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APRESENTAÇÃO
A Emenda Parlamentar constitui instrumento pelo qual o Congresso Nacional
participa da elaboração do orçamento anual. As emendas parlamentares procuram
aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando a melhor
alocação dos recursos públicos. Significa oportunidade de acrescentar valores às
programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das
comunidades que o parlamentar representa ou prioriza.
Com o objetivo de dar celeridade nas análises técnicas das obras e serviços de
engenharia, planejadas com os recursos das emendas parlamentares, a fim de
evitar retrabalho e consequentemente atrasos na celebração dos convênios, vimos
por meio deste guia colaborar com as orientações necessárias para que o objeto
seja devidamente executado de acordo com as exigências estabelecidas pelas
Normas Técnicas da ABNT e demais legislações pertinentes.
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PLANEJAMENTO
O sucesso na execução de uma obra está vinculado ao planejamento das suas
etapas, sendo assim um importante instrumento de gestão. Nas obras públicas, o
planejamento requer o conhecimento da legislação que regulamenta as tomadas de
decisões por parte do gestor envolvido à frente do processo.
É sabido que a fase de planejamento de uma obra deve ser bem elaborada e
estudada, com o propósito de ser a mais abrangente possível, podendo em alguns
casos, demandar mais tempo do que a própria fase de execução física da obra. A
ausência do planejamento de uma obra pública pode causar enormes prejuízos a
Administração, advindos principalmente da execução de obras superfaturadas,
executadas fora dos prazos inicialmente estabelecidos, com custos acima dos
previstos e com baixo padrão de qualidade. Dessa forma, um bom planejamento é
essencial para a redução do desperdício de recursos.
Dessa feita, vale salientar que aplicar recursos na fase de planejamento não
significa despesa, mas sim, investimento. Deve-se ter em mente que o sucesso do
“PLANEJAR” eliminará, ou pelo menos minimizará diversas situações de risco ao
Erário, tais como: fracionamento de despesas, aditivos contratuais, obras
inacabadas ou que não atendem integralmente ao interesse público.
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Portanto, a partir da decisão da Construção, Reforma e/ou Ampliação de uma obra
pública, o ente público deve realizar estudos e análises que irão auxiliar as tomadas
de decisão.
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FLUXO DAS EMENDAS PARLAMENTARES

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e
Desporto, aplicou mais de R$ 43,4 milhões para o cumprimento de 122 emendas
impositivas em 2021. O valor corresponde a 100% das propostas tecnicamente
executáveis disponibilizadas pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do
Estado do Amazonas (Aleam), para diversos municípios e organizações da
sociedade civil de nosso Estado.
Em sua maioria, a quantia foi destinada para a construção de escolas e salas de
aula, reforma e ampliação de unidades de ensino e aquisição de equipamentos de
informática, refrigeração e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em Manaus
e em 39 municípios do Amazonas.
Das 122 emendas, 79 correspondiam a termos de convênio, 35 termos de fomento,
e oito emendas foram de execução direta.
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Para que a execução das Emendas Parlamentares de 2022 possa ser cumprido em
tempo hábil, torna-se necessário que as Prefeituras envolvidas apresentem as

documentações técnicas de acordo com o que é exigido pela equipe de analistas da
SEDUC/AM, garantindo assim celeridade na formalização dos Convênios a serem
celebrados com o Governo do Estado do Amazonas.
PROCEDIMENTOS INICIAIS PARA RECEBER A EMENDA
PARLAMENTAR

De acordo com a Lei das Diretrizes Orçamentárias, os valores destinados às
Emendas Parlamentares Impositivas, deverão ser empenhados em sua totalidade no
ANO do Exercício. Com isso cada Prefeitura, para celebrar Convênio com o Governo
do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto
– SEDUC/AM deverá proceder inicialmente da seguinte forma:

1.

O representante legal deve cadastrar-se no Sistema de Controle de

Convênios – SISCONV/SEFAZ, disponibilizando as seguintes informações:

2.



Dados da Entidade;



Informações pessoais dos representantes legais;



Certidões e Declarações de Regularidade Fiscal, vigentes.

Apresentar o Plano de Trabalho no SISCONV e demais documentações que

constam no checklist disponível no site da SEDUC;


No caso de obras e serviços de Engenharia apresentar documentação
complementar necessária a compreensão do Projeto, referidos no
checklist;



O OBJETO deve estar de acordo com a EMENDA PARLAMENTAR
concedida e homologada;
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3. Para Execução Direta, o DEINFRA deverá apresentar Projeto Básico de acordo
com o modelo estabelecido pela SEDUC/AM e legislação pertinente para obras e
serviços de engenharia:
 Apresentação dos documentos exigidos para habilitação;
 Atenção às determinações da Lei nº 13.019/2014 - Associações;


Atenção às determinações da Resolução 12/2012 – TCE AMAZONAS;



Atender ao check list das documentações técnicas exigidas para
submeter à análise da equipe designada para essa atribuição

Durante as análises, a equipe técnica da SEDUC/AM poderá solicitar documentos
complementares, bem como a substituição de documentos encaminhados pelas
Prefeituras que não estejam de acordo com as exigências estabelecidas pelas
Normas Técnicas e legislações para obras e serviços de engenharia.
É dever da Associação / Prefeitura manter sempre atualizado seu cadastro no
SISCONV, principalmente na inserção das Declarações e Certidões vigentes.

CONCEITOS BÁSICOS
Para os efeitos destas orientações, consideram-se as seguintes definições:


Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação,
realizada por execução direta ou indireta (Inciso I, do art. 6°, da Lei de
Licitações n°. 8666/1993).



Obra de engenharia: é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou
ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos
técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados
conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/1966 (Ibraop OT - IBR
002/2009).



Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse
para a Administração, tais como: demolição, conserto, montagem, instalação,
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte,
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locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais
(Inciso III, do art. 6º, da Lei nº 8.666/1993).


Serviço de Engenharia: é toda atividade que necessite da participação e
acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei
Federal nº 5.194/1966, tais como: consertar, instalar, montar, operar,
conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir (Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP – OT - IBR 002/2009).



Reforma: alteração do espaço original ou anteriormente formulado por meio
de substituição, acréscimo ou retirada de materiais ou elementos construtivos
ou arquitetônicos, na intenção de reformular todo ou parte daquele espaço
antes definido, mantendo as características de volume ou área e a função de
sua utilização atual.



Ampliação: produzir aumento na área construída de uma edificação ou de
quaisquer dimensões de uma obra que já exista



Reparo: ato de substituir ou repetir a aplicação de materiais ou componentes
construtivos da edificação, pelo simples motivo de deterioração ou avaria
daquele anteriormente aplicado. Não interfere e nem altera o espaço
originalmente proposto.



Execução direta: é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos
próprios meios (inciso VII, do art. 6º, da Lei nº 8.666/1993).



Execução indireta: o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer
dos regimes constantes no inciso VIII, do art. 6°, da Lei de Licitações.



Plano de Trabalho: documento que irá orientar a execução das ações do
convênio, contendo, no mínimo, a descrição detalhada do objeto, metas,
fases, cronograma e outros aspectos técnicos, financeiros e operacionais.
Também auxiliará a prestação de contas do convênio.



ART ou RRT: A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) é o registro que se faz, respectivamente, no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) da obra ou serviço de engenharia ou
arquitetura, definindo, para efeitos legais, seus responsáveis técnicos.
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As built (como construído): Projetos e relatórios elaborados durante a obra,
que retratam a forma exata como foi executado o objeto contratado.



BDI: Bonificação e despesas indiretas (BDI): é uma taxa correspondente às
despesas indiretas, impostos e ao lucro do construtor que é aplicada sobre o
custo de um empreendimento (materiais, mão de obra e equipamentos) para
se obter o preço final de venda.



Caderno de encargos: Parte integrante do projeto básico, que tem por
objetivo definir detalhadamente o objeto da licitação e do correspondente
contrato, bem como estabelecer requisitos, condições e diretrizes técnicas e
administrativas para a sua execução. Em linhas gerais, o caderno de
encargos contém o detalhamento do método executivo de cada serviço,
vinculando o contratado.



Composição de custo unitário de serviço: Composições de custo unitário:
parcela de um orçamento analítico que define o valor financeiro a ser
despendido na execução de uma unidade do respectivo serviço e é elaborada
com base em coeficientes de produtividade, de consumo e de aproveitamento
de insumos, cujos preços são coletados no mercado, contendo, no mínimo: a)
Discriminação

de

cada

insumo,

unidade

de

medida,

sua

produtividade/consumo na realização do serviço, preço unitário e custo
parcial; b) Custo unitário total do serviço, representado pela soma dos custos
parciais de cada insumo.


Cronograma físico-financeiro: Representação gráfica do desenvolvimento
dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra
demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser executado e o
respectivo valor financeiro a ser despendido.



Memorial descritivo: Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de
texto, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas
justificativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando
as informações contidas nos desenhos referenciados.
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ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Plano de Trabalho é o documento por meio do qual o gestor define como o objeto do
convênio será realizado. O documento será analisado quanto à viabilidade e a
adequação aos objetivos do programa governamental e, no caso das entidades
privadas sem fins lucrativos, além do requisito anterior, também será avaliada a
qualificação técnica e a capacidade operacional para gestão do instrumento, de
acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade repassador dos recursos.
A entidade privada sem fins lucrativos deverá executar diretamente a integralidade
do objeto. A contratação de serviços de terceiros somente é admitida quando houver
previsão no plano ou programa de trabalho ou em razão de fato superveniente e
imprevisível, devidamente justificado, aprovado pelo órgão ou entidade concedente.

O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo:


Razões que justifiquem a celebração do instrumento, ou seja, justificativa
contendo a caracterização dos interesses recíprocos do proponente e do
concedente, a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e
diretrizes do programa, a indicação do público alvo, do problema a ser
resolvido e dos resultados esperados.
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Descrição completa do objeto a ser executado. Objeto é o produto do
convênio ou termo de fomento, observados o programa de trabalho e as suas
finalidades.



Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente, com
definição das etapas da execução. Entende-se por meta a parcela
quantificável do objeto e por etapa a divisão existente na execução de uma
meta.



Previsão de prazo para a execução consubstanciada em um cronograma de
execução do objeto, no respectivo cronograma de desembolso e no plano de
aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e da
contrapartida financeira do proponente, se for o caso, com estimativa dos
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recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pelo
concedente ou contratante e a contrapartida prevista para o proponente,
especificando o valor de cada parcela e do montante de todos os recursos.


Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para a
execução do objeto.

Eventuais imprecisões ou irregularidades poderão ser resolvidas, devendo o
proponente manifestar-se no prazo estipulado, pois a ausência de manifestação será
entendida como desistência quanto ao prosseguimento do processo.

REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO
(Conforme Resolução n° 27 - 2012 TCE AM)
1. DEFINIÇÃO DE PROJETO BÁSICO
Projeto Básico é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações
técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e
suficientes à precisa caracterização da obra a ser executado, atendendo às Normas
Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores que
assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento.
Deve estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, todas as
características, dimensões, especificações, e as quantidades de serviços e de
materiais, custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar
alterações e adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das
obras.
Todos os elementos que compõem o Projeto Básico devem ser elaborados por
profissional legalmente habilitado, sendo indispensável o registro da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica, identificação do autor e sua assinatura em
cada uma das peças gráficas e documentos produzidos.
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2. CONTEÚDO TÉCNICO DO PROJETO BÁSICO
Todo Projeto Básico deve apresentar conteúdo suficiente e preciso, tais como os
descritos nos itens 2.1 a 2.6, representados em elementos técnicos de acordo com a
natureza, porte e complexidade da obra de engenharia, todos devidamente
assinados pelos responsáveis técnicos com os correspondentes registros de
responsabilidade técnica. As pranchas de desenho e demais peças deverão possuir
identificação contendo:


Denominação e local da obra;



Nome da entidade executora;



Tipo de projeto;



Data;



Nome do responsável técnico, número de registro no CREA e sua assinatura

2.1. Desenho
Representação gráfica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua
visualização

em

escala

adequada,

demonstrando

formas,

dimensões,

funcionamento e especificações, perfeitamente definida em plantas, cortes,
elevações, esquemas e detalhes, obedecendo às normas técnicas pertinentes.
A compatibilização de projetos é uma atividade que antecede a execução da obra e
consiste na harmonização dentre os diversos projetos de uma obra: arquitetônico,
estrutural, hidráulico, especiais, etc.
É executada mediante a sobreposição dos vários projetos e a identificação das
interferências físicas entre os diversos elementos da obra: estrutura, elementos de
hidráulica, elétrica, etc.
Após a identificação dos problemas os projetos devem ser corrigidos de forma a
solucionar os conflitos.
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2.2 Memorial Descritivo
Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde são apresentadas
as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao pleno
entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos
referenciados no item 2.1.

2.3 Especificação Técnica
Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se devem seguir para a
execução da obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os
materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem
aplicados e o modo como serão executados cada um dos serviços apontando,
também, os critérios para a sua medição.

2.4 Orçamento
Avaliação do custo total da obra tendo como base preços dos insumos praticados
no mercado ou valores de referência e levantamentos de quantidades de materiais e
serviços obtidos a partir do conteúdo dos elementos descritos nos itens 2.1, 2.2 e
2.3, sendo inadmissíveis apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a
inclusão de materiais e serviços sem previsão de quantidades.
O Orçamento deverá ser lastreado em composições de custos unitários e expresso
em planilhas de custos e serviços, referenciadas à data de sua elaboração.
O valor e a composição analítica do BDI considerados para compor o preço total
deverão ser explicitados no orçamento.

2.4.1. Planilha de Custos e Serviços
A Planilha de Custos e Serviços sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo:


Discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário
e custo parcial;



Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada
serviço e/ou material;
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Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA e
assinatura.

2.4.2. Composição de Custo Unitário de Serviço
Cada Composição de Custo Unitário define o valor financeiro a ser despendido na
execução do respectivo serviço e é elaborada com base em coeficientes de
produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus preços coletados
no mercado, devendo conter, no mínimo:


Discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua incidência na
realização do serviço, preço unitário e custo parcial;



Custo unitário total do serviço, representado pela soma dos custos parciais
de cada insumo. Para o caso de se utilizarem Composições de Custos de
entidades especializadas, a fonte de consulta deverá ser explicitada;



Valor e percentual adotado para os encargos sociais, inclusive a
discriminação dos itens considerados.

OBS. GERAL: A Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas SEINFRA diante das competências que lhe foram conferidas pelo Decreto n. 36.221,
de 09/09/2015, comunicou por meio do Ofício Circular n.001/2016-GS/SEINFRA que
o planejamento dos Orçamentos das Obras dos Órgãos da Administração Direta e
Indireta do Governo do Estado deverão ser elaborados somente com a utilização
das Tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil – SINAPI e do Sistema de Custos Rodoviários – SICRO 2, com a inclusão do
BDI de acordo com o tipo de obra referida.

2.5. Cronograma físico-financeiro
Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao
longo do tempo de duração da obra demonstrando, em cada período, o percentual
físico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.
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2.6. Memoriais de Cálculo
Memoriais de Cálculo detalhados, identificando a área, a especificação do material
a ser utilizado e a localização exata em planta de cada um dos serviços a serem
executados.

2.7. Adequação dos Projetos Básicos às Normas de Acessibilidade (Artigos 23,
II, 227 e 244 e, de forma implícita, no art. 5º, todos da Constituição Federal:
Leis Federais 10.048/2000 e 10.098/2000, Decreto Federal n.º 5.296/2004,
normas da ABNT, em especial a NBR 9050 da ABNT, e demais legislações
federal, estadual e municipal aplicáveis, conforme o caso)
Com o objetivo de se assegurar o movimento de pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, a Unidade Gestora deverá contemplar nos projetos
básicos o tema “acessibilidade” nas obras públicas e nos serviços de engenharia,
nos termos da Lei Federal nº 10.098/2000 e da norma NBR 9050 da ABNT, que
estabelecem critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando da
elaboração/execução de projeto, construção, instalação e adaptação de edificações,
mobiliários espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.

3. ELEMENTOS TÉCNICOS POR TIPO DE OBRA
A tabela 3.1 explicita os conteúdos técnicos mencionados nos itens 2.1 a 2.3 por
tipologia de obras de engenharia mais usuais:
Especialidade
Levantamento Topográfico

Tabela 3.1 – Edificações
Elemento
Desenho

Memorial

Sondagem

Desenho
Memorial

Projeto Arquitetônico

Desenho
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Conteúdo
Levantamento plani-altimétrico;
Perfis longitudinais e seções
transversais.
Descrição das características de
relevo, vegetação, hídricas, entre
outras, da área de intervenção
Locação dos furos;
Perfis de sondagem.
Descrição das características do
solo;
Perfil geológico do terreno.
Situação;
Implantação
com
níveis;

Plantas baixas, de cobertura e

Especificação

Projeto de Terraplenagem

Desenho

Memoria

Projeto de Fundações

Especificação
Desenho

Memorial
Projeto Estrutural

Desenho

Especificação
Memorial
Projeto
de
Hidráulicas

Instalações

Desenho

Especificação
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de locação;
Cortes e elevações;
Detalhes (que possam influir no
valor do orçamento);
Indicação
de
elementos
existentes, a demolir e a executar,
em caso de reforma e/ou
ampliação.
Materiais,
equipamentos,
elementos,
componentes
e
sistemas construtivos; Descrição
e Indicação de quantitativos dos
componentes
(esquadrias,
equipamentos
e
elementos
diversos)
Implantação com indicação dos
níveis originais e dos níveis
propostos;
Perfil longitudinal e seções
transversais tipo com indicação da
situação original e da proposta e
definição de taludes e contenção
de terra.
Cálculo de volume de corte e
aterro/
Quadro
Resumo
Corte/Aterro.
Materiais de aterro.
Locação,
características
e
dimensões dos elementos de
fundação;
Planta de armação e quadro de
ferragem.
Método construtivo;
Cálculo de dimensionamento.
Planta baixa com lançamento da
estrutura com cortes e elevações,
se necessários; Planta de
armação e quadro de ferragem.
Materiais,
componentes
e
sistemas construtivos.
Método construtivo;
Cálculo do dimensionamento.
Planta baixa com marcação da
rede de tubulação (água, esgoto,
águas pluviais e drenagem),
prumadas
e
reservatório;
Quadros
resumo
com
especificações e quantitativos;
Esquemas isométrico e de
distribuição vertical.
Materiais;

Memorial
Projeto de Instalações Elétricas

Desenho

Especificação
Memorial

Projeto
de
Telefônicas

Instalações

Desenho
Especificação

Projeto de Instalações
Prevenção de Incêndio

de

Desenho

Especificação
Memorial
Projeto de Instalações Especiais
(lógicas,
CFTV,
alarme,
detecção de fumaça)

Desenho

Projeto de Instalações de Ar
Condicionado

Desenho

Especificação

Especificação
Memorial
Projeto
de
Instalação
transporte vertical
Projeto de Paisagismo

de

Especificação
Memorial
Desenho
Especificação
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Equipamentos.
Cálculo do dimensionamento das
tubulações e reservatório.
Planta baixa com marcação dos
pontos, circuitos e tubulações;
Quadros
resumo
com
especificações e quantitativos;
Diagrama unifilar.
Materiais;
Equipamentos.
Determinação do tipo de entrada
de serviço;
Cálculo do dimensionamento.
Planta baixa com marcação dos
pontos e tubulações
Materiais;
 Equipamentos.
Planta
baixa
indicando
tubulações,
prumadas,
reservatório, caixas de hidrante
e/ou equipamentos.
Materiais;
Equipamentos.
Cálculo do dimensionamento das
tubulações e reservatório
Planta baixa com marcação dos
pontos e tubulações.
Materiais;
Equipamentos.
Planta baixa com marcação de
dutos e equipamentos fixos
(unidades
condensadoras
e
evaporadoras).
Materiais;
Equipamentos.
Cálculo do dimensionamento dos
equipamentos e dos dutos
Materiais;
Equipamentos.
Cálculo.
Implantação com níveis
Espécies vegetais;
Materiais;
Equipamentos.

PROJETO EXECUTIVO
Conforme inciso X, do art. 6º, da Lei nº 8.666/1993, o projeto executivo é o conjunto
dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo
com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Vale ressaltar que o projeto executivo não se trata de correção ou adequação do
projeto básico, mas sim, de um máximo detalhamento de todas as suas etapas, do
sistema construtivo, das especificações dos materiais e dos equipamentos a serem
utilizados.
Em determinado tipo de obras, principalmente as mais complexas, a elaboração do
projeto executivo só é possível ocorrer no decorrer dos serviços, em face da
necessidade de ajustes a serem feitos à medida que houver a evolução de outras
contratações, como equipamentos especiais. Antevendo essa situação, a Lei de
Licitações no §1°, do art. 7°, permite, excepcionalmente, o desenvolvimento do
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projeto executivo concomitantemente à realização da obra, desde que autorizado
pela Administração.

Sendo assim, é possível licitar uma obra pública apenas com o projeto básico, desde
que devidamente adequado e suficiente para permitir a elaboração das propostas
das empresas participantes da licitação.
Vale registrar que, em face do excessivo número de projetos básicos de má
qualidade, o que vicia a contratação e ocasiona significativos prejuízos à
Administração Pública, o ideal é a contratação de uma obra pública ser realizada
com base no projeto executivo completo, aprovado pela autoridade competente.
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MODELOS / EXEMPLOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
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ANÁLISE E APROVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

ORD

DOCUMENTO
Ofício solicitando a parceria devendo ser/conter:
 Timbre do beneficiário
 Numeração sequencial da entidade
 Município e data de registro;
 Encaminhamento do responsável do órgão
Excelentíssima Senhora,
MARIA JOSEPHA PENELLA PÊGAS CHAVES
Secretária de Estado de Educação e Desporto
Avenida Waldomiro Lustosa, 250 Japiim II
Manaus/AM- CEP: 69076-830

01








Assunto: solicitando a parceria (informar o formato), numero da
emenda, nome do Deputado completo, e numero do registro do
Plano no SISCONV;
Texto: deve solicitar a celebração (informar tipo), objeto, valor do
projeto (concedente/proponente/total), citar a existência de
contrapartida, plano de trabalho no SISCONV, encaminhar dados
de contato para qualquer ajuste.
Assinatura deve ser original.
Informar nome e função do responsável pela assinatura.

REGISTRO DA EMENDA: fornecida pelo Deputado e/ou órgão
02

beneficiário. Devendo o projeto a ser apresentado estar condizente com a
mesma, inclusive nas classificações.

DOCUMENTOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Associações Privadas
•
•
•
•

03
•

Cartão CNPJ emitido no mês de entrada do processo comprovando
exercício de no mínimo de dois (02) anos de existência;
Estatuto devidamente registrado no cartório, última versão e suas
possíveis alterações.
Comprovante de endereço do mês de abertura do processo (no
nome do ente);
Declaração de que possui previsão orçamentária para a
contrapartida. Quando não houver, informar na declaração que a
parceria não contemplará contrapartida por parte do ente.
Declaração que não há vínculo partidário (Ano eleitoral).

Município
•
•

•

Cartão CNPJ emitido no mês de entrada do processo;
Comprovante de endereço do mês de abertura do processo (no
nome da prefeitura);
Declaração de que possui previsão orçamentária para a
contrapartida, indicando a disponibilidade orçamentária. Quando
não houver, informar na declaração que a parceria não
contemplará contrapartida por parte da prefeitura.

Avenida Waldomiro Lustosa, 250. Japiim II
Manaus-AM - CEP 69.076-830

SIM

NAO

ORD

DOCUMENTO
REGULARIDADE FISCAL
Certidões (Municípios e Associações Privadas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certidão Negativa emitida pela Receita Federal
Certidão Negativa de Débitos Estadual
Certidão Negativa de Tributos Municipais
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Certificado de Regularidade do FGTS
Certidão de falência e recuperação judicial do Tribunal de Justiça do
Amazonas (Associações/Instituições)

Declarações de Adimplência
Associações Privadas:
Declaração de Adimplência da instituição (de que não está em mora ou
inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta federal, estadual e municipal), original, devidamente datada e
com período devalidade de no mínimo 60(sessenta) dias.

Municípios: documento original, com timbre, datada, período de
validade, nome e função do responsável e assinada
1.

04

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 (60 dias);

2. 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 (60 dias);
3.
4.
5.

Declaração de previsão e arrecadação de competência
tributária (60 dias);
Declaração de cumprimento aos limites constitucionais
relativos a Educação e a Saúde(60 dias);
Declaração de adimplência quanto ao pagamento de seus servidores
(30 dias).

DOCUMENTOS DO RESPONSÁVEL DO BENEFICIÁRIO
Associação Privada

05

•
•
•

Ata de Eleição da Diretoria;
Cópia do RG e CPF do Presidente;
Comprovante de residência do presidente do mês de abertura do processo.

Município
•
•
•
•
•

Diploma de Posse;
Ata de Posse;
Decreto autorizando o Prefeito a celebrar convênios com órgãos;
Cópia do RG e CPF do Prefeito;
Comprovante de residência do Prefeito do mês de abertura doprocesso;
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SIM NÃO

ORD

DOCUMENTO
FICHA DO REPRESENTANTE LEGAL: modelo padrão da SEDUC, devidamente
preenchido (não deixar espaços em branco), podendo informar até duas pessoas,
datada, nome completo e função do responsável legal da entidade, assinado.
Anexar RG e CPF dos responsáveis escolhidos.

06

CONTA BANCÁRIA: Cópia do Contrato da Abertura da Conta Bancária específica para a
parceria mencionando a agência com digito e a conta com o digito, devidamente
assinado pelos envolvidos(entidade/banco).
Anexar ainda cópia do extrato bancário demonstrando SALDO ZERADO.

07

REGISTRO DO PLANO NO SISCONV: Comprovante de registro do projeto no

08

SISCONV (impresso do SISCONV e devidamente datado e assinado).

PLANO DE TRABALHO
















09

Capa contendo título (PLANO DE TRABALHO) resumo do objeto proposto,
valor do projeto, período de execução, numero da emenda e nome
completo do Deputado;
Título de Projeto;
Dados cadastrais do Proponente;
Objetivo;
Justificativa;
Abrangência do Projeto;
Planejamento das ações;
Metodologia e Abordagem do Projeto;
Período de Execução do Projeto;
Meta;
Cronograma de Execução das Metas;
Plano de Aplicação dos Recursos;
Cronograma de Desembolso;
Declaração do Proponente;
Aprovação pelo Concedente.
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SIM NÃO

PROJETO BÁSICO

10

O Projeto básico deverá estar devidamente carimbado e assinado pelo
Engenheiro/Arquiteto e conter as seguintes informações:
1. Capa;
2. Dados Gerais da Obra;
3. Coordenadas Geográficas com carimbo e assinatura do
Engenheiro/Arquiteto;
4. Registro do imóvel para escolas municipais construção (Resolução 12/12
TCE/AM, capítulo IV, Art. 6º, inciso VII,pág. 20), autenticado em Cartório;
5. Registro do imóvel para escolas estaduais em caso de construção (Resolução
12/12 TCE/AM, capítulo IV, Art. 6º inciso VII, pág. 20);
6. Licença Ambiental, conforme Lei 17.928/12 – EM CASO DE CONSTRUÇÃO e
AMPLIAÇÃO;
7. Memorial Descritivo - detalhamento da descrição do Objeto;
8. 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 nº 6.938 de 31 de agosto de 1981.
9. Relatório fotográfico do "ANTES" da obra com no mínimo 20 fotos QUANDO O
OBJETO FOR DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, com carimbo e assinatura do
Engenheiro/Arquiteto;
10. Planilhas Orçamentárias devidamente assinadas pelo Engenheiro/Arquiteto e
carimbo legível. A planilha Orçamentária deverá ser enviada obrigatoriamente em
XLS (Excel) para o email gepos@seduc.net e inserida em PDF no SISCONV;
11. Cronograma Físico-Financeiro devidamente assinado pelo Engenheiro/Arquiteto
e carimbo legível;
12. BDI - deverá ser utilizado o BDI do Estado do Amazonas e devidamente assinado
pelo Engenheiro/Arquiteto e carimbo legível;
13. Memória de Cálculo devidamente assinada pelo Engenheiro/Arquiteto com
carimbo legível. A Memória de Cálculo deverá ser enviada obrigatoriamente em XLS
(Excel) para o email gepos@seduc.net e inserida em PDF no SISCONV;
14. Composição de Custo Unitário (CCU) com carimbo e assinatura do
Engenheiro/Arquiteto. As Composições próprias deverão ter o código de referência
de onde foram retiradas e, insumos NÃO presentes na tabela SINAPI, deverão
apresentar cotações de no mínimo 03 fornecedores. NÃO SERÃO ADMITIDOS
INSUMOS NO ORÇAMENTO, deverá ser criada a composição COM a mão-de- obra;
15. ART/RRT, preenchida com o endereço correto da obra, descrição do objeto da
ART/RRT e, assinada pelo Engenheiro/Arquiteto e pela prefeitura;
16. PROJETOS ARQUITETÔNICOS:
a. 02 cortes transversais;
b. 02 cortes longitudinais;
c. Planta baixa;
d. Planta de cobertura;
e. Planta de fachada;
f. Planta de demolir;
g. Planta de construir;
h. Projeto Demolir Construir (quando houver reforma e adequação do ambiente)
i. Projeto de instalações hidráulicas;
j. Projeto de instalações sanitárias;
k. Projeto de combate a incêndio;
l. Projeto estrutural;
m. Projeto de spda. OBSERVAÇÕES:
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1. Os projetos deverão ser enviados obrigatoriamente em DWG para o email
gepos@seduc.net e serem inseridos em PDF no SISCONV;
2. Todos os projetos deverão conter no carimbo as informações como:
Proprietário, Objeto da Obra, Referência da Planta, Endereço do Objeto da Obra,
Responsável pelo projeto (devidamente carimbado e assinado), escala utilizada,
data do projeto;
3. A descrição da obra deverá ser exatamente igual ao descrito na Emenda
Parlamentar;
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RECOMENDAÇÕES FINAIS
Considerando a necessidade de manter a transparência na aplicação dos recursos
públicos, por meio das EMENDAS PARLAMENTARES, para a execução de obras e
serviços de engenharia e a fim de atender as exigências estabelecidas pelas
Normas Técnicas, legislações pertinentes e Órgãos de Auditoria e Controladoria,
ATENTAR para as seguintes recomendações a serem observadas:


Os profissionais técnicos indicados pela Administração para elaboração de
Projeto Básico (e seus componentes), fiscalização e acompanhamento das
obras públicas, assim como aqueles indicados pela empresa contratada,
devem apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (ou RRT),
em seu nome, relativa ao empreendimento em execução, nos termos da
legislação pertinente;



Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de
engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular,
somente

poderão

ser

submetidos

ao

julgamento

das

autoridades

competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais
habilitados de acordo com a legislação pertinente;


Irregularidades comuns que devem ser evitadas na formalização dos
processos administrativos:
a) Ausência de Projeto Básico;
b) Projeto Básico inconsistente e impreciso;
c) Projeto Básico de obra alheia ao OBJETO contratado;
d) Documentos sem assinatura ou assinados por profissional não
habilitado;
e) Falta de aprovação da autoridade competente;
f) Inexistência de ART de Projeto Básico e suas respectivas peças
técnicas.



Ausência de licenciamento ambiental (quando necessário);
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Ausência ou insuficiência de estudos prévios, principalmente geotécnicos;



Projetos elaborados com inobservância de normas técnicas;



Ausência de orçamento detalhado (composição de custos unitários, referência
de preços, uso de verbas etc.).

REFERÊNCIAS


Orientação Técnica Nº 01/2006 do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria
de Obras Públicas;



Lei de Licitações e Contratos Nº 8.666/93;



Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.



Lei Federal Nº 13.019/2014 (Estabelece o regime jurídico das parcerias entre
administração pública e as organizações da sociedade civil)



Resolução Nº 12/2012 –TCE/AM (Estabelece normais sobre a formalização,
publicação, a execução e a prestação de contas dos acordos firmados entre
administração pública direta e indireta do Estado e dos Municípios)



Resolução Nº 27/2012 –TCE/AM (Dispõe sobre os procedimentos de controle
relativos a obra e serviços de engenharia a serem adotados pela
administração direta e indireta Estadual do Município de Manaus e interior do
Estado)



Resolução Nº 1.094/2017 – CONFEA (Dispõe sobre a adoção do livro de
ordem de obras e serviços das profissões abrangidas pelo sistema
CONFEA/CREA)



Instrução Normativa Nº 008/2004 – CGE



Lei Federal 6.496/77 Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica.



Lei Federal 5.194/66 Regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro Agrônomo.



Resolução 361/91 – CONFEA Dispõe sobre conceituação de Projeto Básico
em Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
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Resolução nº 361, de 10 dezembro de 1991. Dispõe sobre a conceituação de
Projeto Básico em Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.



CONFORTO, Sérgio, SPRANGER, Mônica. Estimativas de custos de
investimentos para empreendimentos industriais. Rio de Janeiro: Taba
Cultural, 2002.



CARDOSO, Roberto Sales. Orçamento de Obras em Foco: Um Novo Olhar
sobre a Engenharia de Custos. São Paulo: Editora Pini, 2009.



HALPIN, Daniel; WOODHEAD, Ronald. Administração da Construção Civil, 2.
Ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2004.



NBR 6492/1994 - Representação de Projetos de Arquitetura.



Orientação Técnica do Ibraop n° 02/2009 (Obras e Serviços de Engenharia);



Orientação Técnica do Ibraop n° 03/2011 (Garantia Quinquenal de Obras
Públicas);



Orientação Técnica do Ibraop n° 04/2012 (Precisão do orçamento de obras
públicas);



Orientação Técnica do Ibraop n° 05/2012 (Métodos e procedimentos para
apuração de sobrepreço e superfaturamento em obras públicas);



Orientação Técnica nº 004/2013 – Ibec (Orçamentos de Referência para
órgãos públicos);



Orientação Técnica nº 002/2014 – Ibraeng (Elementos mínimos para
anteprojetos de engenharia);



Orientações Técnicas nos 15/2015 e 16/2015 (Apostilamento em convênios);



Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) da Associação Brasileira de
Normas técnicas (ABNT) que tratam de obras e serviços de engenharia;



CAVALCANTE. Rafael Jardim. Obras Públicas: comentários à jurisprudência
do TCU. Editora Fórum, 2012.
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