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TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO 
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O objeto do presente termo de referencia a locacao de imovel para 
instalagao e funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao 
Francisco, situado na Rodovia PA-151, Sitio Seringueira, s/n, distrito de Porto 
Grande neste municipio de Cameta/Pa em conformidade corn a legislagao 
pertinente, especialmente, a Lei Federal n° 8.666/1993 a suas posteriores 
alteracoes. 

2. JUSTIFICATIVA 

Visando atender as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental. Sao 
Francisco, situado na Rodovia PA-151, Sitio Seringueira, s/n, Distrito de Porto 
Grande no municipio de Cameta/Pa, que atende as modalidades de Educarao 
Infantil (Jardim) a Fundamental 01 (1a ao 5a ano). Haja vista que a Secretaria 
Municipal de Educacao nao possui predio proprio, sendo necessaria a 
contratacao de um predio de terceiros para funcionamento temporario do 
servigo. 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

A locacao, objeto deste termo de referencia tern amparo legal 
integralmente na Lei Federal n° 8.666/1993 a suas posteriores alteracoes e 
demais legislacoes aplicaveis a este evento. 

4. DESCRIcAO DO OBJETO 

Pelo servico de aluguel, a corntratada disponibilizara o imovel ao municipio 
e seus representantes legalmente designados neste termo, contendo as 
seguintes dimensoes: 

Area construida 89,50 m2; 

- Finalidade do Imovel: Residencial, adaptado para Educacao 

Comodos internos: 2 salas de aula (25,00 m2), 1 copa/cozinha (12,50 m2), 
2 banheiros, localizado em bloco separado, contendo 1 sanitario e 2 
chuveiros (6,00 m) a patio frontal (15,00 m2); 
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Caracteristicas 
Caracara; 

das Vias de Acesso: Rio Tocantins, margem, ilha de 
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Tipo de Ocupapao: Escola Municipal de Ensino Fundamental; 

Tipo de Estrutura: Alvenaria, corn estrutura em concreto armada; 

Tipo de Fundagoes: rasa, corn vigas baldrame; 

Instalapoes: Possui instalapoes de agua a energia eletrica; 

Registro do padrao construtivo do imovel: o imovel possui vedacao vertical 
em tijolos ceramicos, a cutelo. Sua estrutura e em concreto armado, 
possuindo vigas baldrame na base. A cobertura a feita corn telhas de 
fibrocimento sabre estrutura de madeira. Nao possui forro. O piso e 
revestido par lajotas ceramicas nos banheiros a resins epoxi nos demais 
ambientes. Quanto a divisao dos comodos, sao 2 salas de dimensoes 
5,00x5,00 m2, 1 copa de 5,00x2,50 m2 e 2 banheiros, corn vaso sanitario 
e dois chuveiros cada um. Possui agua encanada a energia eletrica. 

5. FORMA 

O imovel sera disponibilizado para a finalidade descrita no objeto deste 
termo de referenda, pare atendimento das necessidades do orgao contratante, 
a partir da assinatura do instrumento de contrato. 

A fiscalizagao a aceitacao do objeto serao exercidos pela Secretaria 
Municipal de Educapao - SEMED, assim coma pela Controladoria do Municipio, 
quando necessario. 

6. PAGAMENTO 

Pelo presente a contratada fornecera o servipo de locacao de imovel a 
contratante, cujo pagamento ocorrera mensalmente. 

7. VIGENCIA DA CONTRATACAO 

O prazo de vigencia sera de 12 (doze) meses, a partir de sua data e 
assinaturas, prorrogaveis nos termos da legislacao vigente. 
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8. OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

a) 
b) 
c) 

Entregar o imovel em boas condigoes de uso. 
Estar corn todas as obrigatoriedades fiscais a tributarias em dia. 
Executar todas as orientacoes e informaroes do presente contrato. 

9. OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
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a) Assegurar recurso orcamentarios e financeiros para custear a 
prestacao do servico. 

b) Acompanhar, controlar a avaliar a prestacao atraves do setor 
responsavel por essa atribuicao 

c) Zelar para que durante a vigencia do contrato, sejam cumpridas as 
obrigacoes assumidas corn a contratada, bem Como sejam mantidas 
todas as condicoes de habilitagao a qualificacao exigidas na 
prestagao. 

10. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS 

As infragoes e sanpoes administrativas aplicaveis no curso da prestacao 
contratada a aquela prevista na legislacao vigente. 

PATRICIA DO 
SOCORRO BARROS 
MEDEIROS:427053 
47291 

Assinado de forma 
digital por PATRICIA DO 
SOCORRO BARROS 
MEDEIROS:42705347291 
Dados: 2021 .05.24 
11:01:50 -0300' 

PATRICIA DO SOCORRO BARROS DE MEDEIROS 
Secret6ria Municipal de Educaca"o de Camet6 

Decreto Municipal N° 003/2021- PMC 
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PARECER TECNICO 
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OBJETO VISTORIADO: EDIFTCAcAO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. SAO 

FRANCISCO 

PROPRIETARIO: DIONILZE DOS PRAZERES NUNES. 

ENDEREcO: RODOVIA PA-151, ST1IO SERINGUEIRA, DISTRITO DE PORTO 

GRANDE, CAMETA-PA, 68400-000 

1. IDENTIFICAcAO DO OBJETO VISTORIADO 

Nome: E.M.E.F. Sao Francisco 

Cidade: Cameta-PA 

Distrito: Porto Grande 

Logradouro: Rodovia PA-151, Sitio Seringueira, s/n. 

CEP: 68400-000 

Coordenadas: 2°23'05.3"S 49°19'01.2"W 

2. GEOREFERENCIAMENTO 

Coordenada Local: 2°23'05.3"S 49°19'01.2"W. 

Jr  _ 

(~.►h 
3 

Av. Genti Bittencourt, no 01, Bairro Centro, CEP: 68.400.000 - Cameta/PA



ESTADO DO PARR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

3. IDENTIFICAcAO DO RESPONSAVEL PELA VISTORIA 

Renato Jose Sousa Martins 

Titulo professional: Engenheiro Civil 

Endereco: Rua Max Parijos, no 1006. Bairro Novo, Cameta-PA. 

CPF: 032.368.512-95 

CREA-PA: 151859646-0 

4. OBJETIVOS 

cAMErA 
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o presente Parecer Tecnico ten por abjetivo inspecionar a estrutura fisica do imovel, 

registrar o estado de conservacao geral do imovel e indicar em que ambientes dcvera ocorrer 

reforma, alem de avaliar mercadologicamente o valor do aluguel praticado. 

5. REFERENCIA NORMATIVA 

Normas utilizadas como referencia: 

• ABNT NBR 13752:1996 — Pericias de engenharia na construcao civil; 

• ABNT NBR 12722:1992 — Discriminacao de servicos para construcao de 

edificios; 

• ABNT NBR 15575:2013 — Desempenho de edificacoes; 

• ABNT NBR 14653:2001 — Avaliacao de bens; 

• IBAPE-MG 003:2014 —Norma de Vistoria. 

6. NOTAcOES E METODOLOGIA ADOTADA NA REDAcAO DO LAUDO 

Para as patologias manifestadas como aberturas em piso, adensamento da fundarao, 

janelas, portas, telhados, passarela de acesso a sala do gerador, bomba d'agua, instalacao 

eletrica e outros elementos construtivos, as seguintes notacoes e limites foram adotadas corn 

base na norma IBAPE-MG 003: 

• FISSURA: ate 0,50mm. 

• TRINCA: acima de 0,50mm ate 1,00mm. 

• RACHADURA: acima de 1,00mm ate 5,00mm. 

• FENDA: acima de 5,00mm ate 10,00mm. 

• BRECHA: acima de 10,00mm. 
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Metodologia: Foi realizada uma visita diurna ao imovel, todas as patologias encontradas 

foram identificadas a registradas para manter a memoria do estado atual da construcao. Foram 

seguidas todas as metodologias preconizadas nas normas de referencia citadas no Item 5. 

7. DESCRIcAO DA VISTORIA E CARACTERISTICAS DO IMOVEL 

• Data da inspecao: 28 de marco de 2021 as 9:10 h; 

• Area construida: 89,50 m2; 

• Finalidade do imovel: Residencial, adaptado para Educacao; 

• Comodos internos: 2 salas de aula (25,00 m2), 1 copa/cozinha (12,50 m 2), 2 

banheiros, localizado em bloco separado, contendo 1 sanitario e 2 chuveiros (6,00 m) e 

patio frontal (15,00 m2) 

• Caracteristicas das Vias de Acesso: Rio Tocantins, margem, ilha de Caracara; 

• Tipo de ocupacao: Escola Municipal de Ensino Fundamental; 

• Tipo de Estrutura: Alvenaria, corn estrutura em concreto armado; 

• Tipo de Fundacoes: rasa, corn vigas baldrame; 

• Instalacoes: Possui instalacoes de agua a energia eletrica; 

• Registro do padrao construtivo do imovel vistoriado: O imovel vistoriado possui 

vedacao vertical em tijolos ceramicos, a cutelo. Sua estrutura 
a 

em concreto armado, 

possuindo vigas baldrame na base. A cobertura e feita corn telhas de fibrocimento sobre 

estrutura de madeira. Nao possui forro. O piso e revestido por lajotas ceramicas nos 

banheiros e resina epoxi nos demais ambientes. Quanto a divisao dos comodos, sao 2 

salas de dimensoes 5,00x5,00 m2, 1 copa de 5,00x2,50 m2 e 2 banheiros, corn vaso 

sanitario a dois chuveiros cads um. Possui agua encanada a energia eletrica. 

• Historico do edificio: o edifcio onde funciona a E.M.E.F Sao Francisco, e 

tambem denominado Casa Pastoral da Igreja Adventista da Promessa, corn CNPJ de n° 

62.678.412/0001-32. Antes em madeira, foi reconstruido em 2018 em estrutura de 

concreto e vedacao em alvenaria de tijolos ceramicos, corn cobertura de telhas de 

fibrocimento. Posteriormente, deu-se inicio a utilizarao do local como escola do 

municipio de Cameta-PA, atividade que desempenha ate hoje. 
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO DO OBJETO VISTORIADO 

Imagem 1: Fachada frontal da escola. Ima em 2: Fachada lateral es s uerda da escola. 

r,• 

Imagem 3: Pintura da sala de aula nao apresenta 
desgastes consideraveis. 

s{

Imagem 4: Revestimento do piso da copa 
desgastado. 

Imagem 6: Chuveiros em born estado, porem, 
corn ausencia de pintura nas Paredes. 

Imagem 5: Loura sanitaria em born estado, 
porem, nao possui revestimento nas paredes. 

9. AVALIAcAO DO VALOR DO ALUGUEL 

O metodo utilizado para determinar o preco justo para o aluguel consiste em aplicar um 

coeficiente i entre 0,5% e 1% no valor do imovel. Tendo em vista a localidade do ob eto
r G 
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De acordo corn o CUB/m2, no ano de 2019, quando foi executada a construcao do objeto 

em questao, o Gusto medio de construcao para edificios residenciais de padrao baixo (R-1), no 

Para, era de R$ 1.270,62/m2. Tendo em mao esse valor, podemos chegar ao valor de construcao 

do objeto em questao: 

VC = CUB/rn2(R1) x A 

VC = 1.270,62 x 89,50 

VC = R$ 113.720,49 

Considerando uma depreciacao de 4% ao ano a sabendo que o imovel possui 2 anos de 

construcao a possivel calcular o coeficiente de depreciacao (Kd) e aplica-lo ao valor de 

construcao (VC) para descobrir o valor do imovel (VI): 

Kd = (1 — R)x 

Kd = (1_4%)2

Kd = 0,9216 

VI = VC x Kd 

VI = 113.720,49 x 0,9216 

VI = R$ 104.804,80 

Sabendo que o imovel esta localizado em zona rural a proximo de via de acesso sera 

adotado o coeficiente i de 0,5%, obtendo-se assim o valor de aluguel do imovel: 

VA=VIxi 

VA = 104.804,80 x 0,5 

VA = R$ 524,02 

Conclui-se portanto que o valor- justo de aluguel a de R$ 524,02, sendo este valor 

passive! de negociacao. 

10. RECOMENDAcOES TECNICAS 

Atraves da vistoria foi possivel constatar que apesar de possuir algumas falhas pontuais, 

o objeto em questao encontra-se em born estado de funcionamento e oferece seguranca para os 

seus usuarios, permitindo que seja atendido o frm a que se destina a edifrcacao. Sendo assim, 

apenas se fez necessaria a manutencao do predio atraves de servicos como o de limpeza da 

cobertura, pintura de paredes a do piso. GEPAL 
vG 

o~ G 

Av. Gentil Bittencourt, n° 01, Bairro Centro, CEP: 68.400.000 - Cameta/PA 



ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

vistoriado a levando-se em consideracao a finalidade a que este se destina, adotou-se o menor 

valor. 

Para descobrir o valor de construcao (VC) do imovel, sera utilizado o metodo do 

CUB/m2 (custo unitario basico de construcao), que se trata de uma base de precos para a 

construcao civil atualizada regularmente pela Camara Brasileira da Industria da Construcao 

(CBIC), dada em R$/m2. Já para encontrar o valor do imovel levando em conta a depreciacao, 

serao utilizadas as expressoes abaixo: 

forma: 

• Valor de construcao: 

VC = CUB /m2(Ri) x A 

Onde: 

VC: Valor de construcao do imovel (R$); 

CUB/m2(R 1): Valor do CUB para residencias de baixo padrao (R$/m2); 

A: Area construida do imovel (m 2). 

• Coeficiente de depreciacao: 

Onde: 

Kd: Coeficiente de depreciacao; 

R: Razao de depreciacao (%); 

x: Idade do imovel (anos). 

• Valor do Imovel: 

Kd = (1 — R)x 

VI = VC x Kd 

Onde: 

VI: Valor do imovel (R$); 

VC: Valor de construcao (R$); 

Kd: Coeficiente de depreciacao. 

Tendo em maos estes valores, o valor junto para o aluguel sera calculado da seguinte 

VA=VIxi 

VA: Valor do aluguel (R$); 

VI: Valor do imovel (R$); 

is coeficiente medio para alugueis. 
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1.1. DECLARAcAO DE AUTONOMIA PROFISSIONAL 

Declaro que este laudo foi realizado corn total isencao a autonomia. Sem qualquer 

influencia de agentes externos, sejam pessoas fisicas, juridicas ou organizacoes. Sendo baseado 

somente nos fatos observados, na boa tecnica, nas referencias normativas a na etica professional. 

12. CONDIcOES E LIMITAcOES 

A vistoria foi realizada in loco corn a utilizacao de uma trena manual, prancheta para 

anotacoes, maquina fotografica para o registro e um GPS. 

13. DECLARAcAO FINAL DO RESPONSAVEL TECNICO 

Atraves deste Laudo de Vistoria, atesto que todos os registros tornados durante as 

inspecoes sao verdadeiros assim como as informaroes aqui relatadas. 

Cameta, 10 de abni de 2021. 

nato J e ôusa Martins 
Enei eiro Civil 

CREA-PA: 151859646-0 
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