ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
 JUSTIFICATIVA
A CTA - Controladoria do Transporte de Araraquara, estabelece elaboração de
concurso público para desenvolver o projeto básico de arquitetura para abrigo de
passageiros do transporte público municipal para a Praça Santos Dumont. Faz-se
necessário projeto arquitetônico adequado ao local, respeitando as determinações
de bem tombados pelo Estado, atendendo às necessidades expostas no IC
3810/15 e a integridade dos usuários do transporte coletivo urbano. As tarefas
especificadas neste documento se fazem necessárias e tem como finalidade o
alcance de resultados almejados.


SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA

Refere-se ao projeto elaboração do projeto básico para abrigo de passageiros do
transporte publico municipal para a Praça Santos Dumont.
Este projeto, além de ser elaborado de acordo com as normas e recomendações
da ABNT e, estar de acordo com as disposições pertinentes da legislação
municipal e demais correlacionada, e deverá ser entregue em datas a não
comprometer o cronograma.


DETALHAMENTO DO ESCOPO DE SERVIÇOS

O escopo dos serviços a serem desenvolvidos compreende:
1.

Projeto arquitetônico com planta, corte e fachadas- ESC. 1:50;

2.

Implantação da Praça Santos Dumont – ESC. 1:100( escala mínima);

3.

Detalhe esquemático ESC. 1:25 e 1:50;

4.

Maquete eletrônica;

5.

Memorial descritivo e especificações técnicas básicas;

6.

O ganhador do concurso deverá disponibilizar os arquivos em DWG.
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O projeto deverá ser desenvolvido de acordo com o programa mínimo de
necessidades apresentado (anexo I), bem como com as diretrizes apresentadas
pela CONTROLADORIA.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O projeto deverá atender a três módulos 1,2 e 3 combináveis de estrutura modular
que o participante julgar possível considerando materiais certificados pela ABNT.
Quanto a descrição de módulos:
a) Totem(identificação do ponto);
b) Abrigo até 5,40m²;
c) Abrigo até 15,00m².

DEVE CONTEMPLAR:
a) cobertura de materiais com conforto térmico recomendado pela ABNT;
b) Atender a norma NBR 9050/2015;
c) Captação de água de chuva;
d) Deve conter proteção na parte posterior e não impedir a visibilidade da rua e
edificações do entorno, especificamente as edificações históricas.
e) Fechamento posterior transparente;
f) Prever1 instalação de publicidade em uma das laterais, de forma a acessório.
g) Prever lixeiras, de forma acessória;
h) Prever totem de comunicação visual de modo a não bloquear visualmente a via
e a chegada de ônibus, de forma acessória.
• Documentos a ser entregues:
Envelope 1Documentos referentes ao proponente

1

O projeto deve prever a instalação de publicidade, uma vez q este projeto poderá ser utilizado em
outras localidades no perímetro do município de Araraquara. E de forma acessario, posto que na
localidade onde há sítios com imóveis ou praças com tombamento histórico não será utilizado como
ponto de publicidade.
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a) Identificação do proponente com cópia atualizada dos documentos de RG, CPF
ou CNH;
b) Contatos do proponente, com numero valido de telefone e endereço de email;
c) Currículo profissional e histórico dos envolvidos;
d) Comprovante de registro profissional no conselho correspondente;
e) RRT do projeto.

Envelope 2a) Projeto arquitetônico com planta, corte e fachada;
b) Implantação da Praça Santos Dumont;
c) Detalhes esquemáticos;
d) Maquete eletrônica;
e) Memorial descritivo e especificações técnicas;

INSCRIÇÃO :
Serão abertas no período de 11 de novembro 2019 às 08h até dia 11 de dezembro de
2019 às 16h, protocoladas na CTA - Controladoria do Transporte de Araraquara,
localizada na av. Bento de Abreu, 1172 Jardim Primavera- Araraquara/SP Cep 14802396 ou encaminhadas pelos Correio, desde que a data de postagem seja até o dia
anterior ao limite para inscrição (10 de dezembro de 2019) com AR.
PREMIAÇÃO:
Serão premiados os três primeiros projetos classificados, a saber:
1º lugar R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2º lugar R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais)
3º lugar R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
A comissão julgadora poderá declarar o Concurso deserto, ou seja, sem vencedores,
na hipótese da Comissão Julgadora, após apreciar as propostas dos inscritos
constatar que estas não estão ajustadas ao Edital e as bases do Concurso, devendo,
todavia, a Comissão julgadora emitir parecer fundado nesse sentido.
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O termo de referência foi elaborado pela ARQTA. JANICE NOGUEIRA DE
FRANCISCHI - CAU: A-17.653-2, sendo este aprovado em todo o se conteúdo
pelo Diretor Presidente da Controladoria do Transporte Araraquara.

Araraquara, 23 de setembro de 2019.

ARQTA. JANICE NOGUEIRA DE FRANCISCH
CAU: A-17.653-2

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA
ARQTO. NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
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