
1 
 

PROJETO 001/2019 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  nº 2019.0111.00006-9 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

E  ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA BASE 

AVANÇADA PACARAIMA / NGI RORAIMA – PARNA DO MONTE RORAIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. APRESENTAÇÃO 

A Amazônia abriga a maior floresta tropical do mundo e contém um terço de todas as florestas 

remanescentes desse tipo. A região, compartilhada por nove países sul-americanos, ocupa quase a 

metade do território brasileiro – 4,1 milhões de Km2 – e é cortada por mais de mil rios, formando a 

maior bacia hidrográfica do planeta. Ela também guarda uma enorme quantidade de carbono, possui 

uma imensa riqueza biológica, com milhões de espécies – muitas das quais ainda desconhecidas da 

ciência – e tem uma riqueza cultural igualmente diversa, com populações tradicionais e indígenas de 

longa e rica tradição no convívio com a floresta.  

Para garantir a proteção de amostras ecologicamente representativas da biodiversidade da 

Amazônia e colaborar com o desenvolvimento sustentável da região, o Governo Federal, por meio 

do Decreto nº. 4.326 de 08 de agosto de 2002, posteriormente revogado pelo Decreto nº 8505 de 20 

de agosto de 2015, criou o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), estabelecendo uma 

parceria com doadores e organizações da sociedade civil.  

O Programa Arpa é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), implementado em 

parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Governos 

Estaduais da Amazônia e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).  

Com o Arpa, o Governo Federal pretende contribuir com a consolidação do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, e tem a meta 

de proteger pelo menos 60 milhões de hectares de florestas na Amazônia por meio da criação, 

consolidação e manutenção de Unidades de Conservação. Uma das ações de apoioa a consolidação 

de Ucs é o aparelhamento das UCS por meio da execução de obras ou reformas de bases de apoio 

ou sedes administrativas.  

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

Este termo de referência visa orientar a Contratação de consultor individual para elaboração 

de projeto executivo de reforma, pequena ampliação e fiscalização de sua execução na Base 

Avançada de Pacaraima/NGI Roraima, ora sede do PARNA do Monte Roraima, o Parque foi criado 

com o Decreto de Criação: 97.887 de 28 de junho de 1989, possuindo sua área de 117.261 hectares 

no município de Uiramutã/RR. 

Sua sede, por motivos de logística está localizada no município de Pacaraima/RR, à Av. 

Panamericana s/n, centro, Cep 69.345-000. Telefone da UC: (95) 3592.1807. 

Inclusão no Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) em agosto de 2017  

Atualmente, com o novo modelo de gestão com a criação da NGI - Roraima, tornou-se base avançada 

de Pacaraima/RR. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A sede do PARNA do Monte Roraima, agora base avançada da NGI Roraima, está localizada 

na área urbana do município de Pacaraima/RR, à beira da rodovia BR-174. Do histórico da construção 

da sede do PARNA constante no item 2 do ofício 15/2014, o início das obras de construção da sede 
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deu-se em março de 1999 com recursos de compensação ambiental do linhão de Guri entre a 

Venezuela e Brasil através do convênio RD0029/99 ELETRONORTE/IBAMA/ABES. A inauguração das 

instalações/mobiliário deu-se em maio de 2000. A área total do imóvel é de 1.161 metros quarados, 

tendo 27 metros de frete para a rodovia BR 174. A área construída possui 121,27 metros quadrados 

da sede e 53.86 metros quadrados de área secundária. 

A sede administrativa foi construída em Pacaraima, fora do município em que está a área do 

Parque Nacional, Uiramutã/RR, devido ao acirramento da questão fundiária na época, em que a 

organização indígena majoritária defendia a revogação do Decreto de criação do Parque Nacional do 

Monte Roraima, por entender que a Unidade de Conservação, por estar encravada no território 

indígena Ingarikó, constituía um empecilho aos objetivos maiores das organizações indígenas, 

orquestradas pelo Conselho do Povo Indígena de Roraima – CIR, e demais Organizações Não 

Governamentais, além da própria FUNAI Roraima, que defendiam e reivindicavam a homologação da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol – TI RSS, ocorrida em abril de 2005, colocando o PARNA na 

condição de dupla afetação com a referida Terra Indígena. 

 

Pela sua localização, a sede do PARNA é de fácil acesso e localização. Distante 215 

quilômetros da capital do estado, Boa Vista, por rodovia federal, em boas condições. Porém, a 

infraestrutura da cidade é bastante precária, não possuindo rede de esgotos, obrigando o uso de 

fossa séptica, a qual necessita de urgente manutenção. O sistema de fornecimento de água é outro 

problema que deve ser resolvido nas instalações do ICMBio, embora exista uma cisterna de 10 mil 

litros, o fornecimento de água é regular apenas no período chuvoso; na época da seca (setembro a 

abril) o fornecimento de água praticamente inexiste, tendo que ser fornecido através da boa vontade 

do Corpo de Bombeiros local, ou contratando os serviços de algum caminhão pipa. Como comentado 

acima, em toda a Amazônia Legal, existe um período chuvoso, de maio a agosto e um período seco, 

de setembro a abril. A temperatura é amena, por estar a 1000 metros de altitude, varia entre 15 a 

30 graus durante o ano. 

A sede administrativa é constituída por:  

 Escritório recepção e administração. Área de 30,80 m2. 

 Escritório sala do coordenador e informática. Área de 8,55 m2. 

 Sanitário do escritório. Área 2,30 de m2. 

 Depósito de material administrativo do escritório. Área de 4,30 m2. 

 Alojamento 1. Área de 11,60 m2. 

 Banheiro alojamento 1. Área de 3,80 m2. 

 Alojamento 2. Área de 15 m2. 

 Banheiro alojamento 2. Área de 3,70 m2. 

 Cozinha dos alojamentos. Área de 8,40 m2. 

 Varanda comum aos alojamentos. Área de 21,40 m2. 

 Estacionamento aberto. Área de 41 m2. 

 Depósito geral. Área de 7,85 m2. 

 Varanda pequena do depósito. Área de 5,10 m2. 

Perfaz 163,80 metros quadrados calculados pelos espaços internos, e calculado pela área externa das 

edificações perfaz 175,13 metros quadrados. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DA SEDE DO PNMR 

 
FOTOS 01 E 02: FACHADA DA SEDE DO PNMR EM MOMENTO ANTERIOR E EM MOMENTO ATUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOS 03, 04: Interior do escritório; insuficiência de pontos de energia elétrica, de 

telefonia e lógica. 
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FOTOS 05, 06: Interior do escritório; insuficiência de pontos de energia elétrica, de 

telefonia e lógica. 

 

 

 
FOTO 07: Interior do escritório; afundamento de piso. 
 

 

 
FOTOS 08 E 09: Problemas de piso; afundamento e deterioração. 
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FOTOS 10 E 11: Garagem e alojamento. 

 

 

 

 
FOTOS 12 E 13: Esquadrias e telhado. 

 

 

 

 

 
FOTOS 14 E 15: Paredes; reboco. 
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FOTOS 16 E 17: Paredes; rachaduras. 

 
FOTOS 18 E 19: Paredes; rachaduras. 
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FOTOS 20 A 25: Hidráulica, necessidade de renovação. 

 
FOTOS 26 E 26: Hidráulica, necessidade de renovação. 
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             FOTOS 28 E 29: Abastecimento de água no período de seca (setembro a abril). 

 

 

4. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

 

4.1. População: Descrição da População que Utilizará o Empreendimento 

 

4.1.1. População fixa estimada da unidade: 07pessoas. 

4.1.2. População flutuante estimada: em média 10 pessoas/dia. 

4.1.3. Estacionamento: o PARNA possui 04 veículos tipo caminhonete. Está para receber, 

pelo ARPA, 02 quadriciclos tipo UTV e geralmente 03 carros de funcionários utilizam 

também o estacionamento. 

 

4.2. Utilização atual das dependências: 

 

4.2.1. Situação atual das edificações existente a mais de 30 anos com as seguines 

utilizações: 

 

1.1.1) Escritório/recepção: 01 pessoa fixa no atendimento de em média 10 
pessoas/turistas e acomodações como local de espera.  

a) Mobiliário – 01 escrivaninha media; 01 mesa de centro; 01 cadeira;02 sofás (03 

e 02 lugares;01 mesa de centro e uma estante para livros. 

 

1.1.2) Escritório/Administração: 02 pessoas. 
a) Mobiliário – 03 mesas tipo escrivaninha; 02 armários de aço com duas portas 

cada; 01 mesa de telefone e 03 cadeiras; 01 central de ar condicionado tipo split 

de 18.000 btus, em 220v. 

b) Iluminação da fachada do escritório. 
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1.1.3) Escritório/Sala do Coordenador/informática: 01 pessoa e trânsito para uso 
das impressoras. 

a) Mobiliário – 1 estação de trabalho; 01 escrivaninha; 03 cadeiras; 01 armários 

arquivo de 04 gavetões; 01 gabinete de equipamento satelital; 01 computador 

tipo desktop; 02 impressoras. 

 

1.1.4) Escritório/Sanitário: 
a) Vaso sanitário, espelho e lavabo. 

1.1.5) Escritório/Depósito de Material de Limpeza e administrativo: 
a) Mobiliário –estante em L abrangendo toda a parede 01m x 02m x 02m; 

 

1.1.6) Alojamento 01: para 03 pessoas 
a) Mobiliário: 01 guarda-roupa 02x02m; 01 camas de solteiro; 01 beliche; 01 

refrigerador; 01 ventilador; 01 aparelho de ar condicionado 12000btus; 01 
mesa com cadeira; 01 televisor no suporte de parede. 
 

1.1.7) Alojamento 01/Banheiro: 
a) Box com chuveiro elétrico 220v; 01 vaso sanitário; 01 pia. 
 

1.1.8) Alojamento 02: Para 06 pessoas. 
a) Mobiliário: 01 guarda-roupa 02x02m; 03 beliches; 01 ventilador; 01 aparelho 

de ar condicionado 12000btus; 01 mesa com 01 cadeira; 01 televisor no suporte 
de parede. 
 

1.1.9) Alojamento 02/Banheiro: 
a) 01 armário de parede; 01 Box com chuveiro elétrico 220v; 01 vaso sanitário; 01 

pia 

 

1.1.10) Cozinha dos alojamentos: Uso coletivo. 
a) 01 pia de cozinha 1.5m com 01 torneira; 01 armário de cozinha; 02 prateleiras 

de parede; 01 exaustor 127v; 01 fogão 4 bocas a gás; 01 geladeira grande; 01 
mesa; 02 cadeiras; 01 liquidificador. 
 

1.1.11) Varanda comum aos alojamentos: 
a) 04 tomadas e 03 lâmpadas de iluminação. 
 

1.1.12) Estacionamento: 
a) Garagem coberta e protegida para 03 veículos tipo caminhonete; tomada e 01 

03 lâmpadas de iluminação; 01 luminária para o pátio. 

 

1.1.13) Depósito Equipamentos gerais: 
a) Mobiliário – prateleiras com profundidade de 45,0cm ao longo das paredes do 

depósito. 

 

 

    4.2.1   REFORMA NECESSÁRIA NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES: 
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Nas edificações existentes faz-se necessária a avaliação para proposição da solução 

para os seguintes problemas: 

 

1) Rachaduras nas paredes; 

2) Afundamento de piso; 

3) Resolução de infiltrações nas paredes e telhado; 

4) Substituição de telhas; 

5) Recomposição de piso interno e calçada externa; 

6)  Reparo ou substituição de portas e esquadrias; 

7) Adequação das instalações hidrossanitárias, com adequação às normas vigentes; 

8) Adequação dos pontos de tomadas elétricas, telefonia e lógica ao uso e layout atual; 

9) Avaliação da melhor solução para evitar a entrada e moradia de animais entre o forro e 

a cobertura; 

10) Acabamento: reboco parcial e pintura total (alvenaria e esquadrias). 

11) Recondução ou adequação do sistema de pára-raios. 

 

 

 

4.2.3     OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CÔMODO EXTERNO PARA A SEGUINTE UTILIZAÇÃO: 

 

4.2.3.1  Vestiário e lavanderia: 
a) Construção de 01 quarto suficiente para: 01 cama de solteiro; 06 armários tipo 

escaninho para objetos pessoais dos funcionários; 01 mesa; 01 cadeira; 01 
ventilador. 

b) Banheiro do vestiário com: 01 vaso sanitário; 01 lavabo; 01 box com chuveiro 
elétrico 220v; 01 armário de parede com espelho. 

c) Lavanderia: Na parte externa do vestiário com: 01 tanque de lavar roupas com 
mesa de pedra; 01 máquina de lavar roupas e área coberta para secagem de 
roupas. 

4.2.3.2 Entrada do estacionamento: Serviço de trator de esteira e pavimentação para 
realizar nova entrada de acesso ao estacionamento da sede da UC 
(aproximadamente 100 metros). 

4.2.3.3 Ampliação do estacionamento atual que cabem somente 3 veículos, para 6 
veículos e 02 UTVs. 

 

 

 

 

4.3. Observações: 

4.3.1. Como trata-se de edificação urbana, é abastecido pela rede de energia elétrica da 

Eletrobrás. 

4.3.2. Como trata-se de imóvel urbano, o abastecimento de água é fornecido de forma 

precária por rede pública, pela CAER – Companhia de Águas de Roraima.  

4.3.3. Devido à falta constante de fornecimento de água,existe uma cisterna no subsolo 

com capacidade de 10.000 litros, donde a água é bombeada para caixa d’água plástica 
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de 1000 litros. Porém , como explanado arteriormente, em um grande período do ano 

não há fornecimento de água pela rede pública de abastecimento; sendo assim  torna-

se necessária a perfuração de um poço artesiano, ou semi-artesiano para atender a 

demanda da sede da UC neste período de seca. 

 

 

 

4.4   Considerar que o projeto deve seguir, sempre que possível, conceitos de sustentabilidade, 

tais como: 

- Conforto térmico, ventilação natural; 

- Reduzir o consumo de ENERGIA (refrigeração, iluminação, etc).  

- Redução no consumo de ÁGUA e uma gestão inteligente deste recurso, através de  

tecnologias de reuso de águas cinza e águas negras; Utilização de águas da chuva; etc.  

- ACESSIBILIDADE de acordo com as normas vigentes; 

- Materiais ecológicos; 

- PRATICIDADE de manutenção das instalações e DURABILIDADE do patrimônio. 

- SEGURANÇA da construção, priorizando a utilização de materiais que retardem o fogo, fácil 

acesso à saídas de emergência etc. 

- Na necessidade de PAISAGISMO que se adapte ao projeto a máxima utilização possível 

espécies nativas; 

- Pisos externos drenantes que não impermeabilize o solo. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. FASE I 

Elaboração do projeto executivo da reforma e ampliação da Base avançada 

Pacaraima/PARNA do Monte Roraima, constando ainda de memorial descritivo com especificação 

técnica dos materiais, orçamento com planilha de custos detalhada e proposta de cronograma de 

execução. 

5.2. FASE II 

Assessorar o Funbio durante a fase de seleção de empreiteiras, analisando tecnicamente as 

propostas recebidas  e realização da fiscalização da reforma e ampliação. 

 

6. ATIVIDADES 

 

6.1. FASE I 
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6.1.1. Visita Técnica de Reconhecimento 

 

Visita técnica ao local para levantamento de dados, diagnósticos, reconhecimento da 

área e conferência da demanda (programa de necessidades) junto aos gestores (no 

caso de reformas, incluir levantamento das instalações existentes). 

 

 

6.1.2.  Estudo Preliminar de Arquitetura 

Elaborar estudo preliminar do projeto de arquitetura, considerando a legislação local 

vigente (prefeitura e corpo de bombeiros, no mínimo). Esta etapa deve conter as 

soluções plásticas e técnicas propostas.  Nesta atividade devem ser realizadas reuniões 

com o supervisor técnico do contrato para discussão e aprovação do partido a ser 

adotado. 

Documentos a serem entregues:  

 Planta de situação; 

 Plantas baixas em escala 1/100 ou outra apropriada; 

 Cortes esquemáticos com indicação de alturas e níveis; 

 Locação dos sistemas sustentáveis de tratamento de esgotos e de águas 

pluviais (se necessário); 

 Memorial descritivo preliminar (descrição e justificativa das soluções adotadas 

na proposta). 

Obs: A depender do objeto do projeto, pode ser necessário o desenvolvimento de 

estudo preliminar para outra especialidade além da arquitetura. 

 

6.1.3. Anteprojeto de Engenharia 

 Apresentar Anteprojeto de engenharia que abrange a representação técnica da opção 

aprovada em estudos preliminares, para subsidiar a elaboração do Projeto Executivo, 

apresentado em desenhos em número, escala e detalhes suficientes para a 

compreensão da obra planejada, contemplando especificações técnicas, memorial 

descritivo e orçamento estimativo, e deve ser elaborado como parte da sequência 

lógica das etapas que compõem o desenvolvimento de uma obra, precedido 

obrigatoriamente de estudos preliminares, programa de necessidades e estudo de 

viabilidade. Nesta etapa, o projeto deve receber aprovação final do cliente e dos órgãos 

oficiais envolvidos e possibilitar a contratação da obra. 

Documentos a serem entregues (arquitetura):  

 Plantas de situação, plantas baixas (a serem definidas de acordo com o escopo 

do projeto); 

 Cortes  e fachadas em escala 1/50;  

 Perspectivas de volume da proposta (projeto em 3D);  

 Revisão e ampliação do Memorial Descritivo Preliminar, abrangendo aspectos 

construtivos;  

 Quadro geral de acabamentos e lista preliminar de materiais com 

quantitativos. 
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Obs: Caso o estudo preliminar envolva demais especialidades, deve ser avaliado os 

documentos a serem entregues, conforme cada projeto envolvido. 

 

6.1.4. Projeto Executivo 

Elaborar o Projeto executivo, constando de todos os documentos, plantas, cortes e detalhes 

necessários à execução da obra: 

6.1.4.1. Projeto de Arquitetura – abrange as soluções de agenciamento dos espaços 

internos e externos da edificação para atendimento do programa de 

necessidades, assim como o tratamento plástico a ser dado em seus elementos 

externos e internos. Inclui o layout de todas as edificações; 

 Elementos técnicos mínimos a serem entregues:  

Desenho: plantas de situação, implantação com níveis, plantas baixas e de 

cobertura, cortes e elevações, detalhes (que possam influir no valor do 

orçamento). Indicação de elementos existentes, a demolir e a executar, em caso 

de reforma e/ou ampliação. 

Especificação: materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas 

construtivos. 

 

6.1.4.2.  Projeto de estrutura (Fundações e superestrutura) – conjunto de 

elementos que visam definir e disciplinar a execução de parte da edificação 

considerada resistente às ações e coações atuantes, com dimensionamento dos 

elementos estruturais e distribuição de ferragens necessárias à sua execução.  

 Elementos técnicos mínimos a serem entregues:  

a) Fundação: 

Desenho: locação, características e dimensões dos elementos de fundação. 

Memorial: método construtivo e cálculo de dimensionamento. 

b) Estrutural: 

Desenho: Planta baixa com lançamento da estrutura com cortes e elevações, se 

necessários. 

Especificação: detalhamento de materiais, componentes e sistemas construtivos. 

Memorial: Método construtivo e Cálculo do dimensionamento. 

 

6.1.4.3. Projeto de instalações elétricas – abrange a distribuição das redes internas 

e externas de energia para alimentação de equipamentos e  iluminação. 

 Elementos técnicos mínimos a serem entregues:  

Desenho: Planta baixa com marcação dos pontos, circuitos e tubulações e 

diagrama unifilar. 

Especificação: detalhamento de materiais e equipamentos. 

Memorial: determinação do tipo de entrada de serviço e cálculo do 

dimensionamento. 

 

6.1.4.4. Projeto de instalações hidro-sanitárias – inclui as redes de alimentação e 

distribuição interna de água, rede interna e despejo final de esgotos sanitários, 
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rede de coleta e de esgotamento de águas pluviais, dimensionamento dos 

elementos e cálculos. 

 Elementos técnicos mínimos a serem entregues:  

Desenho: Planta baixa com marcação da rede de tubulação (água, esgoto, águas 

pluviais e drenagem), prumadas e reservatório; Esquema de distribuição 

vertical. 

Especificação: detalhamento de materiais e equipamentos. 

Memorial: Cálculo do dimensionamento das tubulações e reservatório. 

 

6.1.4.5. Projeto de instalações especiais de telefonia e lógica – abrange as redes 

internas de monitoramento, lógica e telefonia, contempla todos os cálculos e 

especificações. 

 Elementos técnicos mínimos a serem entregues:  

Desenho: planta baixa com marcação dos pontos e tubulações. 

Especificação: detalhamento de materiais e equipamentos. 

 

6.1.4.6. Prevenção de Instalações de Prevenção de incêndio – conjunto de 

elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa 

definir e disciplinar a instalação de dispositivos de detecção e alarme de 

incêndio; prevê cálculos e especificações. 

 Elementos técnicos mínimos a serem entregues:  

Desenho: planta baixa indicando tubulações, prumadas, reservatório, caixas de 

hidrante e/ou equipamentos. 

Especificação: detalhamento de materiais e equipamentos. 

Memorial: cálculo do dimensionamento das tubulações e reservatório. 

 

6.1.4.7. Projeto de Paisagismo – Tem por objetivo dotar o conjunto de elementos 

construídos ou naturais que visa organizar e disciplinar o uso dos espaços 

internos e externos e a recomposição da paisagem, de modo a integrá-la com o 

edifício, ou com o conjunto de edifícios, protegendo e conservando o solo 

naturalmente e contribuindo para o Conforto Ambiental 

 Elementos técnicos mínimos a serem entregues:  

Desenho: implantação em níveis. 

Especificação: espécies vegetais, de materiais e equipamentos. 

 

6.1.4.8. Cronograma de fiscalização de Obra – Apresentação de cronograma de 

fiscalização da obra (FASE II), constando a frequência de visitas, número de dias 

por etapa de acordo com o Cronograma de execução físico financeira proposto. 

As visitas de fiscalização deverão ocorrer em momentos chaves da execução da 

obra.  

 

 

 

6.1.5. Definição por Tipo de Documento 



16 
 

 Desenhos/Plantas - representação gráfica do objeto a ser executado, elaborada de 

modo a permitir sua visualização em escala adequada, demonstrando formas, dimensões, 

funcionamento e especificações, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevações, 

esquemas e detalhes, obedecendo às normas técnicas pertinentes. 

 

 Memorial descritivo - descrição das soluções adotadas nos projetos, bem como suas 

justificativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as 

informações contidas nos desenhos, inclui ainda a indicação detalhada de todos os cálculos 

e especificações dos materiais, sistemas e equipamentos que serão empregados na obra. 

Para especificações técnicas, o texto deve fixar todas as regras e condições que se deve 

seguir para a execução da obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente 

os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem 

aplicados e o modo como serão executados cada um dos serviços apontando, também, os 

critérios para a sua medição. 

 

 Planilhas Orçamentárias - quantitativos e valores de todos os materiais e serviços 

necessários para realização da obra, itemizados de acordo com a especificação técnica, 

constante no memorial descritivo. As planilhas orçamentárias deverão ser lastreadas em 

composições de custos unitários, referenciadas à data de sua elaboração. O valor do BDI, 

considerado para compor o preço total, deverá ser explicitado no orçamento. A Planilha 

de Custos e Serviços sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo: 

 Discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo 

parcial. 

 Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada serviço e/ou 

material. 

 Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA e assinatura. 

Cada Composição de Custo Unitário, devendo conter, no mínimo: 

 Discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua incidência na realização do 

serviço, preço unitário e custo parcial; 

 Custo unitário total do serviço, representado pela soma dos custos parciais de cada 

insumo; 

 Para o caso de se utilizarem Composições de Custos de entidades especializadas, a fonte 

de consulta deverá ser explicitada. 

 

 Cronograma de execução físico financeira – indica graficamente o 

desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra 

demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser executado e o respectivo valor 

financeiro despendido. 

 

 ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsável de todos 

os componentes dos serviços, inclusive os subcontratados. 

 

6.2. FASE II (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA) 
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6.2.1. Acompanhamento na visita técnica para o nivelamento de propostas para a 

contratação das obras, no caso de pedido de esclarecimento. 

 

6.2.2. Auxílio na análise técnica das propostas apresentadas pelas empresas participantes. 

6.2.3. Fiscalização da Obra: O(a) consultor(a) contratado(a) em suas visitas de campo 

deverá apoiar, monitorar e acompanhar tecnicamente e fisicamente a execução da 

obra, com as seguintes atribuições, entre outras: 

 

 Realizar visita técnica de start da obra; 

 Autorizar a execução de cada fase da obra, verificando e acompanhando o 

planejamento da empresa construtora; 

 Convocar reuniões com o responsável técnico da empresa construtora; 

 Verificar a qualidade da execução dos serviços, podendo exigir a reparação e/ou a 

reexecução do(s) mesmo(s); 

 Verificar o “Diário de Obras” para tomar conhecimento de eventuais ocorrências; 

 Analisar em conjunto com a empresa a necessidade de eventuais modificações ou 

complementações de projeto, inclusive em relação à aplicação / quantidade de 

materiais, elaborando e apresentando as soluções técnicas para cada caso, contudo, 

visando sempre não onerar os custos da obra; 

 Submeter tais modificações ao Funbio e ICMBio, antes de aprová-las junto à empresa; 

 Acompanhar a aprovação pelo Funbio / ICMBio para tais modificações; 

 Verificar a qualidade dos materiais empregados na obra e se os mesmos estão em 

conformidade com o memorial descritivo e normas prescritas para esta obra; 

 Proceder às medições e atestar os serviços efetivamente executados e aprovados, 

emitindo o relatório das atividades em andamento e/ou concluídas, acompanhado de 

fotografias; 

 Planejar as visitas de fiscalização em conjunto com a empresa contratada e o Órgão 

Gestor; 

 Manter contato permanente com a empresa contratada para acompanhamento das 

atividades, registrando as informações por e-mails, onde deverão estar copiados o 

Funbio e o ICMBio; 

 Emitir ART ou RRT para atividade de fiscalização da obra. 

 

As visitas a campo para fiscalização da obra serão realizadas de acordo com cronograma de 

fiscalização da obra, aprovado pelo contratante. O pagamento das visitas será realizado 

considerando o valor do dia de trabalho do consultor, de modo que o proponente deve 

apresentar este valor para a visita de fiscalização, discriminado na proposta financeira. 
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O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, com recursos 

do Programa ARPA. Qualquer alteração de escopo deve passar pela anuência do Funbio, 

enquanto contratante. 

7. INSUMOS 

 

7.1. Insumos de responsabilidade do contratado:  

 Todo e qualquer material e equipamento necessário à execução dos serviços; 

 Taxa de Emissão de RRT ou ART para o projeto executivo e para a fiscalização.  

7.2. Insumos de responsabilidade do projeto: 

•  Para realização da visita técnica de reconhecimento da Fase I e para a vista técnica de 

nivelamento de propostas da Fase II haverá ajuda de custo para hospedagem e 

alimentação e passagens de ida e volta, aéreas ou terrestres, partindo de Boa Vista/RR, 

cidade grande mais próxima do objeto desta contratação; 

•   Taxas, alvarás e licenças. 

 

8. PRODUTOS 

 

8.1. FASE I 

 

PRODUTO 01 – Relatório do diagnóstico da visita técnica ao local de implantação do projeto 

e levantamento arquitetônico completo da edificação.  

PRODUTO 02 – Estudo preliminar do projeto de arquitetura de reforma e ampliação da base 

avançada Pacaraima/PARNA do Monte Roraima.  

PRODUTO 03 – Anteprojeto de arquitetura da reforma  e ampliação da base avançada 

Pacaraima/PARNA do Monte Roraima.  

PRODUTO 04 – Projeto executivo e projetos complementares reforma e ampliação da base 

avançada Pacaraima/PARNA do Monte Roraima, incluindo memorial descritivo, planilha 

orçamentária e cronograma fisico-financeiro. 

 

 

8.2. FASE II 

 

PRODUTO 01 – Relatório para o processo de contratação das obras consolidando todas as 

respostas aos questionamentos das empreiteiras e a análise das propostas apresentadas pelos 

consultores individuais; 

PRODUTO 02 – Relatório de visita de start da obra; 

PRODUTO 03 – Relatório da 1ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição; 

PRODUTO 04 – Relatório da 2ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição; 
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PRODUTO 05 – Relatório da 3ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição; 

PRODUTO 06 – Relatório da 4ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição; 

PRODUTO 07 – PRODUTO Final – Relatório da entrega definitiva da obra, acompanhado da 

planilha de medição final, com emissão do Termo Provisório de Recebimento da Obra; 

 

OBS. Todos os relatórios mensais referentes às visitas de medição deverão conter informações sobre 

a evolução das frentes serviços, complementando os registros feitos no diário de obra, com as 

informações sobre fatos relevantes que impactem sobre a evolução da obra, prazos, materiais e 

qualidade. Devem conter também registro fotográfico detalhado. O relatório referente à visita 

preliminar deverá conter fotografias do ‘ANTES’. Os relatórios subsequentes deverão conter registro 

fotográfico do ‘ANTES’ e ‘DEPOIS’. 

 

 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS E ENCAMINHANENTOS 

 

9.1. O consultor deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o Funbio, para o 

órgão gestor e para a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), em meio digital (por e-

mail, para arpa@mma.gov.br ou em pendrive), devidamente aprovados pelos gestores da 

UC.    

 

9.2. Todos os relatórios deverão ser entregues à equipe do Órgão Gestor e ao Funbio, em meio 

digital, preferencialmente em Word e/ou Excel; 

 

9.3. Os produtos com arquivos de extensão dwg/ CAD dos projetos deverão ser entregues 

gravados em pendrive, e também uma cópia em pdf endereçados ao Funbio e à equipe da 

UC/ICMBio. Após aprovação definitiva do projeto executivo, os documentos devem ser 

impressos com assinatura do responsável técnico. Estes projetos serão carimbados e 

assinados pelo ICMBio. 

 

9.4. Realizar os desenhos em conformidade com as normas técnicas (ABNT) e as legislações 

federal, estadual e municipal. Fornecer o projeto dentro dos padrões para aprovação das 

licenças se necessário, dar entrada nos documentos para obtenção das mesmas, e dar 

suporte para resolução de quaisquer exigências. 

 

9.5. Caso sejam empregadas alternativas sustentáveis não usuais, deve ser elaborado um 

documento com instruções para operação e manutenção. 

 

9.6. O consultor poderá reter cópia dos produtos gerados, mas a sua utilização (no todo ou em 

parte) para fins diferentes do objeto deste instrumento dependerá de autorização prévia e 

expressa da Contratante, mesmo depois de encerrado o contrato. 

 

9.7. Apenas para Consultoria Pessoa Física: Estão incluídos no custo a remuneração dos serviços 

prestados pelo consultor e todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e 
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trabalhista, devendo ser deduzidos, no ato dos pagamentos, os descontos estipulados por 

lei (IRRF e INSS – para pessoa física). 

 

10. CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO 

 

PRODUTO 
DESCRIÇÃO 

 

PRAZO PARA 

ENTREGA 

  

FORMA DE 

PAGAMENTO %  

DO VALOR 

TOTAL DO 

CONTRATO DE 

CADA ENTREGA 

 

PRAZO PARA 

O ÓRGÃO 

GESTOR 

APROVAR O 

PRODUTO 

(Dias úteis) 

 

PRAZO PARA A 

CONTRATADA 

REVISAR O 

PRODUTO (Dias 

úteis) 

 

Fase I 100    

01 

Relatório do 

diagnóstico da 

visita técnica ao 

local de 

implantação do 

projeto e 

levantamento 

arquitetônico 

completo da 

edificação. 

15 05 05 03 

02 

Estudo preliminar 

do projeto de 

arquitetura de 

reforma e 

ampliação da 

base avançada 

Pacaraima/PARNA 

do Monte 

Roraima 

35 15 05 03 

03 

Anteprojeto de 

arquitetura da 

reforma  e 

ampliação da 

base avançada 

Pacaraima/PARNA 

do Monte 

Roraima. 

55 30 10 05 

04 
Projeto executivo 

e projetos 

120 50 15 08 
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complementares 

reforma e 

ampliação da 

base avançada 

Pacaraima/PARNA 

do Monte 

Roraima, 

incluindo 

memorial 

descritivo, 

planilha 

orçamentária e 

cronograma 

fisico-financeiro. 

Fase II 100   

05 

Relatório do 

processo de 

contratação das 

obras 

    

06 
Relatório de start 

da Obra  

05 dias após o 

start da obra 

5 05 - 

07 
Relatório da 

Primeira medição. 

05 dias após a 

medição 

15 05 - 

08 
Relatório da 

segunda medição 

05 dias após a 

medição 

15 05 - 

09 
Relatório da 

terceira medição 

05 dias após a 

medição 

15 05 - 

10 
Relatório da quarta 

medição 

05 dias após a 

medição 

20 05 - 

Final 
Relatório Final Até 10 dias 

após a medição 

30 05 - 

O Cronograma da Fase II poderá ser ajustado conforme proposta de Cronograma de fiscalização 

apresentado pelo proponente na Fase I. 

Os pagamentos serão feitos em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, no Funbio, 

do documento de cobrança (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite (documento 

emitido pelo beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços foram 

prestados em conformidade com as especificações solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso). 

Caso o consultor não concorde com as alterações, correções e/ ou complementações solicitadas pelo 

ICMBio, a reemissão do documento deverá ser encaminhada para o gestor técnico do contrato, com 

cópia para a como a contratante, acompanhada de um Relatório Justificativo, com embasamento 

técnico e/ou legal, para ser analisado.  
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As quantidades de verificações e reapresentações dos documentos são estimadas e a título de 

previsão no cronograma, podendo ocorrer a aprovação da documentação de imediato, ou seja, na 

primeira entrega, desde que todos os requisitos exigidos estejam atendidos.  

 

11. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

Os profissionais participantes da equipe deverão ser os mesmos que assinarão as ARTs. 

 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

Para consultores individuais: 

 Profissional com mínimo de 05 anos de formação acadêmica superior em arquitetura 

e/ou engenharia civil; 

 Experiência na elaboração de Projetos Executivos; 

 Registro e certidão de regularidade junto ao CREA ou CAU. 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

 Experiência na fiscalização de obras;       

       Conhecimento do território local, suas especificidades, materiais locais disponíveis etc. 

      Experiência com projetos em áreas naturais protegidas; 

      Ter desenvolvido projetos que tenham utilizado os princípios de arquitetura sustentável; 

 

12. OBRIGAÇÕES 

12.1. OBRIGAÇÕES DO ICMBio 

 

 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem 

como disponibilizar-se para reuniões; 

 Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim como 

convocar a qualquer momento e executor para prestar esclarecimentos e sanar dúvidas; 

 Avaliar os produtos da cada etapa em até 10 dias úteis, no máximo, podendo recusar 

e solicitar ajustes. 

 

12.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 Apresentar os projetos com detalhamento de projeto executivo visando à 

contratação imediata das obras; 
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 Prestar todos os serviços e informações contidas nos projetos rigorosamente em 

consonância com as normas da ABNT; 

 Estar durante a consultoria em contato com o responsável pelo acompanhamento 

técnico e contratante para troca de informações, documentos,  orientações técnicas, 

definição de tarefas, ajustes, e outros relacionados diretamente aos serviços, 

fornecendo sempre que solicitado informações sobre a condução dos trabalhos; 

 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRTs dos 

projetos ,assinada e quitada (inclusive dos serviços subcontratados); 

 Estar disponível durante a execução das obras para sanar qualquer dúvida e 

resolver qualquer problema relativo aos serviços prestados. 

 

As reuniões entre contratado e supervisor técnico poderão ocorrer  por skype ou outra forma 

acordada, mas se necessário a contratada deverá prever a necessiadade de reunião presencial. 

A entrega dos produtos poderá acontecer por e-mail ou outra forma acordada. 

 

13. ESTIMATIVA DE TEMPO DE DURAÇÃO DAS FASES 

 

FASE 1 

• O prazo esperado para esta fase é de 120 dias;  

 

FASE 2 

• O período de seleção da empreiteira esperado é de cerca de 60 dias; 

• O período estimado de execução da obra será definido com base no conograma físico 

financeiro proposto na fase I pela contratada. 

FASE I: 120 dias ; FASE II: 60 dias (prazo esperado para o período de seleção da empreiteira) + 

150 dias (período estimado de execução da obra, a ser ajustado conforme cronograma físico 

financeiro). Total previsto: 330 dias. 

 

 

 


