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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. 
 

 
1 – INTRODUÇÃO. 

 
1.1 - O município de São Felix do Araguaia, estado de Mato Grosso pretende, com base 

na Lei nº. 8.666/1993 na Lei nº. 10.520/2002, registrar os preços para futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de Engenharia para elaboração de estudos 
e projeto executivo de restauração da pista de pouso e decolagem, taxiway e pátio de 
estacionamento de aeronaves, sinalização horizontal, vertical e balizamento noturno 
(sinalização luminosa) do Aeroporto de São Félix do Araguaia-MT;  

 
2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 
VIGÊNCIA 
 
              2.1. Considerando a demanda da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos é 
necessária a contratação de empresa especializada na área para dar andamento aos projetos citado 
acima, visto que o Aeródromo de São Felix do Araguaia esta precisando de reparos de pouso e 
decolagem, cujos apontamentos já foram feitos pela AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇAO CIVIL – 
ANAC, tendo baixado portaria restringindo o pouso de aeronaves a reação, devido a pista apresentar 
sinais de desagregação.  

2.2. A Contratação se faz necessária tendo em vista que, frente a grande demanda de 
serviços, atualmente o Departamento de Engenharia não possui profissionais em número 
suficiente para realização dos serviços objetos desta contratação, além de não dispor de 
equipamentos suficientes e atuais que possibilitem a devida execução dos serviços.  

2.3. Para o objeto será empregado à modalidade de licitação denominada PREGÃO 
PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da 
Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666 de 
21 de junho de 1.993 e suas alterações e outras normas aplicáveis à espécie.  

2.4. Os valores máximos de cada item foram definidos através dos menores preços 
obtidos entre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem 
em anexo ao processo. 

2.5 - A vigência contratual é a partir da assinatura do contrato, por até 1 (um) ano. 
2.6 - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, deslocamentos e outros decorrentes da entrega 
execução dos serviços. 

 
A definição de um projeto básico é de vital importância para que a contratação por 

parte da Administração atinja seus fins e objetivos.  A Lei n.° 8.666/93 definiu os Projetos da 
seguinte forma em seu artigo 6º: 

 
Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
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assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 
prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração 
do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 
 
Projeto Executivo – o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT; 

 
A Lei Geral de Licitações ainda tornou a realização de um projeto básico e de um 

projeto executivo como requisito para a contratação de obras e prestação de serviços, 
conforme podemos observar do artigo 7.º abaixo: 

 
Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 
 
I – projeto básico; 
II – projeto executivo; 
 

3 – OBJETO, QUANTIDADES ESTIMADAS E ENDEREÇOS DAS CONTRATANTES 
 
3.1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE ESTUDOS 

E PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXIWAY E 
PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES, SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E 
BALIZAMENTO NOTURNO (SINALIZAÇAO LUMINOSA) DO AEROPORTO PUBLICO DE SÃO FELIX 
DO ARAGUAIA – MT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE 
CONTRATO. 
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ITEM DESCRIÇAO UN QUANT CUSTO 
UNITARIO 

CUSTO 
TOTAL 

COD TCE-MT 
UF 

01 

ELABORAÇAO DE ESTUDOS E 
PROJETO EXECUTIVO DE 
RESTAURAÇAO DA PISTA DE 
POUSO E DECOLAGEM, 
TAXIWAY E PATIO DE 
ESTACIONAMENTO DE 
AERONAVES, SINALIZAÇAO 
HORIZONTAL, VERTICAL E 
BALIZAMENTO NOTURNO 
(SINALIZAÇAO LUMINOSA) DO 
AEROPORTO PUBLICO DE SÃO 
FELIX DO ARAGUAIA – MT. 
DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES: 

 SITUAÇAO ATUAL. 
 DADOS DE OPERAÇAO. 
 AREA PATRIMONIAL. 
 ESTUDO DE 

VIABILIDADE 
TECNICA. 

ASPECTO DO LADO AR – 
PROJETOS. 

 PROJETO DE 
RESTAURAÇAO DA 
PISTA DE POUSO E 
DECOLAGEM TAXWAY 
E PATIO DE 
ESTACIONAMENTO DE 
AERONAVES; 

 PROJETO DE 
SINALIZAÇAO 
HORIZONTAL; 

 PROJETO DE 
SINALIZAÇAO 
VERTICAL; 

 PROJETO DE 
BALIZAMENTO 
NOTURNO; 

 PROJETO DE FAROL 
ROTATIVO E BIRUTA 
ILUMINADA; 

UN 01 R$ 
97.500,00 R$ 97.500,00 

00013709 
UF 
1 

 
3.2 - As quantidades acima representam apenas estimativas efetuadas pelo Município, o 

qual não estará obrigado a consumir as referidas quantidades, podendo demandar quantidades 
menores, sem que a licitante vencedora detentora do Contrato possa pleitear qualquer custo. 

 
4 - ESTIMATIVA DE DESPESA 

 
4.1 - Com base em informações obtidas na cidade de São Felix do Araguaia, para a 

verificação dos preços praticados por empresas do ramo do objeto a ser adquirido, a qual faz 
parte dos autos, verificou-se que o valor total estimado para a aquisição é de R$ 97.500,00 
(noventa e sete mil e quinhentos reais). 
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4.2 - Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório de correrão por conta de 
recursos próprios no sistema de Registro de Preço. 

 
4.3 - As respectivas dotações orçamentárias deverão ser apontadas no contrato 

administrativo que o Município firmar com a CONTRATADA. 
 

 
 

São Felix do Araguaia – MT, 03 de março de 2022. 
 
 
 
 

 
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 

Secretário Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos. 
Portaria nº 1.070/2021. 


