

Santarém, 28 de novembro de 2019. 
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