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TERMO DE REFERENCIA 

 

  

  

1. DO OBJETO 

1.1 	Contratação de profissional para a prestação de serviço na elaboração de 
Projeto Arquitetônico Executivo, do novo prédio da Câmara Municipal de 
Araguaina/TO. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 	0 presente objeto tem por finalidade a contratação de profissional para 
elaborar o projeto arquitetõnico da nova sede da  Camara  Municipal de 
Araguaina. A elaboração do projeto arquitetõnico tem como finalidade 
determinar e detalhar os elementos necessários para as intervenções das 
edificações e ambientes da nova sede da Câmara Municipal de 
Araguaina. 

3 DO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 0 contratado realizará o desenvolvimento, apresentação e 
detalhamento de projeto arquitetônico da nova sede da Câmara 
Municipal de Araguaina, conforme a seguir: 

3.1.1 PRIMEIRA FASE (ESTUDO PRELIMINAR): Levantamento da  area  existente a 
ser projetada (informações que auxiliam a elaboração do projeto, como 
por exemplo tamanho do lote, normativas do loteamento ou condomínio 
e localização do mesmo em relação ao norte geográfico) para 
elaboração da primeira planta baixa e  layout  (anteprojeto arquitetõnico). 
Apresentação na forma de planta baixa com a proposta de  layout  onde 
serão elaboradas as soluções para o projeto, a partir dos dados fornecidos 
pelo proprietário do imóvel/cliente (programa de necessidades). 

3.1.2 SEGUNDA FASE: Desenvolvimento da proposta depois de aprovada a 
planta baixa com  layout  pelo cliente, onde serão elaboradas as peças 
técnicas para a entrega final que são: 

3.1.2.1 Planta de situação; 
3.1.2.2 Plantas baixas; 
3.1.2.3 Planta de cobertura e locação; 
3.1.2.4  Codes  (quantos se fizerem necessários para o 

entendimento do projeto); 
3.1.2.5 Fachadas; - Quadro de esquadrias e especificações 

(piso, parede e teto); 
3.1.2.6 Imagens de raquete eletrônica e  video.  

3.1.3 Os projetos serão elaborados de acordo com o código de obras do 
município de Araguaina para aprovação; 
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3.1.4 0 contratado disponibilizara uma copia impressa do projeto,5 (cinco) 
copias da RRT(Registro de Responsabilidade Técnica) e copia digital do 
projeto; 

4 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

4.1 0 critério de julgamento das propostas  sera  o menor prego global. 

VALOR ESTIMADO 

ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO VLR. MENSAL VALOR AN  UAL  

1 01 SERV 

Contratação 	de 	profissional 
para a prestação de serviço na 
elaboração 	de 	Projeto 
Arquitetônico 	Executivo, 	do 
novo 	prédio 	da 	Camara  
Municipal de Araguaina/TO. 

R$ R$ 

TOTAL R$ 

5 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

5.1 A norma legal para o procedimento dessa contratação é por meio de 
Dispensa de Licitação, regido pelo Artigo 75 da Lei n° 14.133 de 01 de Abril de 
2021. 

6 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Toda a documentação indispensável para o desempenho dos serviços  sera  
fornecida pela  Camara  Municipal de Araguaina/TO ao CONTRATADO. 

6.2 0 Profissional interessado deverá realizar visita técnica no local que  sera  
construido a nova sede para elaooração da proposta, sendo a mesma 
obrigatória para realização da continuidade do processo de dispensa de 
licitação. 

6.3 0 CONTRATADO compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na 
legislação de regência quanto aos serviços contratados. Fica de exclusiva 
responsabilidade da  Camara  Municipal de Araguaina a guarda do arquivo 
morto dos documentos para futuras solicitações por parte de qualquer 
fiscalização ou a quem de direito. 

7 DOS DEVERES DO CONTRATADO 

7.1 0 contratado desempenhará os serviços com todo zelo, diligência e 
honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da  
Camara  Municipal de Araguaina/TO, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais. 

7.2 Responsabilizar-se-6 o CONTRATADO por todos os documentos a ela 
entregues pela  Camara  Municipal de Araguaina/TO, enquanto 
permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços contratados, 
respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo 
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comprovado caso fortuito ou  forgo  maior, mesmo se tal ocorrer por ação o 
omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso. 

7.3 Cumprir integralmente as obrigações, obedecendo as especificações, prazos 
e demais condições relacionadas ao Termo de Referência; 

7.4 Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XVI, do artigo 92, da Lei n° 
14.133/2021; 

7.5 Realizar todos os serviços em conformidade com as especificações técnicas, 
pelo prego ofertado, no prazo acordado, para a completa e qualificada 
execução. 

8 DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Para fins de HABILITAÇÃO, o CONTRATADO deverá apresentar a habilitação 
parcial e documentação obrigatória, para comprovar a sua Regularidade 
perante a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal e 
trabalhista - CNDT. 

8.2 Para qualificação técnica, deverá a licitante apresentar os seguintes 
documentos: 

8.2.1 Comprovação de possuir nível superior, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica, devidamente registrado, no CAU, acompanhados 
das Certidões de Acervo Técnico -  CAT,  expedidas por esse Conselho, que 
comprovem ter os profissionais executado serviços que guardem semelhança 
com o objeto a ser contratado. 

9 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9.1 Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, com responsabilidade de fazer anotações e registros de todas 
as ocorrências, propondo a aplicação das penalidades previstas na 
legislação, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, sob pena 
de responsabilidade; 

9.2 Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de 
Referência; 

9.3 Propiciar ao CONTRATADO as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar a prestação de serviços, incluindo acessos à documentos 
necessários para a execução dos serviços; 

9.4 Fornecer ao CONTRATADO todas as informações relacionadas com o objeto 
deste Termo de Referência; 

9.5 Rejeitar os serviços realizados em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo CONTRATADO, estabelecendo prazo razoável para sua correção: 
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9.6 Efetuar os pagamentos ao CONTRATADO na forma e nos prazos previstos 
neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais; 

10 DA VIGÊNCIA E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

10.1 0 prazo de vigência contratual  sera  de 02 (dois) meses, contados a partir 
da assinatura do contrato; 

10.2 A partir da data de assinatura do Contrato, em até 05 dias corridos, o 
CONTRATADO deverá dar inicio aos trabalhos. 

11 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 0 CONTRATADO entregará ao CONTRATANTE, a nota fiscal 
acompanhada das seguintes certidões atualizadas: Certidão negativa 
conjunta de débitos relativos aos tributos Federais e ei divida ativa da Unido; 
Certidão negativa de débitos tributários Estadual; Certidão negativa de 
débitos tributários Municipal; Certidão negativa de débitos trabalhistas - 
CN  DT.  

12 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

12.1 As despesas referentes ao objeto deste termo, correrão à conta do 
orçamento próprio da  Camara  Municipal de Araguaína - TO, pelas funcionais 
programáticas a seguir: 

Serviços de copias e 
reprodução de 
documentos 

01.031.2032.2.477 33.90.36.99 

13 DAS SANgOES E PENALIDADES 

13.1 0 CONTRATADO deverá observar rigorosamente as condições 
estabelecidas para a prestação dos serviços, sujeitando-se as penalidades 
constantes no artigo 156 da Lei n° 14.133/2021, a saber: 

13.1.1 ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de 
Referência, que não gerem prejuízo para a  Camara  Municipal de 
Araguaina; 

13.1.2 MULTA de 0,5% (zero virgula cinco por cento), limitado a 30% (dez por 
cento), incidente sobre o valor global, nos casos de descumprimento do 
prazo para prestação dos serviços; 

13.2 Após 30 (trinta) dias de atraso na prestação dos serviços, a  Camara  
Municipal de Araguaina poderá considerar inexecução total do objeto; 
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13.3 Em caso de inexecução total do objeto aplicar-se-6 multa de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da contratação; 

+ De4,p_ 

a 
0 	Fls. 

13.4 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à Câmara Municipal de Araguaina, o débito será 
encaminhado para inscrição em divida ativa; 

13.5 Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no  art.  
166 da Lei n° 14.133/2021; 

13.6 As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara 
Municipal de Araguaina após a devida notificação e o transcurso do prazo 
estabelecido para a defesa prévia; 

13.7 A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com 
aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, 
a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, 
o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

13.8 0 prazo para apresentação de defesa prévia será de 15 (quinze) dias úteis 
a contar da intimação, conforme disposto no  art.  166 da Lei n° 14.133/2021; 

14 DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 Será designado como Fiscal Titular deste CONTRATO um servidor da 
Câmara Municipal de Araguaina. 

14.2 A fiscalização é a atividade exercida de modo sistemático pelo 
CONTRATANTE, objetivando a verificação do cumprimento das disposições 
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos; 

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum 
acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/2021. 

15.2 A participação do profissional implica em aceitação de todas as 
exigências deste Termo de Referência. 

Araguaina/TO, 09 de janeiro de 2023. 

Eduardo . "azio Vitorino Coelho 
Técnico de Compras a Câmara Municipal de Araguaina/TO 

Matricula N° 1066496 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE 	ARAGUAiNA/TO 	E 

CONTRATANTE:  Camara  Municipal de Araguaina, instituição de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o n° 02.773.216/0001-15, com sede na Rua das Mangueiras, 
n° 10, Centro, Araguaina/TO, neste ato representado por seu Presidente, 
Vereador Marcos Antonio Duarte da Silva, CPF:901.461.821-20, RG: 3584556 
SPTC/GO, residente e domiciliado na Avenida Cônego João Lima, n°2451, 
Centro, Araguaina/TO. 

CONTRATADA: 	  pessoa física, com sede na 	 
inscrita no CPF sob o n° 	 , CAU 	  por seu 
Representante Legal, 	  RG 	 CPF 	  
residente e domiciliado 	  têm justos 
e certos o presente Contrato Administrativo de prestação de serviços, mediante 
as Cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 0 objeto do presente contrato consiste na contratação de profissional para 
a prestação de serviço na elaboração de Projeto Arquitetônico Executivo, do 
novo prédio da Câmara Municipal de Araguaina/TO. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 0 contratada realizará o desenvolvimento, apresentação e detalhamento de 
projeto arquitetônico da nova sede da Câmara Municipal de Araguaina, 
conforme a seguir: 

2.1.1 PRIMEIRA FASE (ESTUDO PRELIMINAR): Levantamento da área 
existente a ser projetada (informações que auxiliam a elaboração 
do projeto, como por exemplo tamanho do lote, normativas do 
loteamento ou condomínio e localização do mesmo em relação 
ao norte geográfico) para elaboração da primeira planta baixa e  
layout  (anteprojeto arquitetõnico). Apresentação na forma de 
planta baixa com a proposta de  layout  onde serão elaboradas as 

Alighlb"Rua das Mangueiras, 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
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soluções para o projeto, a partir dos dados fornecidos pelo 
proprietário do imóvel/cliente (programa de necessidades). 

2.1.2 SEGUNDA FASE: Desenvolvimento da proposta depois de aprovada 
a planta baixa com  layout  pelo cliente, onde serão elaboradas as 
pegas técnicas para a entrega final que são: 

	

2.1.2.1 	Planta de situação; 

	

2.1.2.2 	Plantas baixas; 

	

2.1.2.3 	Planta de cobertura e locação; 

	

2.1.2.4 	Cortes (quantos se fizerem necessários para o entendimento 
do projeto); 

	

2.1.2.5 	Fachadas; - Quadro de esquadrias e especificações (piso, 
parede e teto); 

	

2.1.2.6 	Imagens de maquete eletrônica e  video.  

2.2 Os projetos serão elaborados de acordo com o código de obras do município 
de Araguaina para aprovação; 

2.3 0 contratado disponibilizard uma cópia impressa do projeto,5 (cinco)copias 
da RRT(Registro de Responsabilidade Técnica) e copia digital do projeto; 

2.4 A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados 
será fornecida pela CONTRATANTE; 

2.5 A documentação deverá ser entregue pela CONTRATANTE de forma 
completa em boa ordem e nos prazos; 

2.6 0 CONTRATADO compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na 
legislação de regência quanto aos serviços contratados; 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DO CONTRATADO 

3.1 0 CONTRATADO desempenhará os serviços com todo zelo, diligência e 
honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 
CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. 

3.2 Responsabilizar-se-6 o CONTRATADO por todos os prepostos que atuarem nos 
serviços ora contratados, indenizando Ci CONTRATANTE, em caso de culpa ou 
dolo. 

3.3 Obriga-se o CONTRATADO a fornecer  CI  CONTRATANTE, dentro do horário 
normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços 
ora contratacios. 
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3.4 Responsabilizar-se-6 o CONTRATADO por todos os documentos entregues pel 
CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução 
dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou 
inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer 
por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham 
acesso. 

3.5 0 CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas 
consequências de informações, declarações ou documentação iniclôneas ou 
incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da 
CONTRATANTE ou decorrente do desrespeito Ci orientação prestada. 

CLAUSULA QUARTA - DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

4.1. Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer ao CONTRATADO todos os dados, 
documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos 
serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo  
CI  segunda acaso recebidos intempestivamente. 

4.2 A CONTRATANTE obriga-se a: Especificar e estabelecer diretrizes para 
aceitação dos serviços executados e/ ou produzidos pelo CONTRATADO. 

4.3 Agendar as reuniões que se fizerem necessárias para o planejamento, 
avaliação e ajustes nas etapas previstas de planejamento das ações. 

4.4 verificar o cumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, 
inclusive quanto cti continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os 
casos de força maior, justificados e aceito pelo CONTRATANTE, não devem ser 
interrompidas. 

4.5 efetuar o pagamento nas condições e pregos pactuados. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência do presente contrato é de 02 (dois) meses, tendo os seus efeitos 
a partir da data da assinatura. 

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, DOS PAGAMENTOS 

6.1 - 0 valor global do presente contrato é de 	  
que a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO em uma parcela única. 

6.2 - Os recursos financeiros para pagamentos dos serviços objeto do presente 
contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 
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ORGÃO 
DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA ELEMENTO DE 
DESPESA  

FONTE 

Camara  Municipal de 
Araguaina-TO 

01.031.2032.2.477 3.3.90.36.99 1.500.0000.00000 

6.3 Nos valores acima expostos j6 estão inclusos todos os encargos relacionados 
com a prestação de serviço objeto do presente contrato, exceto taxas 
relacionadas a aprovação na Prefeitura, se necessário. 

CLAUSULA SÉTIMA - PENALIDADES 

7.1 A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 
para a prestação dos serviços, sujeitando-se as penalidades constantes no item 
13 do Termo de Referência do Processo Administrativo N°212/2022. 

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

8.1 - 0 contrato poderá ser extinto por mútuo acordo entre as partes, além das 
situações previstas nos artigos Artigo 137, 138 e 139 da Lei 14.133 de 01 de abril de 
2021. 

CLAUSULA NONA - FORO 

9.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, as partes 
elegem o foro da comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, excluindo-se 
outro por mais privilegiado que seja. 

9.2 - E, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato de prestação 
de serviços em duas vias de igual teor, para um só efeito, na presença de duas 
testemunhas. 

Araguaina/TO, 	de 	de 2023.  

MARCOS  ANTONIO  DUARTE DA SILVA 
Presidente da  Camara  Municipal de Araguaina/TO 

CONTRATANTE 
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PESSOA FÍSICA: 
CAU: 
CPF: 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 	  
CPF: 	  

NOME: 	  
CPF: 	  
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ANEXO ll 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

OBJETO:  Contratação de profissional para a prestação de serviço na elaboração de 
Projeto Arquitetônico Executivo, do novo prédio da Câmara Municipal de Araguaina/TO 

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 

Guarita de acesso: - Estacionamentos para aproximadamente 30 automóveis e 30 
motocicletas; Subsolo: - Estacionamentos para 20 automóveis (sobre pilotis); - Elevadores 
e escada; - Depósito para equipamentos; - Patrimônio; - Arquivo; - Almoxarifado; -  Area  
de serviço (DML); Pavimento térreo (primeiro pavimento): Plenária: -  Foyer;  - Lavabos 
masculino/ feminino e acessível; - Projeção; - Auditório para aproximadamente 200 
pessoas; - Palco/ plenária; - Sala de reuniões; - Copa; - Camarim; - Lavabos masculino! 
feminino e acessível; - DML; Pavimento térreo (primeiro pavimento): Salas administrativas: 
- Elevadores e escada; - Recepção; - Lavabos masculino / feminino e acessível; - 
Refeitório e cozinha; -  Area  de serviço; - Recursos humanos e diretoria administrativa; - 
Sala para imprensa; - CPD; - Jurídico; - Financeiro; - Licitações e compras; - Contabilidade 
e controle interno; - Secretaria legislativa; - Superintendência; - Lavabos para os 
funcionários; - Copa; - DML; Segundo pavimento: - Espera; - Lavabos masculino/ feminino 
e acessível; - Pequena copa; - DML; - Gabinete do vereador com o seguinte programa 
de necessidades: - Secretária; - Assessor técnico; - Sala do vereador; - Lavabo; Terceiro 
pavimento: - Espera; - Lavabos masculino/ feminino e acessível; - Pequena copa; - DML; - 
Gabinete do vereador com o seguinte programa de necessidades: - Secretária; - Assessor 
técnico; - Sala do vereador; - Lavabo; *No total serão 20 gabinetes de vereadores; Quarto 
pavimento: - Espera; - Lavabos masculino/ feminino e acessível; - Copa; - DML; - Gabinete 
do presidente da câmara com o seguinte programa de necessidades: - Secretária; - 
Assessor técnico; - Sala do presidente; - Lavabo; - Sala de reuniões. - Salão de festas com 
cozinha; -  Rooftop  
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