
Parauapebas/PA, 24 de setembro de 2019. 

MEMO no. 0999/2019 
De: Coord. de Projetos Especiais, Captação de ReQ

Ín sfiede 

 Convênios 
Para: Gabinete do Chefe do Executivo 
Sr.JoséAvesde Lima

/091
ASSUNTO: Abertura de Processo Licitatório. 

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por 	encaminhar em 
anexo os documentos para análise, autorização e posterior encaminhamento ao Setor 
de Licitações, visando a abertura de processo licitatório objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS EXECUTIVOS HIDROSSANITÁRIOS, ELÉTRICOS, ESTRUTURAIS E 
ARQUITETÔNICOS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (CENTRO COMUNITÁRIO, 
CENTROS COMERCIAIS E ÁREAS DE LAZER) DO RESIDENCIAL VALE DO SOL, 
ESTES COMPÕEM O PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS. 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: O valor estimado para os serviços é de 
R$ 178.379,99 (Cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e 
noventa e nove centavos), 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser iniciados a partir de 05 (cinco) dias 
úteis da emissão da Ordem de Serviço (OS) à CONSULTORA CONTRATADA e terão 
prazo de execução de 3 (três) meses, correspondente ao período previsto para a 
elaboração dos projetos. 

VIGÊNCIA CONTRATUAL: A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, tendo 
início a partir da assinatura do mesmo e podendo ser prorrogada conforme a 
legislação vigente. 

JUSTIFICATIVA: O presente Termo de Referência (TDR) visa o fornecimento de 
informações que possibilitem a Contratação de Empresa de Engenharia para 
elaboração dos Projetos Executivos Hidrossan itá rios, Elétricos, Estruturais e 
Arquitetônicos dos Equipamentos Públicos (Centro Comunitário, Centros 
Comérciais e Áreas De Lazer) do Residencial Vale do Sol, estes compõem o 
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e 
Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), Programa do Município de Parauapebas, 
no Estado do Pará, para apoio à Unidade Executora do Programa (UEP) na 
contratação da execução das referidas intervenções. 

FORMA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS: Tendo em vista que os projetos 
objeto da futura contratação faz parte do escopo de contratações a serem financiadas 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, neste caso, deve se adotar 
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como regramento para licitação a Políticas para Aquisição de Bens e contratação de 
obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-9. Em 
conformidade particular estabelecida no item 1.12 da política - Contratação 
Antecipada e Financiamento Retroativo. Conforme entendimento estabelecido na 
Resolução no 14.698 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - 
TCM/PA, bem como art. 42, § 51  da Lei de licitações nacionais de n° 8.666/93. 

FORMA DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão 
executados e medidos por etapas, com periodicidade mensal ou quinzenal, conforme 
cronograma físico, de acordo com aprovação do fiscal do contrato. 

RESPONSABILIDADE PELO ACOMPANHAMENTO: Todos os trabalhos serão 
• supervisionados e fiscalizados pela Sub Coordenadoria de Engenharia do PROSAP, 
• que terá poderes para verificar se os serviços especificados estão executados de 

acordo com o previsto, podendo ainda analisar e decidir sobre proposições da 
empresa vencedora que visem melhorar o projeto, fazer advertências quanto a 
qualquer falta da pretensa contratada, aplicar multas, efetuar retenções de medição e 
demais ações necessárias à boa qualidade e ao bom andamento dos serviços a serem 
contratados. 

INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação 
orçamentária será indicada pelo Setor de Contabilidade vinculado à Secretaria 
Municipal de Fazenda - SEFAZ e devidamente autorizada pelo Chefe de Gabine..te4 
Executivo. 	 . 

Na certeza do atendimento, encaminhamos a presente solicita/o, 	Pá9 

Cordialmente, 	
/ 

Clev 	alho e Araújo 
Coordena 	rojetos Especiais Captação de Recursos 

Decreto PMP n° i .586/2017 

Anexos: 
1 Termo de Referência; 
1 Orçamentação; 
1 Resolução n01 4,698 TCM/PA 

(94) 3346-1005 

DA 

.ír.:Beírà i• rI 
P:afets - 	E8515-000 


