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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECONSTRUÇÃO DAS 
PONTES DO JACARÉ NA VICINAL 240 SUL KM 24,2 E A PONTE DO 
ALAGADO NA VICINAL DO ALAGADO KM 20, ATINGIDAS POR DESASTRES 
NATURAIS NO MUNICIPIO DE PLACAS. 
 
1- Ponte do Jacaré na vicinal 240 sul km 24,2;  

2- Ponte do Alagado na vicinal do Alagado km 20.  
 

 
1 - INTRODUÇÃO 

 
Com base nos fundamentos no art. 7o da Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas 
alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e 
subsídios que possibilitem viabilizar a obra de restabelecimento da 
trafegabilidade com a recuperação da ponte em madeira da vicinal 59, Ramal 
do Noé atingida e destruída por desastres naturais no município de Placas – 
Pará. 

   
Com esta aquisição busca-se a execução desse serviço onde 

vislumbra-se restabelecer a trafegabilidade das vicinais com a reconstrução das 
pontes do município totalmente destruídas pelas fortes chuvas no início do 
presente ano.  

A obra, objeto deste projeto básico, será executada mediante 
licitação e contratação a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Placas e 
empresa. 

Caso ocorra a necessidade de outros produtos, não especificados 
para a execução do serviço estes serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de 
Placas, Pará. 
 
 
2- OBJETO 

Contratação da empresa, para para realizar serviços de 
restabelecimento dos seguintes pontes: Ponte do Jacaré na vicinal 240 sul km 
24,2 de 25 (vinte e cinco) metros de extensão, 4,5 metros de largura e 5 metros 
de altura; Ponte do Alagado na vicinal do Alagado km 20 de 25 (vinte e cinco) 
metros de extensão, 4,5 metros de largura e 4 metros de altura; atingidas por 
desastres naturais no município Placas, no Estado do Pará.  

 
 
3. FINALIDADE DOS SERVIÇOS 
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Promover a reconstrução da ponte em madeira, com ajustes no 
que diz respeito ao controle eficaz dos serviços, obtendo como resultado, uma 
reconstrução satisfatória no que diz respeito a estrutura e suas normas. 
 
 
4 - PRAZO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A Contratada deverá estar em plenas condições de atendimento no prazo máximo 
de até 5 (cinco) dias da data da publicação do extrato contratual no Diário Oficial 
do Estado. 
A Contratada fornecerá os produtos do objeto a Prefeitura Municipal de Placas, 
que serão contratados obedecendo a planilha orçamentaria. 
 
 
6 - ESTIMATIVA DOS CUSTOS 
 

Os valores especificados na planilha orçamentaria, estão com base nos preços da 
tabela SINAPI nov/2019.  
 
 
7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 

7.1 – Apresentar projeto executivo de cada obra para aprovação e liberação do 
alvará de construção; 
7.2 - Executar as obras de acordo com o Projeto Básico e Relatório Fotográfico; 
7.3 – Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela 
Prefeitura Municipal de Placas, quanto à execução dos serviços contratados; 
7.4 – Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de habilitação 
juntos aos órgãos públicos; 
7.5 – Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem defeitos ou incorreções; 
7.6 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato; 
7.7 – Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de 
Placas ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pela contratante; 
 
 
08. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
 

8.1 – Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa 
prestar os serviços dentro das especificações técnicas recomendadas; 
8.2 – Efetuar o pagamento, mensalmente conforme o cronograma físico financeiro 
e fornecimento das notas fiscais correspondentes aos objetos fornecidos, no 
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prazo máximo de até 05 dias do recebimento das mesmas, após devidamente 
atestadas por servidor da Área de Administração da Prefeitura Municipal de 
Placas na forma regulamente adotada pelo Prefeitura Municipal de Placas; 
8.2.1 – O pagamento será precedido de consulta das Certidões, Conjunta, FGTS, 
SEFA e TRABALHISTA, para verificar a situação da credora quanto às condições 
de habilitação exigidas na licitação; 
8.2.2 - Procedida à consulta, será impressa as certidões e anexadas as notas 
fiscais da Contratada; 
8.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato. 
 
 

Placas, PA, 14 de julho de 2020. 
 

 
 

  
 

Simone Zanella 
    Engenheira Civil 

   CREA: 1516209850 

 
Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o 

que determina o Art. 7 da Lei n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que 
regem a matéria, a Exmª Sra. Leila Raquel Possimoser, Prefeita Municipal, 
resolve: 

 
a) APROVAR o projeto básico e o plano de trabalho referente a reconstrução 

das Ponte do Jacaré na vicinal 240 sul km 24,2 de 25 (vinte e cinco) metros 
de extensão, 4,5 metros de largura e 5 metros de altura; Ponte do Alagado 
na vicinal do Alagado km 20 de 25 (vinte e cinco) metros de extensão, 4,5 
metros de largura e 4 metros de altura, atingida por desastres naturais no 
município de Placas – Pará; 

 
b) APROVAR e garantir a título de contrapartida pela Prefeitura Municipal de 

Placas a disponibilidade de aquisição dos itens não contemplados nesse 
Projeto Básico. 
 

Placas, PA, 14 de julho de 2020. 
 

 
 
 

Leila Raquel Possimoser  
Prefeita Municipal  

Placas – Pa. 
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