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Brasil Novo - Pará, 25 de julho de 2022. 

 

NOTA TÉCNICA 

 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

 

A presente obra se trata de  CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - 

SEDAP E O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:, conforme 

informações listadas abaixo: 

I. Proponente: Prefeitura Municipal de Brasil Novo 

II. Concedente: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Agropecuário E Da Pesca - Sedap  

III. Objeto: “ CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE CRIAÇÃO DE 

PEIXES EM VIVEIROS ESCAVADOS NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO.” 

IV. Valor Total: 436.320,00 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Vinte Reais). 

 

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos: 

I. PLANO DE TRABALHO 

II. PROJETO BÁSICO. 

 

Para este objeto são apresentados: projetos básicos , planilhas de  quantitativos e custos, bem como 

seu responsável técnico, conforme tabela abaixo: 

 

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

REGISTRO 

PROFISSIONAL 

PROJETO 
CLEIVISON BIANCHI 

NOLASCO 

CAU: A 187403-9 
ORÇAMENTO 

FISCALIZAÇÃO 
STEPHANIE JULIANE 

BILHAR ARAUJO 
CREA: 1518196110 

 

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras ou serviços de engenharia, 

o objeto deste certame pode ser classificado como OBRA DE ENGENHARIA. 

 

LICITAÇÃO: 

Para elaboração do instrumento convocatório para a execução desta obra é importante que seja 

adotado como regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL adotada em contratações de 
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obras ou serviços por preço certo e total, devendo ser do tipo MENOR PREÇO. 

 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

Para a comprovação de qualificação técnica profissional e operacional deverão ser apresentado 

profissional da área de  engenharia de  pesca ou com  habilitação conforme o objeto proposto e que possa 

acompanhar a execução e atestar a qualidade dos serviços executados. 

Pois há necessidades técnicas a serem atendidas para uma boa execução do objeto tais como. 

➢ Qualidade e o volume de água disponível para a piscicultura do local . 

➢ Analise a qualidade do solo e a topografia do terreno no local que será instalado. 

➢ Manutenção da sustentabilidade ambiental. 

 

JUSTIFICATIVA DA VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: 

 

A visita técnica em comento é de natureza PRESENCIAL, sendo IMPRESCÍNDIVEL e PREMENTE 

tal condição, haja vista a dimensão e a geografia do Município de BRASIL NOVO, cuja extensão territorial é 

de 6.362,575km², o município limita-se: ao norte com município de Porto Moz; ao sul com o Rio Xingú; ao sul 

e a leste com o município de Altamira, e; a oeste com o Igarapé Penetecal e município de Medicilândia., 

configurando LOCALIDADE DE DIFÍCIL ACESSO e detentora de enclave territorial longínquo, de modo que 

existem particularidades próprias no tocante ao apoio logístico e operacional, sobretudo acerca das distâncias 

entre os pontos de abastecimento pertinentes. Ainda, considera-se também a problemática de acesso para fins de 

deslocamento e/ou transporte de equipamentos e suprimentos necessários por via terrestre, bem como a 

inexistência de mão-de-obra específica ou profissionais técnicos especializados, tais como mestres, encarregados 

e operadores, cujo custo salarial pode extrapolar o usualmente previsto em outras localidades. Além disso, o 

reconhecimento da área, objeto do presente termo, se justifica em virtude da existência de locais específicos para 

retirada de material, os quais demandam um custo expressivo com transporte e requerem tempo suficiente para 

execução do projeto. Ainda, destacam-se impasses secundários, mas que afetam direta e indiretamente a 

operacionalização da obra, como a deficiência de comunicação via telefone e/ou internet, que aliás, é fator 

recorrente na região; são inúmeros inconvenientes como estes, os quais, no entendimento desta administração 

são requisitos IMPRESCÍNDÍVEIS que não podem ser sanados por mera “declaração de vistoria” ou vistoria 

por profissional que não seja integrante do sistema CONFEA/CREA, ou CAU, devidamente habilitado, fato este 

que excepcionalmente justifica os termos consignados anterior. 

Por entender que é propício para realização de ações presenciais; todavia, a visita técnica consiste em 

requisito de qualificação técnica INDISPENSÁVEL para CONVÊNIO Nº 57 /2022 --SEDAP (CONSTRUÇÃO, 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE CRIAÇÃO DE PEIXES EM VIVEIROS ESCAVADOS NO 

MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO). Para a adequada compreensão do objeto licitado, servindo ainda para evitar 
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alegações futuras pelos licitantes no sentido de desconhecimento do local de prestação dos serviços e das 

singularidades da obra a ser realizada. 

De todo modo, a exigência de realização de visita técnica encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/93, 

que se aplica subsidiariamente às Parcerias Público-Privadas, especialmente no que se refere aos requisitos de 

habilitação dos licitantes, uma vez que é crucial o conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Oportuno destacar, ainda, que as instalações objeto do certame licitatório possuem características, 

funcionalidades e condições que somente a descrição técnica não se faz suficientemente clara para determinar 

as demandas que serão envolvidas no processo de execução da obra e, consequentemente, assegurem que o preço 

ofertado pela licitante seja compatível com as reais necessidades da Administração.  

Nessa esteira, o TCU corrobora que os impactos da visita técnica nas propostas dos licitantes refletem a 

sua necessidade para que se obtenha a contratação mais vantajosa para a Administração; aponta que a finalidade 

é conceder à Entidade a garantia e a comprovação de que todos os licitantes conheçam integralmente o objeto, 

ao passo que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras 

alegações de desconhecimento das características do projeto, resguardando a Administração de possíveis 

inexecuções contratuais.  

Inclusive, é recorrente os interessados, após a adjudicação do objeto, pleitearem aditivos contratuais 

perante a Administração sob a alegação de desconhecimento de determinada peculiaridade ou condição da área 

na qual prestariam os serviços ou entregariam o objeto. Daí a necessidade de a Administração se proteger desses 

artifícios.  

Dessa forma, conclui-se que as disposições em comento são lícitas e encontram justificativas diante da 

extensão e complexidade do objeto a ser prestado na Parceria Público-Privada, ratificando que se trata de 

condição indispensável para a consolidação do projeto ora licitado 

 

 

 

 

________________________________________ 

Responsável Técnico Obra/Serviços 

Nome:Cleivison Bianchi Nolasco 

Profissão: Arquiteto & Urbanista 

CAU Nº:A217225-9 
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