
 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para 

fiscalização da obra na Unidade do Sesc/PA, conforme abaixo:  

Obra: Construção de edifício da sede administrativa, com 6 (seis) pavimentos e 01 (um) 

subsolo. 

Endereço: Rua Senador Manoel Barata nº1873  - Reduto – Belém/PA.                                                                                                                    

Prazo para execução da obra: 12 meses  

Prazo para acompanhamento dos serviços: 450 dias, já incluso 90 dias para Recebimento 

Definitivo da Obra.  

Área aproximada da obra: 5.499,00 m²  

Equipe técnica mínima para fiscalização:  

1. Engenheiro Civil ou Arquiteto  

2. Engenheiro Eletricista  

Previsão de início da Fiscalização: jun/2019 

Os projetos e demais informações da obra a ser fiscalizada estão disponíveis no endereço 

eletrônico:w.w.w.sesc-pa.com.br/licitações/18/0007 - CC 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

Carga horária mínima  

Fica estabelecida a carga horária mínina de 12h semanais, sendo 1h no período 

matutino e 1h no período vespertino, de segunda à sexta-feira e 1h no sábado. Semanalmente, 

em dia a ser estipulado, a empresa deverá posicionar o Sesc sobre o andamento da obra, em 

reunião junto à CPOM (Coordenação de projetos, obras e manutenção), ou demais áreas que o 

Sesc julgar pertinente, com duração média de 01 hora, totalizando a carga horária mínima.  

Nas fases da obra onde houver a necessidade da presença do fiscal engenheiro 

eletricista, essa carga horária apresentada será dividida com o fiscal engenheiro civil ou 

arquiteto.  

Eventualmente, podem ser necessárias outras visitas na obra, seja pelo andamento 

dos serviços ou imprevistos, inclusive finais de semana e feriados, sendo necessária o pronto 

atendimento por parte da Fiscalização, bem como a participações em eventuais reuniões sobre 

a obra, sem prejuízo ao Sesc.  



 

 

Pagamentos  

A fiscalização da obra será executada em regime de prestação de serviços.  

Todos os custos decorrentes da execução dos serviços tais como: transporte, alimentação, 

hospedagem, impressões, fotos, taxas de ART ou RRT, deverão ser pagas pela Contratada.  

Os pagamentos serão feitos através de parcelas mensais fixas, mediante a apresentação de 

Nota Fiscal dos serviços prestados, em até 10 (dez dias) úteis após a sua apresentação.  

Para o primeiro pagamento deverá ser apresentada a ART ou RRT do profissional(is) 

responsável(is) referente a fiscalização da obra.  

Entrega dos trabalhos  

Mensalmente deverá ser entregue ao Sesc, juntamente com a Nota Fiscal da prestação 

de serviços e demais documentos, um relatório do andamento da obra, onde deve ser 

apresentado um breve relato do andamento mensal, além de fotos que evidenciem o relatado. 

Como anexo, deverá ser encaminhada 01 (uma) via do diário de obras, que será providenciado 

pela construtora. 

 

 


