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1 

Ofício solicitando o convênio da Prefeitura devidamente 
assinado pelo Prefeito, além de mencionar o nº do Plano de 
Trabalho do SISCONV, o nº da Emenda Parlamentar, o 
nome completo do(a) deputado(a), valor da emenda, o 
objeto, e caso haja contrapartida mencionar o valor e o valor 
global.  

   

2 Cópia do Registro da Emenda no sistema AFI. 
   

3 

Plano de Trabalho elaborado pela Prefeitura devidamente 
assinado pelo Prefeito, contendo:  

 Dados Cadastrais do Proponente, e Interveniente (se 
houver); 

 Indicação do Fiscal da Proponente; 
 Titulo do Projeto; 
 Descrição do Objeto; 
 Justificativa do Objeto: Quantitativo Atual e Futuro de 

alunos atendidos – Em caso de Ampliação de sala de 
aula; 

 Cronograma de Execução; 
 Plano de Aplicação; 
 Cronograma de Desembolso; 
 Declaração do Proponente – devidamente assinada e 

datada; 
 Declaração do Interveniente (se houver); 
 Aprovação pelo Concedente. 

   

4 

Projeto Básico devidamente assinado pelo 
Engenheiro/Arquiteto e carimbo legível, além de conter:  

 Capa;  
 Dados Gerais da Obra; 
 Memorial Descritivo – detalhamento da descrição; 
 Especificações Técnicas, elementos discriminados no 

inciso IX, do art. 6º, da Lei 8.666/1993, inclusive os referentes 
à implementação das medidas e sugeridas nos estatutos 
ambientais eventualmente exigidos, conforme disposto no art. 
12, da Lei n.º 6.938 de 31 de agosto de 1981. 
Inserir relatório fotográfico do "ANTES" da obra com no 
mínimo 20 fotos quando for reforma e/ou ampliação 

   

5 
Plantas/Planilhas Orçamentarias devidamente assinado pelo 
Engenheiro/Arquiteto e carimbo legível. 

   

 
Cronograma Físico-Financeiro devidamente assinado pelo 
Engenheiro/Arquiteto e carimbo legível. 

   

6 
BDI - deverá ser utilizado o BDI do Estado do Amazonas e 
devidamente assinado pelo Engenheiro/Arquiteto e carimbo 
legível. 
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7 

Memorial de Cálculo devidamente assinado pelo 
Engenheiro/Arquiteto e carimbo legível. E também deverão 
ser inseridos no SISCONV em PDF e enviado em XLS (Excel) 
para o e-mail: gepos@seduc.net 

   

8 

Orçamento devidamente assinado pelo Engenheiro/Arquiteto 
e carimbo legível. Os mesmos deverão ser inseridos no 
SISCONV em PDF e enviado em XLS (Excel) para o e-mail: 
gepos@seduc.net 

 Os Valores deverão estar de acordo com a tabela 
SINAPI na forma desonerada. 

 As Composições próprias deverão ter a referência de 
onde foram tiradas. 

 Insumos não presentes na tabela SINAPI deverão 
apresentar cotação de no mínimo três (03) fornecedores. 

  Não serão admitidos insumos no orçamento, deverá 
ser criada a composição com mão-de-obra. 

   

9 
Composição de Custo Unitário devidamente assinado pelo 
Engenheiro/Arquiteto e carimbo legível. 

   

10 

Cópia do Contrato da nova Abertura da Conta Bancária 
específica para o Convênio – mencionando a agência com 
digito e a conta com o digito. 

 Cópia do Extrato bancário demonstrando saldo. 

   

11 
Coordenadas Geográficas devidamente assinado pelo 
Engenheiro/Arquiteto e carimbo legível 

   

12 

ART em caso de Engenheiro responsável ou RRT em caso de 
Arquiteto responsável, preenchido com o endereço correto da 
obra e assinado tanto pelo responsável, quanto pela 
prefeitura. Além de mencionar no Campo das Observações os 
detalhes do objeto apresentados pelo Engenheiro/ou 
Arquiteto. 

   

13 
Relatório Fotográfico das áreas de intervenção devidamente 
assinado pelo Engenheiro/Arquiteto e carimbo legível. 

   

14 
Ficha Oficial do Representante legal do município que irá 
acompanhar o Convênio devidamente preenchida e assinada 
pelo Prefeito. 

   

15 

Mídia Digital em Pen Drive contendo todos os documentos 
anexados no SISCONV e nomeados separadamente. Vale 
ressaltar que toda vez que for atualizado um documento, será 
necessário atualizar no pen drive. 

   

16 
Registro do imóvel para escolas municipais construção 
(Resolução 12/12 TCE/AM, capítulo IV, Art. 6º, inciso VII, pág. 
20) – Autenticado em Cartório. 

   

17 
Registro do imóvel para escolas estaduais em caso de 
construção (Resolução 12/12 TCE/AM, capítulo IV, Art. 6º, 
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inciso VII, pág. 20); 

18 
Licença Ambiental, conforme Lei 17.928/12 – Caso seja 
Construção e Reforma e Ampliação. 
 

   

DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO/PRESIDENTE/RESPONSÁVEL  

19 RG    

20 CPF    

21 Comprovante de Residência atualizado    

22 
Registro do CNPJ - Carto CNPJ emitido no mês de 
apresentação da Proposta. 

   

DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO –  
CÓPIA VISÍVEL CONTENDO CARIMBO DE CONFERE COM ORIGINAL 

23 Diploma do Prefeito – Prefeitura.    

24 Ata da Sessão Solene de Posse do Prefeito – Prefeitura.    

25 
Decreto/Lei autorizando Celebração de Convênios – 
Prefeitura. 

   

DECLARAÇÕES DA PREFEITURA –  
CÓPIA VISÍVEL CONTENDO CARIMBO DE CONFERE COM ORIGINAL 

26 
Declaração de que não está em mora ou inadimplência junto a 
qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta federal, estadual e municipal. 

   

27 

Declaração de atendimento aos limites de endividamento 
consolidado e mobiliário, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e 
despesas com pessoal. 

   

28 
Declaração de previsão e arrecadação de competência 
tributária 

   

29 
Declaração de cumprimento aos limites constitucionais 
relativos a Educação e a Saúde. 

   

30 
Declaração de adimplência quanto ao pagamento de seus 
servidores. 

   

31 
Declaração de que possui previsão orçamentária para a 
contrapartida 

   

CERTIDÕES – ATUALIZADAS 

33 Certidão Negativa emitida pela Receita Federal 
   

34 Certidão Negativa de Débitos (Estadual) 
   

35 Certidão Negativa de Tributos Municipais 
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36 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
   

37 Certificado de Regularidade do FGTS 
   

NOS PROJETOS DE REFORMA 

38 

Projeto arquitetônico deverão ser inseridos no SISCONV 
em PDF e enviados em DWG para a GEPOS no e-mail: 
gepos@seduc.net 

 Planta baixa; 
 Mínimo de quatro (04) cortes; 
 Cobertura; 
 Fachadas; 
 Demolições e Construções (Quando houver alteração 

na edificação); 
 Projeto Hidráulico e Sanitário (Quando houver 

alteração da existente); 
 Projeto de Combate à Incêndio (Quando houver itens 

no orçamento); 

   

NOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

39 

Projeto Arquitetônico deverão ser inseridos no SISCONV 
em PDF e enviados em DWG para a GEPOS no e-mail: 
gepos@seduc.net 

 Planta baixa (As-built e layout da proposta); 
 Mínimo de quatro (04) cortes; 
 Cobertura; 
 Fachadas; 
 Demolições e Construções (Quando houver alteração 

da existente). 
Projeto Hidráulico e Sanitário 

 Se houver no orçamento o item fossa/sumidouro, 
apresentar o projeto; 

 Se houver no orçamento o item ETE, apresentar o 
Memorial Técnico e Projeto do Equipamento; 

 Projeto Estrutural; 
 Projeto Elétrico; 
 Projeto SPDA; 
 Projeto de Combate à Incêndio. 
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