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Belém, 1 de novembro de 2022. 

Parecer Técnico CONTR 20210592    

Att.: Prefeito Municipal de SOURE 

          Sr. Carlos Augusto Gouveia. 

Assunto: Parecer Técnico para os Serviços Adicionais na Obra de Construção do 

Auditório. 

 OBJETO DO PARECER TÉCNICO  

Parecer justificativo e analítico das necessidades postas em virtude da 

necessidade de construção do estacionamento da área do terreno do Auditório e de 

adequações construtivas para um melhor aparelhamento do objeto.  

 DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Apresentamos os seguintes documentos: 

• Planilha de Serviços Adicionais, 

• Croquis de Implantação do Estacionamento, 

3.     JUSTIFICATIVAS DOS SERVIÇOS 

Em visita técnica de inspeção na obra de construção do Auditório, foi apresentado ao 

Senhor Carlos Augusto Gouveia - Prefeito Municipal de Soure, a possibilidade da 

viabilidade de adequações a obra para um melhor aproveitamento e utilização do objeto 

e de sua área externa, desta forma foi feito um levantamento de custos para que a 

Gestor Municipal pudesse avaliar e decidir pela melhor condição de deliberar sobre uma 

melhor viabilidade de utilização da área, e inclusive por uma melhor forma construtiva. 

Trata-se de uma obra da construção de um Auditório com a capacidade para 250 

lugares, de forma equivocada não foi observado a premente necessidade de termos um 

espaço para estacionamento proporcional a sua capacidade, uma vez que o dito 

Auditório está localizado as margens da movimentada estrada que dá acesso a Praia 

do Pesqueiro, desta forma vemos que o estacionamento se torna um elemento de 

conforto e segurança para a via e seus transeuntes. Abaixo seguem imagens 

esquemáticas da localização da área que servirá como estacionamento, aonde na Fig 

01 está mostrado no Det. 1 o local a ser implantado o estacionamento e o Det. 2 é o 

sentido da estrada em direção a Praia do Pesqueiro, na Fig. 02 já aponta o local da 

construção do estacionamento. Neste espaço mostrado na Fig. 02 em virtude dos 

hábitos de deslocamentos da população de Soure torna-se necessário a instalação de 

um bicicletário em local específico no estacionamento, optou-se também para dá uma 

composição harmônica ao conjunto, pela construção de um lago artificial. Neste 

estacionamento haverá a necessidade de serem instaladas 04(quatro) Conjunto ilum. 

tipo pétala c/2 lâmpadas (pontos em azul). 
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                     Fig.01                                                                    Fig.02 

No ítem 19 – EQUIPAMENTOS, estão contratados os aparelhos de climatização dos 

ambientes do Auditório e neste item constatamos a condição de aditar alguns 

equipamentos para que possamos ter um controle de áudio, vídeo e sonorização 

adequados para o prédio, sendo assim estamos aditando para a Sonorização e Áudio 

uma Mesa de Som, a qual terá como principal função unir cada fonte de áudio, 

possibilitando o ajuste de volume e intensidade de cada efeito sonoro com distribuição 

de caixas. Para vídeo será utilizado por um projetor de 3400 Lumens, XGA, HDMI ou de 

mesma equivalência técnica, que é um equipamento que projetará as imagens 

utilizando uma tecnologia baseada em uma lâmpada, geralmente de mercúrio.  

Com o objetivo de atender à necessidade de garantia de acessibilidade a todos os locais 

do Auditório pelas Pessoas com Deficiência – PcD e/ou com Mobilidade Reduzida e 

assim suprir de maneira mais prática e eficiente a uma exigência social e legal, optamos 

em aditar pela instalação de uma Plataforma de Acessibilidade Semi Cabinada 

Elevatória Hidráulica em conformidade com as exigências descritas nas Normas da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A instalação desta 

Plataforma Elevatória para PcD é um equipamento que se alinha à altura do solo para 

que se torne acessível de forma segura e autônoma para as passagens superiores e 

vice-versa. Abaixo na Fig.03, nos detalhes apontados como Det. 03 e Det. 4, o 

posicionamento da plataforma no Pavimento Térreo e Superior. 
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Fig.03 

O PROJETO ARQUITETÔNICO do Auditório nos possibilita a utilização de espaços que 

aparentemente seriam inservíveis e até esquecidos, de forma prática decidiu-se utilizar 

as áreas sob o Auditório (Det. 5) e o Palco (Det. 6), a utilização desses espaços 

proporcionará a guarda de matérias e insumos do dia a dia e que poderiam acabar 

ficando em locais impróprios e/ou improvisados, esses espaços resolverão de forma 

harmônica, precisa. ágil e planejada a guarda desses materiais e insumos. A Fig. 04 

abaixo, apresenta os espaços a serem utilizados. 

Fig.04 

Sendo assim, para que esses ambientes sejam utilizados, haverá necessidade de aditar 

serviços serem executados aditamos serviços de Paredes e Painéis, Pavimentação, 

Rodapé, Instalações Elétricas e Pintura, conforme descritos na planilha de serviço em 

anexo. 
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Utilizando a Fig.03, informamos que de forma equivocada não está contemplado os 

balizadores de embutir tipo escada 4x2, sendo assim, por questões de segurança para 

que estejam indicados os caminhos e orientar as pessoas por onde elas devem seguir 

será aditado a instalação de Balizadores de LED de embutir com placa de LED. 

Com o objetivo de fazer uma melhor concepção paisagística do exterior do Auditório, 

será construído um Lago artificial ornamental com o objetivo de melhorar a sensação de 

bem-estar, de equilíbrio físico e mental. Os lagos ornamentais são um recurso de 

decoração e paisagismo com a utilização de materiais como pedras e plantas que 

podem ser utilizadas na decoração e também os peixes, que dão vida ao lago. 

4.   CONCLUSÃO 

Diante dos motivos acima expostos neste Parecer, informo que a obra tem inicialmente 

um valor global de R$ 2.913.445,73 (dois milhões, novecentos e treze mil, 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) e com as seguintes 

definições conforme segue abaixo: 

• Planilha de Serviços Adicionais: R$ 413.765,09 

Esta Gerenciadora conclui que a obra necessita ser aditada no valor de R$ 413.765,09 

(quatrocentos e treze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), o 

que corresponde aproximadamente a um valor percentual de 14,201(*)% (catorze 

virgula duzentos e um por cento) para que possa ficar devidamente adequada e 

reenquadrada as solicitações da gestão, tudo dentro do que tecnicamente possa ser 

atendida e justificado. Informamos que, os valores unitários obedecem aos inicialmente 

pactuados na planilha contratada e aos preços não contratuais foi adicionado um 

deflator de 0,9967%, correspondendo ao mesmo deflator aplicado pela empresa na 

licitação. Em tempo, concordamos pelo deferimento do Aditivo de Prazo solicitado 

pela empresa em mais 60 (sessenta) dias no seu contrato em virtude dos serviços 

adicionais e serem contratados. 

Ante aos documentos por nós apresentados e que após verificação e avalição técnica, 

CONCLUIMOS que somos FAVORÁVEIS aos serviços e prazo adicionais propostos 

nas condições deste PARECER TÉCNICO, que tem 05 (cinco) folhas numeradas de 1 

a 5.  

(*) 14,20191511% 

 

Atenciosamente, 

 

 

                                                                  NTP ENGENHARIA - EIRELLI 

Engº Civil Sérgio Oswaldo Lobato Paixão – 9.138-D/CREA-PA 


