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DEOP-MG

APRESENTAÇÃO

O presente “Manual de Obras Públicas: Orientações Técnicas para a Fiscalização e o
Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia no âmbito da Diretoria de Obras do
DEOP-MG” será de grande valia para o DEOP-MG, que deverá adotá-lo como material
consultivo e informativo, atualizando-o na medida em que surgirem mudanças de ordem
técnica e legal.
Elaborado com competência e maestria pela Engenheira Silvana Mansur, servidora desta
Casa, traz informações valiosas sobre a entidade, sua origem, competências legais e
técnicas, reunindo informações de extrema importância para os atuais e futuros
servidores da Autarquia, os quais poderão ter ciência tanto das normas e procedimentos
adotados pelos Fiscais e Gerentes da Diretoria de Obras, quanto de sua relevância para a
concretização das políticas públicas do Governo do Estado de Minas Gerais.
Com a intenção de oferecer subsídios à atuação dos profissionais desta Casa, este Manual
contribuirá, também, para a conformação da fiel execução dos trabalhos a cargo do
DEOP-MG, espelhando a necessidade de sempre se buscar os melhores resultados na
execução de obras e serviços de engenharia.

Engº. Eugênio Botinha
DIRETOR DE OBRAS DEOP-MG
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Manual foi elaborado com o objetivo de orientar a Área Técnica do
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP-MG acerca dos
procedimentos básicos e diretrizes gerais para a fiscalização e o acompanhamento das
obras e serviços de engenharia no âmbito da Diretoria de Obras - DOBR, visando
contribuir para a eficiência e a racionalização dos seus trabalhos.
A edição que ora se apresenta constitui a atualização de uma versão simplificada,
implantada no DEOP-MG a partir de 2007. Como consequência, consolida procedimentos
e rotinas em vigor no DEOP-MG, tendo como base o fluxo do processo desde sua origem,
apontando as normativas técnicas e legais indispensáveis à deflagração do processo de
fiscalização e acompanhamento das Obras/Serviços, servindo de referencial teórico para
os Engenheiros e Arquitetos da Diretoria de Obras.
Partindo dessa premissa, apresenta-se como uma ferramenta de caráter orientador que
visa contribuir para o contínuo processo de modernização da atividade gerencial da
Autarquia, transformando necessidades e demandas em serviços cada vez mais
eficientes.
Entretanto, este Manual não substitui nem se sobrepõe ao conhecimento da legislação
que o fundamenta. Os temas aqui abordados baseiam-se na legislação pertinente, em
especial no Estatuto das Licitações e Contratos - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nas
Normas Técnicas, nas Resoluções do CONFEA/CREA/CAU, e no Caderno de Encargos do
DEOP-MG, entre outros.
Ressalta-se ainda, que este trabalho não tem a pretensão de esgotar os temas nele
abordados. Não se trata, portanto, de um produto acabado e imutável, estando sujeito a
futuras revisões na medida em que ocorram alterações na legislação e/ou surjam novos
procedimentos que proporcionem melhorias contínuas.
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Para tanto, será realizada uma sistemática de revisão e atualização de forma a mantê-lo
sempre adequado ao grau de relevância exigido. Além disso, diferentes conteúdos
técnicos, pertinentes às obras públicas, deverão ser acrescidos, constituindo novos
anexos deste Manual.
Assim sendo, contribuições para o seu aperfeiçoamento serão sempre muito bem-vindas.
O Manual está estruturado em 13 (treze) tópicos. Inicialmente serão conceituados alguns
termos constantes na legislação e normas específicas, com o objetivo de tornar o texto o
mais claro possível.
Após apresentados os conceitos, serão abordados os procedimentos necessários ao
planejamento, licitação, contratação, execução e fiscalização das obras e serviços de
engenharia.
Ao final, são apresentados os modelos de relatórios e de formulários padrão DEOP-MG
utilizados para o desenvolvimento das atividades inerentes à fiscalização e ao
acompanhamento das obras e serviços de engenharia.
Para a realização deste trabalho utilizou-se o método dedutivo. A pesquisa documental e
bibliográfica e a experiência profissional da autora, como Servidora Pública e Engenheira do
DEOP-MG, permitiram que a análise qualitativa e as inferências fundamentassem o escopo
para a sua elaboração.
Espera-se que este Manual contribua para aprimorar o desempenho do DEOP-MG,
conferindo maior eficiência e eficácia à sua gestão, sem prescindir do competente apoio
do corpo técnico da Autarquia, nos procedimentos aqui descritos.
O conteúdo do “Manual de Obras Públicas: Orientações Técnicas para a Fiscalização e o
Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia no âmbito da Diretoria de Obras do
DEOP-MG” estará disponível na Rede DEOP-MG:
REDE – INTERSETOR – Pasta DOBR/DEOP-MG - GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS, e no
Site do DEOP-MG: <http://www.deop.mg.gov.br>
Engª. Silvana Mansur
Assessora da Diretoria de Obras DEOP-MG
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I-

INTRODUÇÃO

1.1

A INSTITUIÇÃO DEOP-MG

O Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG é uma
entidade autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público, com
autonomia administrativa e financeira, patrimônio e atribuições estatais determinadas,
sede e foro na Capital do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas – SETOP, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.660, de 02 de dezembro de 1994.
Observe-se, que juridicamente não existe subordinação entre a autarquia e o ente que a
criou, mas sim um controle finalístico chamado "tutela" ou "supervisão administrativa",
que visa aferir o cumprimento das finalidades legais pela entidade.
Sucessor da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais CODEURB e da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares
do Estado - CARPE, o DEOP-MG foi criado pela Lei n° 9.524, de 29 de dezembro de 1987,
reorganizado pela Lei n° 11.660, de 02/12/1994 e, atualmente, regulamentado pelo
Decreto nº 46.473, de 03 de abril de 2014.
O DEOP-MG é administrado por Diretoria Colegiada, composta pelo Diretor-Geral; pelo
Vice-Diretor-Geral; pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças; pelo Diretor de
Projetos e Custos e pelo Diretor de Obras.
Possui um Conselho de Administração, unidade colegiada de natureza deliberativa,
normativa, consultiva e de apoio institucional à Autarquia, instituído pela Lei Delegada n°
165, de 25 de janeiro de 2007, regulamentado pelo Decreto n° 44.466, de 16 de fevereiro
de 2007, constituído pelo Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, pelo
Secretário Adjunto de Estado de Transportes e Obras Públicas, pelo Subsecretário de
Infraestrutura da SETOP, pelo Diretor-Geral do DEOP-MG e pelo Vice-Diretor-Geral do
DEOP-MG.
Tem por finalidade planejar, projetar, coordenar e executar obras de engenharia de
interesse da administração pública, observando o programa de obras definido pelo
Governo do Estado de Minas Gerais.
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DEOP-MG

Nesse contexto, o DEOP-MG é responsável pela elaboração de estudos, projetos,
orçamentos e pela realização de obras de construção, ampliação, restauração e reforma
de prédios e demais obras públicas, traduzidas, dentre outras, em educação, saúde,
defesa social, meio ambiente, cultura, turismo, lazer, esportes e desenvolvimento urbano
do Estado de Minas Gerais, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento
econômico, social e para a melhoria da qualidade de vida da população mineira.
Para o alcance de seus objetivos, suas ações são norteadas por três pilares: promover
projetos e obras públicas de qualidade, no preço adequado e no prazo acordado,
alinhadas às diretrizes para o desenvolvimento sustentável.
Por meio da padronização busca aprimorar e racionalizar seus trabalhos, dentro dos
princípios da eficiência e eficácia, pressupostos para a atuação dos profissionais de
engenharia e arquitetura no âmbito das obras públicas.
Para tanto, conta com corpo técnico experiente, que atende às diversas demandas dos
órgãos e entidades da administração estadual, atuando em todos os municípios do Estado
e, também, em unidades de representação do Governo de Minas em outros Estados da
Federação, apresentando soluções integradas de natureza técnica de engenharia e
arquitetura.
Por meio de equipe própria de orçamentos, procura otimizar os custos das obras e
serviços de arquitetura e engenharia, o que proporciona um preço padronizado e gera
maior economia e confiabilidade nas contratações. Com um variado e consistente
portfólio de projetos e obras realizadas, é referência do setor para os municípios do
Estado de Minas Gerais.
Para os fins, é devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA-MG e no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU/MG.
No que tange ao controle interno, orienta-se pela Auditoria Seccional, vinculada à
Controladoria Geral do Estado, e pela Procuradoria, vinculada à Advocacia Geral do
Estado. Submete-se à jurisdição dos órgãos de controle externo da gestão, no caso, o
Tribunal de Contas do Estado (TCEMG) e, quando no uso de recursos federais, o Tribunal
de Contas da União (TCU).
11
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1.1.1 Competência Legal
§

Elaborar estudos e vistorias técnicas, projetos e orçamentos de construção,
ampliação, restauração e reforma de prédios e demais obras públicas.

§

Executar, fiscalizar e gerenciar as obras de construção, ampliação, restauração e
reforma de prédios e demais obras públicas.

§

Elaborar normas e padrões técnicos para projetos e tabelas de preços para as obras
públicas do Estado.

§

Organizar, regulamentar e manter o registro do acervo técnico das edificações e
obras públicas de Estado.

§

Celebrar convênios, contratos, acordos e ajustes com instituições públicas ou
privadas relacionadas com os objetivos e interesses do DEOP-MG, com a
interveniência da SETOP.

§

Colaborar com as obras relativas ao plano de habitação para as classes de baixa
renda e com os programas de reurbanização de aglomerados em situação de
vulnerabilidade social e de outras formas de habitação no Estado.

§

Atuar, supletivamente, na área de estradas vicinais, observada a legislação
pertinente.

§

Prestar serviço técnico especializado a outros entes federados mediante delegação,
convênio ou contrato, com interveniência da SETOP.

§

Promover

intercâmbio

técnico

com

organismos

similares,

nacionais

e

internacionais.

Neste cenário, este Manual de Orientações Técnicas se apresenta como um importante
aliado do DEOP-MG, para a realização do seu mister.
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1.2 O DEOP-MG E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Para melhor compreensão do contexto no qual a Autarquia DEOP-MG está inserida,
importante se faz definir, inicialmente, o que é Estado, Governo e Administração Pública, esta
como instrumento de gestão das políticas públicas governamentais.
Faria (2000) ensina que “O Estado, sob o ângulo jurídico, é pessoa jurídica de direito
público interno, dotado do poder de criar o direito, o dever de zelar pela ordem jurídica e
de promover o bem-estar social”.
Governo, segundo Meirelles (1992), é “a condução política dos negócios públicos, cujas
funções originárias podem ser resumidas na expressão política de comando, de iniciativa de
fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente”.
O termo Administração Pública comporta dois sentidos: um concernente à ciência do Direito e
outro à ciência da Administração.
Na perspectiva do Direito, segundo Meirelles:
Administração Pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para a
consecução dos objetivos do Governo: em sentido material é o conjunto de funções
necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o desempenho
perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos
em benefício da coletividade. Numa visão global, a Administração é, pois, todo o
aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação
das necessidades coletivas. (MEIRELLES, 1992)

Governo e Administração são termos que, muitas vezes, se confundem, embora expressem
conceitos diversos.
Comparativamente, podemos dizer que governo é atividade política e discricionária:
administração é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica. Governo
é conduta independente: administração é conduta hierarquizada. O Governo comanda com
responsabilidade constitucional e política, mas sem responsabilidade profissional pela
execução: a Administração executa sem responsabilidade constitucional ou política, mas
com responsabilidade técnica e legal pela execução. A Administração é o instrumental de
que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do Governo. (MEIRELLES, 1992)

Assim, o Governo e a Administração, como criações abstratas da Constituição e das leis, atuam
por intermédio de suas entidades, de seus órgãos e de seus agentes.
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No campo da Ciência da Administração, segundo Tead (1975),
Administração é o conjunto de atividades próprias de certos indivíduos (chefes executivos)
aos quais cabe, numa entidade, ordenar, encaminhar e facilitar os esforços coletivos de um
grupo de pessoas reunidas para a realização de objetivos definidos. Para que esses esforços
comuns sejam razoavelmente produtivos e harmoniosos.
Para Faria (2000), “Administração Pública é ciência da Administração, e como ciência da Administração
é política administrativa”.

Voltando a Meirelles (1992),
(...) em sentido lato, administrar é gerir interesses, segundo a lei, a moral e a finalidade dos
bens entregues à guarda e conservação alheia. Se os bens e interesses geridos são
individuais, realiza-se a administração particular; se são da coletividade, realiza-se a
administração pública. Administração pública, portanto, é a gestão de bens e interesses
qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos
do Direito e da moral, visando ao bem comum.

Princípios constitucionais da Administração Pública
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, contém um capítulo especial
denominado “Da Administração Pública”, definidor de um modelo de gestão aplicável a toda a
Federação (União, Estado, Distrito Federal e Municípios). Nele se concentra um grande rol de
princípios e dispositivos (art. 37 a 41) que tratam de temas por demais importantes para a
Administração Pública, tais como: cargos públicos, servidores, estabilidade, entidades públicas,
licitações e contratos, responsabilidade civil do Estado, dentre outros.
Da mesma forma, na Constituição encontra-se também uma série de normas e princípios que
servirão não apenas para fixação das metas a serem alcançadas no plano do dever-ser, mas
também para fiscalização dos atos praticados por aqueles responsáveis por administrar a coisa
pública.
Segundo Meirelles (1992), “na Administração Pública não há liberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.
O art. 37, caput, da Constituição preceitua que: “A administração pública direta e indireta de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência“ e, (...) (CF,
1988).
14
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O art. 5º, caput, por sua vez, trata do princípio da igualdade e da isonomia.
Assim, toda a atividade estatal está submetida ao ordenamento jurídico vigente, que é
composto de princípios, regras e valores que orientam as relações jurídicas entre a
Administração Pública e o cidadão.
Com efeito, a Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, motivação, igualdade, razoabilidade e eficiência, como também da
ampla defesa, do contraditório e da transparência, bem assim dos princípios a eles correlatos.
Destacam-se:
a)

Legalidade: “A legalidade como princípio da administração significa que o
administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum e deles não pode se afastar ou
desviar”. (MEIRELLES, 1992)

Para o autor, cumprir simplesmente a lei na frieza de seu texto não é o mesmo que
atendê-la na sua letra e no seu espírito. A Administração deve ser também orientada
pelos princípios do Direito e da Moral, para que ao legal se ajunte o honesto e o
conveniente aos interesses sociais. Daí a importância também dos demais princípios.
b)

Impessoalidade ou Finalidade: É o princípio que impõe ao administrador público
que só pratique o ato para o seu fim legal. A finalidade terá sempre um objetivo
certo e inafastável de qualquer ato administrativo: o “interesse público”.

c)

Moralidade e da Probidade Administrativa: Por considerações de Direito e de
Moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas
também à lei ética, porque nem tudo que é legal é honesto.

Assim, a moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum, ela é
composta de regras de boa administração e, juntamente com a legalidade, a finalidade e
os demais princípios, deve constituir a atividade do administrador público.
A moralidade do ato administrativo, juntamente com sua legalidade e finalidade, constitui
pressuposto de validade, sem o qual toda a atividade pública será ilegítima.
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d)

Publicidade: Este princípio exige que a Administração Pública preste contas de
todos os seus atos, mantendo plena transparência de seus comportamentos, exceto
nas hipóteses em que conflitar com o interesse público, nos casos extremos de
segurança nacional ou em situações em que a divulgação prévia possa eliminar a
viabilização de medidas justificáveis.

Publicidade é, portanto,
(...) a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos
externos. Daí por que as leis, atos e contratos administrativos que produzem
conseqüências jurídicas fora dos órgãos que os emitem exigem publicidade para
adquirirem validade universal, isto é, perante as partes e terceiros. A publicidade não é
elemento formativo do ato, é requisito de eficiência e moralidade. Por isso mesmo, os
atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam
para sua exeqüibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige. (MEIRELLES, 1992)

e)

Motivação: Pela motivação, o administrador público justifica sua ação
administrativa, indicando os fatos que ensejam o ato e os preceitos jurídicos que
autorizam sua prática. A motivação é obrigatória quando os atos neguem, limitem
ou afetem direitos e interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções.

f)

Razoabilidade e Proporcionalidade: Chamados de princípios de proibição de
excesso, objetivam aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a
evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública,
com lesão aos direitos fundamentais.

g)

Igualdade ou Isonomia: o termo Isonomia origina do grego, isos = igual, e nomos
designa a “igualdade de todos perante a lei”.
A Constituição de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, cuja observância
vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público. Nesse sentido,
todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os
critérios albergados pelo ordenamento jurídico.
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h)

Eficiência: O princípio da eficiência é
(...) aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma
imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em
busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários
para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se
desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da
consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio de eficiência dirige-se
para a razão e fim maior do Estado, a prestação de serviços públicos sociais essenciais
à população, visando à adoção de todos os meios legais e morais possíveis para a
satisfação do bem comum. (MORAES, 1999)

Na doutrina brasileira o princípio da eficiência se apresenta sob dois aspectos: um é o
modo de atuação do agente público, por que dele é esperado o melhor desempenho
possível de suas atribuições, tendo em vista a busca do melhor resultado: o outro se
relaciona com o modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública,
também visando alcançar os melhores resultados.
Na opinião de Coelho Motta (2000), o princípio da eficiência se subdivide em duas
vertentes: uma burocrática, que tem como ênfase a legalidade, os procedimentos
corretos, a ritualística e os controles, e outra, denominada tecnocrática, que, de forma
mais ampla, está relacionada com a qualidade dos serviços e a satisfação do usuário.
Para o autor, há delimitação, ou melhor, distinção entre eficiência e eficácia.
Eficiência: fazer as coisas bem feitas; resolver problemas; cumprir com seu dever; reduzir
custos.
Eficácia: fazer bem as coisas certas; produzir alternativas criativas; obter resultados;
aumentar lucros. (COELHO MOTTA, 2000)

Hely Lopes Meirelles (1989), logo após a promulgação da Constituição de 1998, já tratava de
forma pioneira a tese da eficiência como dever da Administração Pública.
Dever da eficiência é o que impõe a todo agente público de realizar suas atribuições
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e de seus membros. (MEIRELLES, 1989)
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O mesmo autor inferiu que a eficiência funcional é considerada em sentido amplo,
abrangendo não só a produtividade do ocupante do cargo ou da função, como a perfeição
do trabalho e sua adequação técnica aos fins visados pela Administração, pelo o que se
avaliam os resultados, confrontam-se os desempenhos e se aperfeiçoa o pessoal através
de seleção e treinamento.
Para ele, a técnica é inseparável da administração e se impõe como fator vinculante em
todos os serviços públicos especializados, sem admitir discricionarismos ou opções
burocráticas nos setores em que a segurança, a funcionalidade e o rendimento dependam
de normas e métodos científicos de comprovada eficiência. (MEIRELLES, 1992)
Não se trata de eliminar a discricionariedade. Caberá ao administrador a escolha da
melhor solução quando houver necessidade de decidir, presentes duas ou mais
alternativas. Todavia, o que não pode é a Administração decidir por critério leigo quando
há critério técnico para solucionar determinada questão.
Discricionariedade é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos
em lei. Ela é relativa e parcial, porque, quanto à competência, à forma e à finalidade do
ato, a autoridade está subordinada ao que a lei dispõe, como para qualquer ato
vinculado.
Com efeito, o administrador público deverá ter competência legal para praticá-lo;
deverá obedecer à forma legal para a sua realização; e deverá atender à finalidade
legal de todo ato administrativo, que é o interesse público. O ato discricionário
praticado na forma diversa é ilegítimo e nulo. Em tal circunstância, deixaria de ser ato
discricionário para ser ato arbitrário e, portanto, ilegal. (MEIRELLES, 1992)

Importante, também, a interligação do princípio da eficiência com os da razoabilidade e da
moralidade, pois o administrador deve utilizar-se de critérios razoáveis e, sobretudo, éticos na
realização de sua atividade discricionária.
Dessa forma, a moralidade administrativa está ligada ao dever da boa administração, voltada
para o interesse público, em que o administrador age com honestidade, probidade, lealdade,
justiça, equilíbrio, boa-fé, ética e respeito à dignidade do ser humano. O ato que viole esses
requisitos será passível de exame e anulação.
Compete, pois, aos gestores do DEOP-MG, no exercício da boa administração, a prática
desses princípios como normas basilares de uma gestão ética, transparente e cidadã.
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.3

MAPA ESTRATÉGICO DEOP-MG

MISSÃO

VISÃO DE FUTURO

Gerenciar, implementar e fiscalizar
com excelência a execução das obras
públicas definidas pelo Governo do
Estado de Minas Gerais.

Ser referência em soluções integradas
de arquitetura e engenharia para a
execução das obras públicas.

OBJETIVOS FINALÍSTICOS

Sociedade
Contribuir para o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida com a
execução de obras públicas adequadas.

Administração Pública Estadual

Fornecedor
Induzir a qualificação dos fornecedores
relacionados à arquitetura e engenharia,
buscando a melhoria dos serviços
prestados.

Prover projetos e obras públicas de
qualidade com preços adequados, no
prazo acordado e ambientalmente
corretos.

OBJETIVOS DE APOIO

Processos Internos
Implementar
Simplificar,
Promover a inovação, Desenvolver e
plano estratégico
modernizar
e
integração e eficiência implementar plano
na gestão de projetos. de comunicação do racionalizar os de TI.
processos.
DEOP.
3.organizacionai

Aprendizagem e Crescimento

Disseminar o
planejamento
estratégico do DEOP.

Implementar a gestão Elaborar e implementar
do conhecimento e
plano estratégico de
inovação.
gestão de pessoas.
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II -

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este Manual de orientações técnicas têm como fundamentação legal as Leis, Decretos,
Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, Código de Posturas e Obras dos
Municípios; Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, inclusive normas de Concessionárias de
Serviços Públicos, Normas Regulamentadoras, concernentes à execução das Obras
Públicas e Serviços de Engenharia e, também, as relativas à gestão da Autarquia
DEOP-MG. Destacam:
2.1

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

§

Constituição da República Federativa do Brasil - Senado, 1988.

§

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Lei de Licitações e Contratos)
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

§

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (Lei de Responsabilidade
Fiscal)
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
§

§

§

§

§
§

§

Normas do CONFEA – CREA - CAU:
Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e EngenheiroAgrônomo, e dá outras providências.
Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973.
Discrimina as atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
Lei 6.496, de 07 de dezembro de 1977.
Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de Serviços de
Engenharia, de Arquitetura e Agronomia, e dá outras providências.
Resolução CONFEA Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009.
Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e o Acervo Técnico
Profissional, e dá outras providências.
Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.
Regula o exercício da profissão de arquiteto e urbanista e cria o CAU.
Resolução CAU, nº 17, 02.03.2012
Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e dá outras
providências.
Carta de Serviços - CREA-MG - 2012 - Edição 3 - Junho 2013.
Informa sobre os serviços prestados pelo CREA-MG.
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§

§

§

§

§

§
§

§
§

§

§
§

ACÓRDÃO Nº 591.2011 - TCU – Plenário.
ACÓRDÃO Nº 2819.2011 - TCU – Plenário.
Dispõem sobre a forma de cálculo do percentual das reduções ou supressões de
quantitativos para efeito de observância dos limites de alterações contratuais
previstos na Lei nº 8.666/1993.
Normas do TCEMG:
Instrução Normativa IN - 09/2003, de 17 de dezembro de 2003 – TCEMG.
Estabelece normas a serem observadas pelas administrações direta e indireta do
Estado e Municípios quando da execução de obras públicas e serviços de
engenharia.
Resolução nº 16/2013, de 23 de outubro de 2013 – TCEMG.
Institui o Sistema Informatizado de Acompanhamento de Obras e Serviços de
Engenharia – Geo-Obras TCEMG.
Instrução Normativa nº 06/2013, de 23 de outubro de 2013 – TCEMG.
Dispõe sobre a remessa de documentos ao TCEMG, por intermédio Sistema
Geo-Obras.
Manual GEO-OBRAS TCEMG.
Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas - Módulo Jurisdicionado - Guia do
Usuário.
Normas referentes ao Meio Ambiente:
Lei Federal nº 6.938/1981, de 31 de agosto de 1981.
Estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente.
Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986.
Estabelece diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto
Ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente.
Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997.
Dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental.
Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.
Estabelece diretrizes gerais da política urbana e institui o Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV), dentre outros.
Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002.
Estabelece critérios e procedimentos para a Gestão dos Resíduos da Construção
Civil.
Lei Federal nº 12.305, 02 de agosto de 2010.
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Manual de Obras Públicas Sustentáveis da SEMAD - Belo Horizonte, 2009.

§

Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.
Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais e do Cadastro Específico do INSS – Matrícula CEI.

§

Lei nº 11.666, de 09 de dezembro de 1994.
Estabelece normas de acessibilidade aos portadores de deficiência física aos
edifícios de uso público.
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§

§

§

§
§
§
§
§

Normas referentes à Prevenção Contra Incêndio e Pânico:
Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001.
Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras
providências.
Decreto nº 44746, de 29 de fevereiro de 2008.
Regulamenta a Lei nº 14130/2001 – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG).
IT 01 – Instrução Técnica - Procedimentos Administrativos.
Diretoria de Atividades Técnicas do CBMMG - Define os procedimentos para
obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):
ABNT - NBR 12284/1991.
Áreas de Vivência em Canteiros de Obras.
ABNT – NBR 9050/2004.
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
ABNT - NR 18 - Norma Regulamentadora 18 .
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
ABNT - NBR 16200/2013.
Elevadores de Canteiros de Obras para Pessoas e Materiais com Cabina Guiada
Verticalmente – Requisitos de Segurança para Construção e Instalação

2.2

LEGISLAÇÃO DEOP-MG

§

Lei Estadual nº 9.524, de 29 de dezembro de 1987 - Cria o DEOP-MG.

§

Lei Estadual nº 11.660, de 12 de fevereiro de 1994 - Reorganiza o DEOP-MG.

§

Decreto Estadual nº 46.473, de 03 de abril de 2014 - Regulamenta o DEOP-MG.

§

Caderno de Encargos DEOP-MG /SETOP - Março/2007.
Parte A – Terminologia
Parte B – Condições Gerais
Parte C – Descrição dos Serviços
Parte D – Critérios de Medição
Parte E – Normas Aplicáveis

§

Portaria DEOP-MG nº 834/2014, de 31 de março de 2014.
Dispõe sobre consulta prévia aos órgãos de proteção cultural e de regulação
urbana para a intervenção em prédio público ou conjunto arquitetônico e
urbanístico.

§

Ordem de Serviço Procuradoria DEOP-MG, nº 01 de 26 de junho de 2012.
Adota o entendimento do Acórdão TCU nº 2.819/2011, que define a forma de
cálculo do percentual das reduções ou supressões de quantitativos para efeito de
observância dos limites de alterações contratuais previstos na Lei nº 8.666/1993.

§

Manual de Normas para Elaboração de Serviços Técnicos e Projetos - DEOP-MG 2007
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III -

OBJETIVO

O presente Manual de Obras Públicas tem por objetivo orientar a Área Técnica do
DEOP-MG acerca dos procedimentos básicos para a fiscalização e o acompanhamento das
obras e serviços de engenharia no âmbito da Diretoria de Obras - DOBR, visando
contribuir para a eficiência e a racionalização dos seus trabalhos.
Com essa premissa, consolida procedimentos e rotinas em vigor na Autarquia, tendo
como base o fluxo do processo desde sua origem, elencando as medidas administrativas,
técnicas e legais indispensáveis à deflagração do processo de fiscalização, sendo um
referencial para o acompanhamento das Obras/Serviços, servindo de parâmetro para os
Engenheiros e Arquitetos da DOBR, na qualidade de Fiscais ou Gerentes de Obra.

IV -

CONCEITOS BÁSICOS

Visando nortear o entendimento dos assuntos aqui abordados, a seguir são apresentados
alguns conceitos básicos, em sua maioria, extraídos da Lei nº 8.666/1993:
1.

Administração Pública
É a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidades jurídicas de
direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou
mantidas.

2.

Administração
Órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concretamente.

3.

Servidor Público
É aquele que exerce mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo,
função ou emprego público.
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4.

Contrato Administrativo
Todo e qualquer ajuste firmado com o particular ou entre órgãos ou entidades da
Administração, para a consecução de objetivos de interesse público em que haja um
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

5.

Contratante
Órgão ou entidade signatária do instrumento contratual.

6.

Contratado
Pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública.

7.

Obra
Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por
execução direta ou indireta.

8.

Obra Pública
É aquela que se destina a atender os interesses gerais da sociedade, contratada
por órgão ou entidade publica da Administração Direta ou Indireta, Federal,
Estadual ou Municipal, executada sob sua responsabilidade ou de forma indireta,
quando contratada com terceiros por meio de licitação, custeada com recursos
públicos compreendendo a construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação de um bem público.

9.
1

Serviço
Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens,
publicidade, seguro ou trabalho técnico-profissional.

10.

Reforma
Trata-se da execução de melhoramentos nas construções, colocando o objeto em
condições normais de uso ou funcionamento, sem alterar ou ampliar a sua
capacidade ou medidas originais.
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11.

Ampliação
Trata-se de obra que preserva o projeto originário, mas amplia a área ou a
capacidade de construção.

12.

Reforço
Ato de caráter excepcional do conjunto de operações destinado a corrigir
anomalias existentes para manutenção da integridade estrutural da edificação.

13.

Restauração
Conjunto de ações destinadas a restabelecer a unidade da edificação do ponto de
vista de sua concepção e legibilidade original, ou relativa a uma dada época, que
deve ser baseada em investigações e análises históricas inquestionáveis e utilizar
materiais que permitam uma distinção clara, quando observados de perto, entre
original e não original.

14.

Obras e Serviços de Grande Vulto
Aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite
estabelecido na alínea c do inciso I, art. 23 da Lei nº 8.666/1993.

15.

Serviços Técnicos Profissionais Especializados
Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos
a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; pareceres,
perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas; fiscalização,
supervisão, gerenciamento de obras ou serviços, dentre outros.

16.

Serviços de Engenharia
Serviços de Engenharia são os serviços que só podem ser prestados por
profissionais ou empresas devidamente inscritos no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA, e atendam às disposições da Lei Federal
nº 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrônomo.
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Segundo Resolução nº 218/73, de 29/06/1973, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, as atividades relacionadas com os serviços de engenharia compreendem:

17.

Atividade 01 -

Supervisão, coordenação e orientação técnica.

Atividade 02 -

Estudo, planejamento, projeto e especificação.

Atividade 03 -

Estudo de viabilidade técnico-econômica.

Atividade 04 -

Assistência, assessoria e consultoria.

Atividade 05 -

Direção de obra e serviço técnico.

Atividade 06 -

Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico.

Atividade 07 -

Desempenho de cargo e função técnica.

Atividade 08 -

Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão.

Atividade 09 -

Elaboração de orçamento.

Atividade 10 -

Padronização, mensuração e controle de qualidade.

Atividade 11 -

Execução da obra e serviço técnico.

Atividade 12 -

Fiscalização de obra e serviço técnico.

Atividade 13 -

Produção técnica e especializada.

Atividade 14 -

Condução de trabalho técnico.

Atividade 15 -

Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção.

Atividade 16 -

Execução de instalação, montagem ou reparo.

Atividade 17 -

Operação e manutenção de equipamento instalado.

Atividade 18 -

Execução de desenho técnico.

Anteprojeto
O Anteprojeto constitui a configuração final da solução arquitetônica proposta
para a obra, considerando todas as exigências contidas no programa de
necessidades e no estudo preliminar aprovado pelo cliente.

1.118.

Projeto
É a definição qualitativa, quantitativa e criadora de atributos técnicos, econômicos
e financeiros, para execução de uma obra com base em elementos informativos
de pesquisas, estudos, cálculos, especificações, normas, desenhos, projeções e
todas as disposições que forem necessárias e suficientes.
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119.

Projeto Básico

1.

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição
dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os conceitos a seguir,
conforme art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

20.

Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza.
Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas de forma a minimizar a
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto
executivo e de realização das obras e montagem.
Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à
obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.
Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a
sua execução.
Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados
necessários em cada caso.
Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimentos.

Projeto Executivo
Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT. (inciso X, art. 6 da Lei nº 8.666/1993)

21.

Termo de Referência
É o documento que tem por objetivo estabelecer as condições mínimas que irão
orientar a contratação das obras e serviços de engenharia e nortear a empresa
vencedora da licitação no seu desenvolvimento.
O Termo de Referência estabelece as normas gerais de execução das obras e
serviços propostos, os requisitos de qualidade, bem como a descrição dos serviços
e respectivos critérios de execução e fiscalização.
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22.

Memorial Descritivo
É a exposição descritiva dos projetos, das partes que os compõem e dos princípios
em que se basearam, de modo que se evidencie a compatibilidade entre as
soluções apresentadas com o projeto básico e/ou executivo.

23.

Especificações Técnicas
As especificações técnicas são representadas por um documento que caracteriza
os materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na obra, visando ao
desempenho técnico determinado.
Deverão ser elaboradas em conformidade com normas técnicas e práticas
específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços
previstos no projeto.

11.224.

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de Fiscalização ou
RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU
É o registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do local da obra ou serviço, prévio à

execução de qualquer serviço de engenharia, arquitetura e agronomia, tais como
projetos, perícias, avaliações, consultoria, sondagens e a execução da obra
propriamente dita.
ART ou RRT é o instrumento que define, para os efeitos legais, o(s) responsável (is)
técnico(s) pela execução de obras/serviços.
25.

Projeto As Built
Expressão inglesa que significa “como construído” ou “As Built” nada mais é do
que a representação fiel em projeto do foi executado, com todas as alterações que
se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive aquelas
relativas à locação.
O Projeto As Built irá subsidiar futuras intervenções na edificação.
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26.

Recursos orçamentários
São os recursos específicos, previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), para
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes das obras ou serviços a serem
executados no curso do exercício financeiro, em atendimento à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), de conformidade com o Termo de Descentralização de
Crédito Orçamentário (TDCO) e com o cronograma físico-financeiro.

27.

Lei de Orçamentária Anual (LOA)
A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal de todos os Poderes
da União; seus fundos; órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de
investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto; o orçamento da seguridade social,
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta
ou indireta; bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder
Público. (art. 165, § 5º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988)

28.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e
disporá sobre as alterações na legislação tributária, alem de estabelecer a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (art. 165, § 2º, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988)

29.

Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO)
É o instrumento celebrado entre os órgãos ou entidades integrantes do
orçamento fiscal, para fins de estabelecimento da relação de descentralização de
crédito1.

1

Decreto Estadual nº 46.304, de 28 de agosto de 2013.
Dispõe sobre a Descentralização de Crédito Orçamentário entre Órgãos e Entidades da Administração
Pública do Poder Executivo.
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Descentralização de Crédito é a transferência do poder de gestão de crédito
orçamentário financeiro, permitindo ao Órgão Gerenciador do Crédito executar as
despesas no próprio orçamento do Órgão Titular de Crédito.
30.

Plano Plurianual
É um instrumento de planejamento público elaborado pelo Poder Executivo e
aprovado pelo Poder Legislativo, para um período de 04 (quatro) anos, que tem
por finalidade estabelecer as diretrizes, os objetivos e metas para as despesas de
capital e outras delas decorrentes, assim como para as relativas aos programas de
duração continuada.

31.

Empenho
É o instrumento que se destina a realizar a despesa (subtraindo o valor da dotação

específica do orçamento), garantir o crédito ao contratado (pela emissão da
respectiva nota de empenho, que é o “papel” onde se registram as condições
gerais da despesa específica) e controlar as despesas que correm por conta da
dotação orçamentária específica.
32.

Seguro Garantia
É o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por
empresas nas licitações e contratos.

33.

Data Base
É o mês de referência do preço inicial para fins do cálculo do reajustamento de
preços.

34.

Custo Unitário
Para calcular o custo unitário de um serviço, é preciso conhecer sua composição
analítica, isto é, os insumos necessários para a realização desse serviço e os
coeficientes de consumo de materiais, de produtividade da mão de obra e
consumo horário dos equipamentos utilizados na sua execução, adaptadas às
características específicas da obra.
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Na orçamentação de uma obra pública, tais composições são selecionadas com base nas
especificações técnicas estabelecidas para os serviços e devem ser obtidas em sistemas de
referência de preços ou em publicações técnicas .

35.

Custo Unitário Básico de Construção – CUB / m²
É o índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção, da
mão de obra no setor, equipamentos e despesas administrativas, publicado
mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção – SINDUSCON de cada
região.

36.

Preço Unitário
É o custo unitário mais o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, ou seja, é o preço
resultante da quantidade dos elementos componentes de mão de obra, materiais
e equipamentos, para a execução do empreendimento, remunerados na forma
abaixo:
a) A mão de obra, pela categoria profissional correspondente, incluindo
encargos sociais e trabalhistas e BDI.
b) Os materiais pelos preços de insumos, incluindo tributos, fretes e BDI.

37.

Preço Global
É o preço para a execução total da obra/serviço, resultante das somas dos
produtos das quantidades pelos respectivos preços unitários iniciais.

38.

Orçamento detalhado
É o levantamento das quantidades e preços dos serviços expressos em
planilhas, elaborado com base no projeto básico e/ou executivo. É a relação
discriminada de serviços com a estimativa de custos.

39.

Cronograma Físico-Financeiro
Representa graficamente o desenvolvimento dos serviços a serem executados
ao longo do tempo estipulado para a execução da obra, demonstrando, em
cada período, o percentual físico a ser executado na obra e o respectivo valor
financeiro despendido.
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É a definição de como a obra será executada por etapas, compatibilizando o
valor a ser desembolsado pela contratante ao estágio em que a obra se
encontra.
40.

Acréscimo de Serviços
É todo o serviço que excede a quantidade prevista Planilha de Quantitativos e
Custos, com preço unitário definido e aprovado pelo contrato, cuja execução
não resulta em alteração do projeto e nem da obra.
Ocorre quando se verifica, no decorrer da obra, que a quantidade necessária
para a execução de um serviço é maior do que a quantidade prevista na
planilha original.

41.

Decréscimo de Serviços
Ocorre quando se verifica, no decorrer da obra, que a quantidade necessária para
a execução de determinado serviço é menor do que a quantidade prevista na
planilha original.
Pode ocorrer também quando, por alguma razão, o serviço previsto na planilha
original não será executado. Nesse caso, o decréscimo corresponderá à exclusão
do total do quantitativo previsto na planilha.

42.

Serviços Extras
É todo o serviço não previsto na Planilha de Quantitativos e Custos, decorrente
de situações adversas e imprevistas no projeto ou de fatores supervenientes ao
plano previsto para execução de projetos ou obras contratadas, e que é
indispensável na execução da obra com o fim de garantir a segurança e
finalidades propostas, sem, todavia alterar sua concepção original.

43.

Serviços de Consultoria
É um trabalho profissional relacionado a planejamento, estudos, projeto,
supervisão e fiscalização de projetos e obras.
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44.

Serviços de Terceiros
São serviços específicos, cuja execução exige especialização que não consta da
capacidade de produção da contratada, e que faz parte integrante de um projeto.
São realizados na forma de pessoa física ou jurídica através de subcontrato ou
instrumentos formais com a contratada, que se afigura como única responsável
perante o Contratante.

45.

Fiscalização
Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos,
objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.

46.

Execução Indireta
É a forma que o órgão ou entidade contrata com terceiros para a execução da
obra/serviço, sob qualquer dos seguintes regimes:

47.

a)

Empreitada por Preço Global – quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo e total;

b)

Empreitada por Preço Unitário – quando se contrata a execução da obra ou serviço por
preço certo de unidades determinadas;

c)

Tarefa – quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou
sem fornecimento de materiais;

d)

Empreitada Integral – quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas da obra, serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada
em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para a sua utilização em condições
de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades
para que foi contratada. (Lei nº 8.666/1993, art. 6º, inciso VIII, alínea “e”.).

Execução Direta
A execução da obra é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos
próprios meios (Lei nº 8.666/1993, art. 6º, inciso VII, caput.).

48.

Medição
É a verificação das quantidades de serviços executados em cada etapa do
contrato.
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49.

Reajuste de Preços
É o instituto destinado a recompor a equação econômico-financeira inicialmente
proposta pelo contratado, decorrente das variações inflacionárias, por meio da
correção dos valores contratuais por índices de preços gerais, setoriais ou que
reflitam a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados.

50.

Realinhamento de Preços
É o mecanismo pelo qual são alterados os preços dos contratos para restabelecer
a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis,
porém, de consequências incalculáveis retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária.

51.

Encargos Sociais e Trabalhistas
É a taxa percentual de acordo com a legislação vigente incidente sobre a mão de
obra.

52.

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
BDI é uma sigla de origem anglo-saxônica, que significa “Budget Difference
Income”, traduzida por “Benefícios e Despesas Indiretas”, e representa o
percentual relativo às despesas indiretas que incidirá sobre as composições dos
custos diretos do empreendimento.
O BDI contempla o lucro da empresa construtora e seus custos indiretos, isto é,
garantia, risco e seguros, despesas financeiras, administração central e tributos.
É um percentual que, aplicado sobre o custo da obra, eleva-o ao preço final dos
serviços. Seu valor deve ser avaliado para cada caso específico, dado que seus
componentes variam em função do local, tipo de obra e sua própria composição 2.

2

Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações
Públicas. Tribunal de Contas da União (TCU)
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O valor percentual da taxa é determinado pelo Contratante e incide sobre todos
os preços unitários compostos pela mão de obra, encargos sociais e trabalhistas,
materiais incluindo os tributos e fretes incidentes.
Dessa forma, na elaboração do BDI, o DEOP-MG considera:
1)

Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos e
correspondem ao custo de cada serviço.

2)

Estão incluídos nos custos de cada serviço: material + mão-de-obra +
encargos sociais.

3)

Os itens Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e
Desmobilização, compreendem:
a) O item Administração local contemplará, dentre outros, as despesas para
atender as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de
apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela obra,
Engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produção,
apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e
serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a
equipe de medicina e segurança do trabalho, etc., bem como os
equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra, as
ferramentas manuais, a alimentação e o transporte de todos os funcionários
e o controle tecnológico de qualidade dos materiais e da obra.
b) O item Instalação de Canteiro de Obra remunerará, dentre outras, as
despesas com a infraestrutura física da obra necessária ao perfeito
desenvolvimento da execução composta de construção provisória,
compatível com a utilização, para escritório da obra, sanitários, oficinas,
centrais de fôrma, armação, instalações industriais, cozinha/refeitório,
vestiários, alojamentos, tapumes, bandeja salva-vidas, estradas de acesso,
placas da obra e instalações provisórias de água, esgoto, telefone e energia;
c) O item Mobilização e Desmobilização se restringirá a cobrir as despesas
com transporte, carga e descarga necessários à mobilização e à
desmobilização dos equipamentos e mão de obra utilizados no canteiro.

4)

Deverá ser adotado, na composição do BDI, percentual de ISS compatível
com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os
serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de
cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva
alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo
de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC nº 116/2003 e o limite mínimo
de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(CPRB).
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A taxa do BDI remunera as despesas a seguir relacionadas:

ENCARGOS SOCIAIS
TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO – HORISTAS
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
III
20
21
IV
22

GRUPO I - PREVIDENCIÁRIOS
INSS
SESI
SENAI
SEBRAE
INCRA
SALÁRIO EDUCAÇÃO
SEGURO ACIDENTE
FGTS
SECONCI
Total do Grupo I
GRUPO II - TRABALHISTAS
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
FÉRIAS
1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
FERIADOS
AVISO PRÉVIO TRABALHADO
AUXÍLIO ENFERMIDADE
ACIDENTE TRABALHO
ADICIONAL NOTURNO
DESCANSO PATERNIDADE
13º SALÁRIO
Total do Grupo II
GRUPO III - TRABALHISTAS
MULTA FUNDIÁRIA (rescisão s/ justa causa)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Total do Grupo III
GRUPO IV - INCIDÊNCIA
INCIDÊNCIA DE I NO II
Total do Grupo IV

TOTAL DOS ENCARGOS

0,00%
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%
2,50%
3,00%
8,50%
1,20%
18,50%
17,63%
11,22%
3,74%
3,32%
0,98%
1,48%
0,89%
0,84%
0,06%
11,22%
51,38%
5,44%
17,05%
22,49%
9,51%
9,51%

101,88%
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V - DOS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

5.1

PLANEJAMENTO

O planejamento é um dos mais importantes instrumentos de gestão, que está relacionado
com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo, sendo
essencial na tomada de decisões. O sucesso de todo empreendimento está vinculado ao
planejamento das suas etapas.
No âmbito da gestão pública não é diferente. Ao decidir por realizar um empreendimento,
o ente público deve proceder a uma série de estudos e análises preliminares que irão
subsidiar as tomadas de decisão. O planejamento dos atos do processo de contratação e o
conhecimento da legislação que regulamenta o assunto serão de fundamental
importância para o sucesso da empreitada.
Para que um empreendimento alcance sua finalidade, atendendo aos princípios basilares
da Administração Pública - legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade e
efetividade - é necessário planejá-lo. Isso significa definir o que fazer, quando fazer, como
fazer, onde fazer, a que custo se espera fazer, definindo ainda seus mecanismos de
controle.
Assim, a contratação e a execução de obras públicas e dos serviços de engenharia devem
ser originadas no planejamento do que se pretende executar. No setor publico essa ação
de planejamento se dá por exigência legal, pois é condição previa para a licitação de obras
e serviços de engenharia (art. 16, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal).
O planejamento de uma obra é fase essencial para que ocorra uma correta e eficiente
contratação futura. Ele deve ser o mais completo possível. Deve ser bem elaborado,
estudado e otimizado, podendo em muitos casos demorar mais que a própria fase da
execução física da obra.
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Cada uma das etapas de execução de uma obra deverá ser adequadamente estudada e
planejada de forma a atender, não somente seus aspectos legais e formais, mas de forma
a resultar em uma obra de boa qualidade, segura, consoante à sua finalidade, no prazo e
preço adequados.
Um planejamento eficaz diminui ou mesmo evita desperdícios de recursos e desvios de
metas, melhorando os resultados da gestão, uma vez que eliminará, ou pelo menos
minimizará diversas situações de risco ao Erário, tais como: aditivos contratuais de prazo
e de valor, obras inacabadas ou que não atendem integralmente ao interesse público.
Alocar recursos em Planejamento não significa despesa e sim Investimento.
5.2

FASE PRELIMINAR À LICITAÇÃO

As etapas incluídas na fase preliminar à licitação são de fundamental importância para a
tomada da decisão de licitar, apesar de muitas vezes serem menosprezadas. Elas têm o
objetivo de identificar necessidades, estimar recursos e escolher a melhor alternativa
para a execução da Obra/Serviço.
Passar para as demais fases de uma licitação sem a sinalização positiva da viabilidade do
empreendimento – obtida na etapa preliminar – pode resultar no desperdício de recursos
públicos pela impossibilidade de execução, por dificuldades em sua conclusão ou efetiva
futura utilização.
O programa de necessidades, a escolha do terreno, os estudos da viabilidade técnica,
econômica e ambiental fazem parte dos estudos iniciais do empreendimento.
Com efeito, para uma adequada contratação e execução da Obra/Serviço de Engenharia
deverão ser observadas as seguintes etapas:
§ Programa de necessidades
§ Vistoria para escolha do terreno
§ Estudos de viabilidade
§ Estudo Preliminar ou Anteprojeto
§ Projeto Básico
§ Projeto executivo
§ Orçamento Detalhado
§ Recursos Orçamentários
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5.2.1 PROGRAMA DE NECESSIDADES
É a fase do planejamento em que se estabelecem estudos e análises iniciais para
definição do que será realizado e das características básicas do empreendimento.
No caso do DEOP-MG, o programa de necessidades é definido juntamente com o Cliente,
órgão responsável pela demanda e futuro usuário da edificação, a quem compete definir
o local de implantação do empreendimento, o fim a que se destina, futuros usuários, a
população e a região a serem beneficiadas.
Com base nesses dados, o DEOP-MG estabelece as características básicas do
empreendimento, tais como: detalhamento dos ambientes a serem projetados, as
dimensões, o padrão de acabamento pretendido, os equipamentos a serem utilizados e
outras características em função da localização geográfica, do clima, entre outros
aspectos, de forma a aproveitar todos os fatores naturais.
Nesta fase, devem ser observadas, também, as restrições legais e ambientais relacionadas
com o empreendimento em questão, além do Código de Obras do Município onde será
implantado o empreendimento.
5.2.2 VISTORIA PARA ESCOLHA DO TERRENO
A escolha do terreno no qual será realizado o empreendimento deverá ser objeto de
vistoria “in loco”, devendo ser feita em consonância com o estabelecido no programa de
necessidades e realizado antes da elaboração dos estudos de viabilidade e dos projetos.
As características do terreno e sua localização estão diretamente ligadas à efetividade da
obra. Ao escolher um terreno devem ser observados os seguintes aspectos:
§

Infraestrutura disponível (água, energia e vias de acesso).

§

Condições de ocupação da região.

§

Topografia do terreno.

§

Tipo de solo

§

Desembaraço legal, etc.
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Para tanto, serão realizados estudos topográficos, estudos de sondagens, a fim de
caracterizar o tipo de solo existente, cujos relatórios irão subsidiar a execução do estudo
de viabilidade técnica e do futuro projeto básico.
Após a realização dos estudos técnicos e sua aprovação, deve-se ter certeza da
possibilidade de execução do empreendimento, por meio da consulta de viabilidade junto
ao município.
Deve ser feita também consulta de viabilidade aos órgãos ambientais e demais órgãos
públicos que detenham domínio sobre a área ou que possuam equipamentos públicos
instalados (ex: faixa de domínio de rodovia, rede de água, rede de esgoto, rede elétrica,
cabeamentos de fibra-ótica, gás natural, etc.).

5.2.3 ESTUDOS DE VIABILIDADE
Os estudos de viabilidade objetivam eleger o empreendimento que melhor responda ao
programa de necessidades, sob os aspectos técnico, ambiental e socioeconômico.
5.2.3.1 Viabilidade Técnica
No aspecto técnico, devem ser avaliadas as alternativas para a implantação do projeto, e
definida a que melhor atenda ao interesse público. Basicamente, define as diretrizes
técnicas para a contratação do projeto básico.
Nesta fase deve ser elaborado o anteprojeto, onde são reunidos os estudos técnicos
prévios (relatório de sondagem do terreno, cálculos, desenhos, disponibilidade de
materiais e mão de obra, etc.), representando tecnicamente a solução apontada. Esses
dados vão permitir a elaboração do custo aproximado do empreendimento.
5.2.3.2 Viabilidade Econômica
A análise socioeconômica, por sua vez, inclui o exame das melhorias e possíveis prejuízos
advindos da implantação da obra. Nessa etapa, ocorre a análise das alternativas de
engenharia apresentadas, se são viáveis e aconselháveis economicamente.
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A partir dos anteprojetos e dos estudos técnicos, é elaborado o orçamento preliminar
que permite avaliar se determinado empreendimento é ou não viável sob o ponto de
vista econômico, ou seja, verifica-se a relação custo/benefício, considerando a
compatibilidade entre os recursos disponíveis e o empreendimento proposto.
5.2.3.3 Viabilidade Ambiental
A avaliação ambiental envolve o exame preliminar do impacto ambiental do
empreendimento, de forma a promover a perfeita adequação da obra com o meio
ambiente.
Ao se definir o local e a espécie do empreendimento deve ser realizada concomitante a
avaliação prévia dos impactos que a obra pode causar ao ambiente natural e social.
Essa primeira avaliação de viabilidade ambiental deve ocorrer antes mesmo do projeto
básico, uma vez que a presença de impactos ambientais pode inviabilizar a construção ou
alterar significativamente a concepção dos projetos.
Não se trata ainda da licença ambiental prévia (LAP), mas apenas de uma consulta
preliminar que vai estabelecer diretrizes para tomada de decisão, podendo ser feita pelo
próprio corpo técnico do órgão público, com vistorias “in loco” (verificação da cobertura
vegetal, curso d´água, fauna, e outros fatores que possam restringir o uso), estudos da
legislação ambiental (municipal, estadual e federal), consultas aos órgãos ambientais e
verificações quanto à existência de lides judiciais. Verificada a viabilidade do
empreendimento, inicia-se a fase da elaboração dos projetos.
Os projetos para a construção, reforma e/ou ampliação de um empreendimento devem
ser elaborados em três etapas sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto, projeto
básico e projeto executivo.
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5.2.4 ANTEPROJETO
Após a escolha do empreendimento a ser realizado, pode ser necessária a elaboração de
anteprojeto, que não se confunde com o projeto básico da licitação.
O anteprojeto deve ser elaborado no caso de obras de maior porte e consiste na
representação técnica da opção aprovada na etapa anterior. Deve apresentar os
principais elementos de arquitetura, da estrutura e das instalações em geral do
empreendimento, além de determinar o padrão de acabamento e o custo médio.
O anteprojeto não é suficiente para licitar – exceto na modalidade de contratação
integrada, de conformidade com o art. 9º da Lei nº 12.462/2011 –, pois não possui
elementos para a perfeita caracterização da obra, pela ausência de alguns estudos que
somente serão conduzidos nas próximas fases. Ele apenas possibilita melhor definição e
conhecimento do empreendimento, bem como o estabelecimento das diretrizes a serem
seguidas quando da contratação do projeto básico.
5.2.5 PROJETO BÁSICO
O projeto básico é requisito imprescindível para a licitação de obras e serviços. É ele
quem permite avaliar o custo da obra e definir a forma de sua execução. O projeto básico
poderá ser elaborado pelo órgão contratante ou por terceiros, e, nesse caso, deverá ser
objeto de licitação específica para a contratação de empresa para a sua elaboração.
O projeto básico deve contemplar todos os requisitos estabelecidos no art. 6, inciso IX da
Lei Federal nº 8.666/1993:
§

Possuir os elementos necessários e suficientes para definir e caracterizar o objeto a
ser contratado.

§

Ter nível de precisão adequado.

§

Ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento.

§

Possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos executivos e do
prazo de execução.
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Um projeto básico completo deve ser composto de projeto arquitetônico, projeto
geotécnico, projeto de fundação, projeto estrutural, projeto de terraplenagem e
implantação, projeto de instalações elétricas, hidráulicas e especiais, licenças prévias, e
outros necessários à execução do empreendimento. Além de obedecer aos requisitos de
acessibilidade, previstos na Lei nº 11.6663, de 09 de dezembro de 1994, e na Norma
Técnica da ABNT - NBR 9050-2004.
Por sua vez, a compatibilização desses projetos é atividade obrigatória, que antecede a
execução da obra e consiste na harmonização dentre os diversos projetos de uma obra.
Os itens que compõem a Planilha do orçamento estimativo, o memorial descritivo, as
especificações técnicas e o cronograma físico são elaborados com base nas informações
apresentadas no projeto básico.
Todos esses estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma que guardem
sintonia entre si, tenham consistência material e atendam às diretrizes gerais do
programa de necessidades e dos estudos de viabilidade.
As obras e serviços destinados aos mesmos fins devem seguir projetos padronizados por
tipos, categorias ou classes, exceto quando esses projetos-padrão não atenderem às
condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento.
A responsabilidade pela elaboração dos projetos será de profissionais ou empresas
legalmente habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
“CREA” ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), local.
Os projetos devem ser elaborados em consonância com as normas técnicas, bem como,
com a legislação federal, estadual e municipal pertinentes.
No DEOP-MG os projetos seguem, dentre outros, além dessas normativas, as orientações
do “Manual de Normas para Elaborações dos Serviços Técnicos e Projetos do DEOP-MG”
e do “Manual de Obras Públicas Sustentáveis da SEMAD” 4, documentos que estão
disponíveis na Rede DEOP-MG, juntamente com este Manual.
3
4

Estabelece normas de acessibilidade aos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público.
Manual de Obras Públicas Sustentáveis. SEMAD-SIL-SURL. Belo Horizonte 2009.
43

DEOP-MG

Nesse sentido, a elaboração dos projetos, além de observar as características e condições
do local de execução dos serviços ou obra e seu impacto ambiental, deverão contemplar
também, as questões relativas ao conforto acústico, conforto térmico a acessibilidade
para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; o plano de
gerenciamento de resíduos sólidos da construção; o estudo dos impactos de vizinhança,
os planos diretores municipais, enfim, todos considerados como requisitos de
sustentabilidade.
A esse respeito – sustentabilidade – importante reproduzir trecho do “Manual de Obras
Públicas Sustentáveis da SEMAD”:
“Para que um empreendimento seja sustentável, deve ter em vista quatro princípios
básicos: ser ecologicamente correto; economicamente viável; socialmente justo e
culturalmente aceito”.
A construção sustentável tem como objetivo aplicar esses mesmos princípios ao
processo de planejamento e execução de obras, propondo soluções aos principais
problemas ambientais de nossa época, buscando explorar menor quantidade de
matéria e energia, causar menos poluição e produzir menos resíduos, respeitando e
zelando pelas pessoas envolvidas. Tudo isso, agregando a moderna tecnologia e os
benefícios que a evolução construtiva tem nos trazido ao longo da história.

E continua,
A construção sustentável não se restringe às novas edificações, mas engloba também
reformas, adaptações e mudanças na utilização do espaço construído e nas edificações
já existentes, que garantam maior qualidade de vida para as gerações atual e futura.
Trata-se de trabalhar e readaptar não somente o espaço, mas também percepções e
comportamentos de usuários das edificações.

Além disso, em caso de reforma, deverá ser verificado também, se o imóvel é tombado
pelos patrimônios municipal, estadual e nacional e, em caso positivo, faz-se obrigatória, a
obtenção de autorizações, aprovações e licenças necessárias à execução das obras e
serviços de arquitetura e engenharia.

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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Nessa direção, é a PORTARIA DEOP-MG Nº, 834/20145, de 31 de março de 2014, que
determinou em seu art. 1º que:
Qualquer alteração em prédio público ou conjunto arquitetônico e urbanístico
protegido por Lei, ato administrativo ou decisão judicial, será precedida de consulta
aos órgãos de proteção cultural e regulação urbana nas três esferas da Federação,
quanto às diretrizes de proteção vigentes e ao grau de proteção do bem objeto da
intervenção.

No caso:
§

a Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC) e a Secretaria Municipal Adjunta de
Regulação Urbana – SMARU, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;

§

o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHAMG;

§

e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O projeto básico é, portanto, uma fase precedida de estudos preliminares, estudos de
viabilidade técnica, econômica e avaliação de impacto ambiental, sucedido de Projeto
Executivo.
Corresponde à etapa mais importante de todo o processo que se encerra com a execução
da Obra/Serviço. Daí ser imprescindível reservar o tempo necessário e compatível com as
características da obra, para o seu desenvolvimento de forma a abranger a complexidade
e a totalidade do empreendimento.
A experiência tem demonstrado que o tempo economizado, equivocadamente, na fase de
projeto é gasto, na mesma proporção ou até mesmo em dobro, na fase de execução da
obra, com retrabalhos, prorrogações do prazo, bem como o aumento do seu custo.
Vale dizer que, despender tempo no planejamento e no desenvolvimento de projetos de
qualidade, possibilita, na maioria das vezes, concluir os empreendimentos em prazos mais
curtos e no custo previsto e, consequentemente, atender aos princípios da eficiência e da
eficácia, que devem nortear as ações da administração pública.

5

Portaria Nº 834/2014, de 31 de março de 2014.
“Dispõe sobre consulta prévia aos órgãos de proteção cultural e de regulação urbana para a intervenção
em prédio público ou conjunto arquitetônico e urbanístico.”
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5.2.6 PROJETO EXECUTIVO
Concluído o projeto básico deve ser elaborado o projeto executivo, que apresentará os
elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, contemplando o
nível máximo de detalhamento de todas as suas etapas, o sistema construtivo, as
especificações dos materiais e equipamentos a serem utilizados. Soma-se a isso, a
necessidade da compatibilização de todos os projetos complementares.
Ressalta-se que o § 1º do art. 7º Lei nº 8.666/1993, estabelece que:
cada etapa será obrigatoriamente precedida de conclusão e aprovação, pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do
projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a
execução das obras, desde que também autorizado pela Administração.

Além disso, é facultado à Administração licitar com utilização do projeto básico, desde
que devidamente adequado e suficiente para permitir a elaboração das propostas das
empresas interessadas no certame licitatório.
Não obstante tal permissão legal, a contratação ideal de uma obra pública é aquela
realizada com base no projeto executivo, completo.
Ressalta-se ainda, que o autor do projeto é responsável pela sua aprovação junto aos
órgãos competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros,
Concessionárias de Serviços Públicos - energia, telefonia, saneamento, e entidades de
vigilância sanitária e do meio ambiente, conforme o caso.
Além disso, é de sua responsabilidade as eventuais modificações necessárias à aprovação
dos projetos.
Registra-se ainda, que a aprovação do projeto não exime seus autores das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às
atividades profissionais.
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5.2.7 ORÇAMENTO DETALHADO
Para a contratação de uma Obra/Serviço é necessário ter a previsão detalhada da
despesa, expressa em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários.
Orçamento detalhado é uma planilha por meio da qual se discriminam os serviços, suas
unidades, quantidades e preços unitários respectivos, obtendo-se os valores parciais e
totais para a apuração do custo da obra.
A apuração dos serviços da obra é feita com base em levantamentos resultantes de
vistorias técnicas no terreno e/ou edificação existente (no caso de reformas) e de
consultas aos projetos básicos ou executivos da obra.
Os preços unitários deverão cobrir todos os custos diretos e indiretos envolvidos no
respectivo serviço discriminado.
Os custos diretos e a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), a qual engloba os
custos indiretos e o lucro, compõem o preço final estimado para a obra.
Assim, na elaboração do orçamento detalhado de uma obra/serviço, é preciso:
a)

Conhecer os serviços necessários para a exata execução da obra, que constam das
vistorias técnicas, dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações
técnicas.

b)

Levantar com precisão os quantitativos desses serviços.

c)

Calcular o custo unitário dos serviços.

d)

Calcular o custo direto da obra.

e)

Estimar os custos indiretos e o lucro da Contratada.

O orçamento detalhado permitirá à Administração a previsão dos recursos orçamentários
e a correta escolha da modalidade de licitação. Além disso, o orçamento tem como
objetivo servir de paradigma para a Administração fixar os critérios de aceitabilidade de
preços – total e unitário – no edital de licitação, sendo a principal referência para a análise
das propostas das empresas participantes do certame licitatório.
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5.2.8 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O modelo orçamentário brasileiro definido na Constituição Federal do Brasil de 1988,
compõe-se de três instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos
e metas de médio prazo da administração pública. À LDO cabe, anualmente, enunciar as
políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. Já a LOA tem como
principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício
financeiro. Assim, a LDO ao identificar no PPA as ações que receberão prioridade no
exercício seguinte torna-se o elo entre o PPA e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a
execução do plano de trabalho do exercício a que se refere.
Dessa forma, em atenção à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é imprescindível que
haja previsão dos recursos específicos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das obras ou serviços a serem
executados no curso do exercício financeiro, de conformidade com o Termo de
Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) e na forma do respectivo cronograma
físico-financeiro.
Nesse sentido, o § 1º do inciso XI do art. 167 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 estabelece que: “Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei
que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade”.
Além disso, somente podem ser autorizados serviços para os quais existam os créditos
orçamentários correspondentes, devidamente empenhados, em conformidade com os
arts. 58 e 59 (caput) e 60 (caput) da Lei nº 4.320/19646 (Lei do Orçamento):

6 Lei nº 4.320/1964, de 17 de março de 1964, atualizada em 23 de fevereiro de 2001.
“Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”
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Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria
para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos
concedidos.
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Da mesma forma, o art. 16. da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
conhecida como

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabeleceu normas de

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, atribuindo à
contabilidade pública novas funções no controle orçamentário e financeiro,
garantindo-lhe um caráter mais gerencial, dispõe que:
A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Assim, conforme o § 4o da Lei Complementar nº 101/2000, estas regras constituem
condição prévia para o empenho e a licitação de serviços, fornecimento de bens ou
execução de obras.
Seguindo a mesma linha, o § 1º da mesma Lei, estabelece que:
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e
a obediência a limites e condições.

Observa-se, pois, que há um conjunto de leis exigindo do gestor público maior
transparência e responsabilidade na condução das contas públicas, o que reforça a
importância da vinculação entre o planejamento e a execução do gasto público.
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VI - DOS REQUISITOS AMBIENTAIS
6.1

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Lei Federal nº 6.938/1981, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, em
seu art. 10, dispõe que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente,
integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), sem prejuízo de outras licenças
exigíveis.
Por sua vez, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) por meio da Resolução
nº 001/1986, de 23 de janeiro de 1986, e da Resolução n° 237, de 19 de dezembro de
1997, definiu as normativas para o Licenciamento Ambiental.
A Resolução CONAMA nº 001/1986, estabelece os critérios básicos e as diretrizes gerais
para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, como um dos
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA).
Impacto ambiental, de acordo com o art. 1º dessa Resolução, é:
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais.

Os artigos 2º e 3º tratam dos empreendimentos que necessitam da elaboração de Estudo
de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório (EIA/RIMA).
Por sua vez, a Resolução CONAMA n° 237/1997, por sua vez definiu que:
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§

Licenciamento Ambiental
É o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras; ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental, tendo por base as disposições legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicáveis ao caso.

§

Licença Ambiental
É o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas
pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e
operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental.

§

Estudos Ambientais
São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à
localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou
empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida,
tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório
ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de
recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

Conforme dispõem as Resoluções do CONAMA nº 001/1986 e nº 237/1997, a necessidade
de licenciamento ambiental deve ser verificada quando da elaboração do projeto básico.
Se necessário, deverá ser elaborado Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA), como partes integrantes do Projeto Básico.
O EIA/RIMA visa ao licenciamento ambiental prévio da atividade e é aprovado pelo órgão
ambiental respectivo, seja municipal, estadual ou federal, dependendo do tipo de
empreendimento e área de influência. Destina-se a identificar os recursos ambientais, por
meio do diagnóstico ambiental da área de influência, considerando os meios físico,
biótico e socioeconômico.
É então apresentado o projeto em fase de estudo preliminar, para o qual serão eleitas a
melhor alternativa tecnológica e a melhor localização, e propostas as medidas
mitigadoras e compensatórias, além dos programas de monitoramento dos impactos nas
fases de implantação e operação. Aprovado o projeto nessa fase, é expedida a Licença
Prévia (LP).
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Após detalhados os programas, medidas e demais exigências e aprovado o projeto
executivo, emite-se a Licença de Instalação (LI), nos termos do Decreto Federal nº
99.274/1990, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
Enquanto o art. 2º da Resolução CONAMA nº 001/1986 define as atividades
modificadoras do meio ambiente que dependem da elaboração e aprovação de EIA/RIMA
para seu licenciamento, o art. º 8 da Resolução CONAMA nº 237/1997, dispõe que para
cada etapa do processo de licenciamento ambiental é necessária licença específica:
§

Licença Prévia (LP ou LAP) - (previamente à licitação)

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade
aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas
próximas fases de sua implementação.
§

Licença de Instalação (LI ou LAI) - (antes do início da execução da obra)
Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem
motivo determinante.

§

Licença de Operação (LO ou LAO) - (antes do início de funcionamento do
empreendimento).
Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo
cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle
ambiental e condicionantes determinados para a operação.

De posse da licença prévia, o projeto básico é elaborado com base nas indicações dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, conforme previsto no art. 6º, IX
da Lei nº 8.666/1993.
Assim, os projetos básico e executivo devem contemplar todas as medidas mitigadoras
exigidas pelo órgão ambiental, quando do fornecimento das licenças prévia e de
instalação.
Dessa forma, quando da execução da obra, compete à Fiscalização do DEOP-MG exigir do
Contratante o cumprimento das medidas mitigadoras.
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6.2

ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)

O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de planejamento e
gestão urbana, instituído pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada
Estatuto da Cidade, que estabeleceu as diretrizes gerais da política urbana, plano diretor
e gestão democrática da cidade.
O EIV tem por objetivos:
§

Identificar os possíveis impactos gerados pelo empreendimento;

§

Avaliar a magnitude, abrangência e reversibilidade dos impactos negativos identificados;

§

Avaliar a viabilidade ou não do empreendimento e, se necessário, definir as medidas mitigadoras.

De acordo com art. 36. da Lei nº 10.257/2001, o município é responsável por definir os
empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de
elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou
autorizações para construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público
municipal.
O art. 37. da mesma Lei, estabelece que o EIV será executado de forma a contemplar os
efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de
vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo,
das seguintes questões:
§

Adensamento populacional;

§

Equipamentos urbanos e comunitários;

§

Uso e ocupação do solo;

§

Valorização imobiliária;

§

Geração de tráfego e demanda por transporte público;

§

Ventilação e iluminação;

§

Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;

§

Nível de ruídos;

§

Qualidade do ar;

§

Vegetação e arborização urbana;

§

Capacidade da infraestrutura urbana;

§

Geração e destinação dos resíduos sólidos.
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Por sua vez, o art. 38 da mencionada Lei, estabelece que a elaboração do EIV não
substitui a elaboração e a aprovação do Estudo de Impacto ambiental (EIA), requerida nos
termos da legislação ambiental. Os estudos são complementares e tratam de assuntos
distintos.
Um se refere às questões afetas à flora, fauna, qualidade da água, do ar, emissão de
poluentes, emissão de ruídos, preservação do ecossistema. O outro é voltado às questões
do meio urbano, densidades demográficas, transporte e infraestrutura, equipamentos
urbanos e comunitários necessários ao bom atendimento das necessidades da população
direta e indiretamente afetada pelos empreendimentos e atividades que se implantam
nas cidades, suas implicações e decorrências no ambiente construído, buscando a
melhoria da qualidade de vida urbana e o desenvolvimento do sistema que dá
sustentabilidade ao ambiente urbano.
O Estudo de Impacto de Vizinhança coloca-se, portanto, como mais uma política pública
necessária e fundamental para o desenvolvimento sustentável de uma cidade e deverá
ser elaborado em conformidade com as diretrizes de cada município.
6.3

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

O crescimento consolidado do setor da construção civil está transformando a realidade
dos canteiros de obras. Verifica-se um grande avanço na qualidade da construção civil,
que passa a investir em tecnologias e qualificação como forma de aumentar a
produtividade e reduzir os desperdícios.
Todavia, embora reconhecida como uma das mais importantes atividades para o
desenvolvimento econômico e social, a indústria da construção civil se destaca ainda,
como grande geradora de resíduos. Estudos demonstram que a ausência de tratamento
adequado para tais resíduos está na origem de graves problemas ambientais.
Atento a isto, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução
nº 307, de 05 de julho de 2002, estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a
minimizar os impactos ambientais.
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De acordo com o art. 2º dessa Resolução, considera-se:
I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos,
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;
II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos
definidos nesta Resolução;
III - Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas
da coleta e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as
áreas de destinação;
IV - Agregado reciclado: é o material granular proveniente do
beneficiamento de resíduos de construção que apresentem
características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de
infra-estrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia;
V - Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir,
reutilizar
ou
reciclar
resíduos,
incluindo
planejamento,
responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver
e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas
previstas em programas e planos;
VI - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem
transformação do mesmo;
VII - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após
ter sido submetido à transformação;
VIII - Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou
processos que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam
que sejam utilizados como matéria-prima ou produto;
IX - Aterro de resíduos da construção civil: é a área onde serão
empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe
"A" no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a
possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, utilizando
princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível,
sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente;
X - Áreas de destinação de resíduos: são áreas destinadas ao
beneficiamento ou à disposição final de resíduos.

Já o art. 4º da Resolução nº 307/2002, estabelece que os geradores deverão ter como
objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a
reutilização, a reciclagem e a destinação final.
Por sua vez, o art. 5º da mesma Resolução determinou a elaboração do Plano Integrado
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGIRCC), de responsabilidade dos
Municípios, o qual deverá incorporar:
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I - Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
implementado e coordenado pelos municípios, o qual deverá estabelecer diretrizes
técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos
geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana
local; e
II - Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC,
que deverá ser elaborado e executado pelos geradores, e tem por objetivo estabelecer os
procedimentos necessários para o manejo dos resíduos, contemplando a segregação,
coleta, manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e
reciclagem, e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos.
O PGRCC de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental deverá
ser analisado dentro do processo de licenciamento ambiental, junto ao órgão
competente. Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental,
a aprovação do Projeto caberá à autoridade municipal competente.
Para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil, a Lei Federal nº 12.305,
02 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispondo
sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, as normas estabelecidas
pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
(Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Sinmetro).
Assim, aos municípios compete definir a política municipal para os resíduos na construção
civil e às construtoras cabe a elaboração e a execução do projeto de gerenciamento de
resíduos para cada empreendimento. Aos órgãos e instituições contratantes, no caso ao
DEOP-MG, cabe exigir na execução das suas obras públicas, a implantação de tais
procedimentos.
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Nesse sentido, inúmeras são as iniciativas, cujos conteúdos podem ser acessados pela
internet, que sinalizam a mudança de paradigmas do poder público e da sociedade, como
a do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais - SINDUSCON-MG, que
elaborou “Manual sobre os Resíduos Sólidos da Construção Civil”, com todas as
informações necessárias para tornar as construções mais enxutas e sustentáveis, de
forma a contribuir para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento do setor,
com o propósito de nortear os profissionais da área no correto gerenciamento dos
resíduos da construção.
Na mesma direção, a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, juntamente com a
Fundação Israel Pinheiro, lançaram a coletânea “Minas Sem Lixão”, composta por várias
publicações, em especial, o “Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil“.
O gerenciamento de resíduos da construção civil dentro do canteiro de obras, por certo,
apresenta inúmeras vantagens para as empresas como a redução do volume de resíduos
a descartar; a redução do consumo de materiais extraídos diretamente da natureza –
como a areia e a brita –; redução dos acidentes de trabalho, com obras mais limpas e
organizadas; redução do número de caçambas retiradas da obra; melhoria na
produtividade; não responsabilidade por passivos ambientais, além de ser um diferencial
positivo na imagem da empresa junto ao público consumidor.
Um plano que contemple o manejo dos resíduos de construção civil gerados em sua
implantação, onde sejam previstas as adequadas formas de seu acondicionamento,
transporte e destinação final e, onde couber, a reutilização e a reciclagem, deve ser a
prática almejada e incorporada ao dia a dia das construtoras como parte integrante do
planejamento e execução das obras.
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VII - DAS PROVIDÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
DE ENGENHARIA

7.1

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Alvará de Construção é o documento emitido pela autoridade municipal que licencia a
execução da Obra/Serviço de engenharia.
É a licença para construir. Nenhuma obra poderá ser iniciada sem a emissão do respectivo
Alvará de Construção.
Assim, a execução da obra/serviço está condicionada à obtenção de licença outorgada
pela autoridade municipal, precedida da aprovação dos respectivos projetos.
O Alvará de Construção incluirá as autorizações relativas a construção, demolição,
movimentação de terra e entulho e supressão de vegetação, se for o caso.
Conjuntamente deve ser obtida também, conforme o caso, aprovação junto aos demais
órgãos, como Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente, Concessionárias de Energia, dentre
outros.
Cópia do Alvará deverá ser mantida na obra, juntamente com as demais licenças.:
A execução de pequenas reformas (salvo nos casos de prédios tombados ou situados em
áreas de proteção ambiental ou se a reforma acarretar na alteração da estrutura original
do imóvel), tais como: pinturas e pequenos consertos, troca de revestimentos,
substituição e consertos de esquadrias, instalação de antenas, reforma de passeios, entre
outros tipos de serviços previstos em legislação, geralmente, são dispensadas do alvará.
Em Belo Horizonte, a concessão de alvará é disciplinada pela Lei n° 9.725, de 15 de julho
de 2009, que instituiu o Código de Edificações do Município. Esta Lei estabelece as
normas e as condições para execução de toda e qualquer construção, modificação ou
demolição de edificações, assim como para o licenciamento das mesmas no Município.
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7.2

CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS (CEI) (MATRÍCULA CEI)

CEI é o Cadastro Específico do INSS para identificação do contribuinte, junto ao Instituto
Nacional da Seguridade Social (INSS).
A matrícula CEI da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos na
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, da Receita Federal do
Brasil (RFB) e suas alterações, em especial nos artigos 18 a 31.
De acordo com a IN RFB nº 971/2009, a empresa construtora, quando contratada para
execução de obra por empreitada total, fica obrigada a efetuar a Matrícula CEI.
“Empreitada total ocorre quando a empresa contratada realiza todos os serviços
necessários à execução da obra, compreendidos todos os projetos a ela inerentes, com ou
sem fornecimento de matéria”.
A matrícula de obra de construção civil deverá ser feita no prazo máximo de até 30
(trinta) dias contados do início de sua execução, podendo ser feita via WEB ou em uma
Unidade de Atendimento da Receita Federal do Brasil (RFB).
Geralmente, são dispensadas da matrícula CEI, as obras de reformas de pequeno valor, ou
no caso de construção sem mão de obra remunerada (mutirão).
De acordo com o inciso V do art. 322 da IN RFB nº 971/2009, reforma de pequeno valor,
é aquela de responsabilidade de pessoa jurídica, que possui escrituração contábil
regular, em que não há alteração de área construída, cujo custo estimado total,
incluindo material e mão-de-obra, não ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite
máximo do salário-de-contribuição vigente na data de início da obra; (inciso V do art.
322 da IN RFB nº 971/2009)

Com efeito, o comprovante da matrícula CEI da Obra/Serviço deverá ser apresentado ao
DEOP-MG, conforme consta nas “Obrigações da Contratada” deste Manual, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da Ordem de Início – OI dos serviços.
Ao final da obra deverá ser efetivada a baixa da matrícula CEI.
Ao término da obra é necessária também, a sua averbação no Cartório de Registro de
Imóveis para que se promova a regularidade patrimonial e possessória do imóvel.
Da mesma forma que a CEI, o documento de averbação da obra é também exigível pelo
DEOP-MG, conforme consta no item X deste Manual - “Obrigações da Contratada”.
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7.3

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA OBRA/SERVIÇO

A Anotação de Responsabilidade Técnica “ART” é o instrumento de registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia “CREA”, do local da obra ou serviço,
prévio à execução de qualquer serviço de engenharia, arquitetura e agronomia, tais como
projetos, perícias, avaliações, consultoria, sondagens e a execução da obra propriamente
dita.
Instituída pela Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, a ART é o instrumento
que define, para os efeitos legais, o(s) responsável (is) técnico(s) pela execução de
obras/serviços ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA.
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, por meio da
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de2009, estabeleceu os procedimentos necessários
ao registro, baixa, cancelamento e anulação da ART, ao registro do Atestado Técnico
emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo
Técnico – CAT, os quais cabem destacar:
Anotação de Responsabilidade Técnica
Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços
relativos às profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA fica sujeito ao registro da
ART no CREA em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de
profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o
desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam
necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo
Sistema Confea/Crea.

Registro da ART
Art. 4º. O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o
recolhimento do valor correspondente.
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§ 1º O início da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejará as
sanções legais cabíveis.
Art. 5º. O cadastro da ART será efetivado pelo profissional de acordo com o disposto na
resolução, mediante preenchimento de formulário eletrônico, nos termos do Anexo I da
resolução, e senha pessoal e intransferível fornecida após assinatura de termo de
responsabilidade.
Baixa da ART
Art. 13. Para os efeitos legais, somente será considerada concluída a participação do
profissional em determinada atividade técnica a partir da data da baixa da ART
correspondente.
Art. 14. O término da atividade técnica desenvolvida obriga à baixa da ART de execução
de obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função.
Art. 15. Para efeito da Resolução nº 1.025/2009, a ART deve ser baixada em função de um
dos seguintes motivos:
I – conclusão da obra ou serviço, quando do término das atividades técnicas descritas na
ART; ou
II –

interrupção da obra ou serviço, quando da não conclusão das atividades técnicas
descritas na ART, de acordo com os seguintes casos:

a)

rescisão contratual;

b)

substituição do responsável técnico; ou

c)

paralisação da obra e serviço.

ART de Obra ou Serviço
Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada
antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes
do contrato firmado entre as partes.
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§ 1º No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até 10 (dez) dias após a
liberação da ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de documento
equivalente, desde que não esteja caracterizado o início da atividade.
Art. 31. A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais responsáveis técnicos pela
execução da obra ou prestação do serviço obriga ao registro de nova ART, vinculada à
ART anteriormente registrada.
Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema eletrônico
e à pessoa jurídica contratada efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no
Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, quando o responsável técnico
desenvolver atividades técnicas em nome da pessoa jurídica com a qual mantenha
vínculo.
ART de Cargo ou Função
Art. 43. O vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, tanto com pessoa
jurídica de direito público quanto de direito privado, obriga à anotação de
responsabilidade técnica no CREA em cuja circunscrição for exercida a atividade.
Função da ART
A ART assegura que as atividades técnicas são realizadas por um profissional habilitado e
proporciona segurança técnica e jurídica para quem contrata e para quem é contratado.
A ART valoriza o exercício das profissões, confere legitimidade ao profissional ou empresa
contratada e assegura a autoria, a responsabilidade e a participação técnica em cada obra
ou serviço a ser realizado.
Portanto, nenhuma obra ou serviço de engenharia poderá ter início sem a competente
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA.
Da mesma forma, os serviços de Arquitetura e Urbanismo deverão ter Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
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7.4

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT)

A Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, regulamentou o exercício da Arquitetura e
Urbanismo; Criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs.
Por sua vez, a Resolução nº 17, de 02 de março de 2012, do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), estabeleceu que:
Art. 1º. A elaboração de projetos, a execução de obras e a prestação de quaisquer
serviços profissionais por arquitetos e urbanistas, que envolvam competência privativa ou
atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT).
O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) é, pois, o instrumento de registro no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do Estado ou do Distrito Federal.
Art. 2º. O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) substitui, em conformidade com a
Lei nº 12.378/2010, em relação aos contratos firmados por arquitetos e urbanistas, ou
por pessoas jurídicas com finalidade social nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de que trata a Lei nº 6.496/ 1977.
Art. 3º. Serão objeto de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) as seguintes
atividades desempenhadas pelos arquitetos e urbanistas:
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;
II- coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;
III- estudo de viabilidade técnica e ambiental;
IV - assistência técnica, assessoria e consultoria;
V - direção de obras e de serviço técnico;
VI- vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e
arbitragem;
VII - desempenho de cargo e função técnica;
VIII- treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;
IX- desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e
controle de qualidade;
X- elaboração de orçamento;
XI- produção e divulgação técnica especializada; e
XII- execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.

Art. 4º. O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) define, para todos os efeitos legais,
os responsáveis técnicos pela atividade de Arquitetura e Urbanismo.
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Portanto, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, constituem instrumentos obrigatórios
aos quais o DEOP-MG acha-se duplamente vinculado, uma, pelo dever de exigir dos seus
contratados o registro da ART no CREA ou o RRT no CAU, outra, pela responsabilidade do
registro da ART ou o RRT dos seus Engenheiros e Arquitetos, quando no exercício das
atividades relativas a projeto, execução, supervisão ou fiscalização de obras e serviços de
engenharia e arquitetura.

7.5

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é o documento emitido pelo Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado certificando que, durante a vistoria, a edificação
possuía as condições de segurança contra incêndio e pânico, previstas na legislação e em
conformidade com o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).
Nesse sentido, a Lei Estadual nº 14.130/2001 7 , regulamentada pelo Decreto nº
44.746/20088 , estabeleceu que toda edificação destinada ao uso coletivo deve ser
regularizada junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG.
Esta regularização visa garantir à população a segurança mínima contra incêndio e pânico
nas edificações destinadas ao uso coletivo no Estado de Minas Gerais.
Por sua vez, a Instrução Técnica IT nº 01/20119, modificada pela Portaria nº 12/2011 –
Procedimentos Administrativos, atendendo ao Regulamento de Segurança Contra Incêndio e
Pânico do Estado de Minas Gerais, definiu as medidas de segurança contra incêndio e
pânico nas edificações e áreas de risco, bem como os critérios e procedimentos para
apresentação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico “PSCIP” no CBMMG.

7

8

9

Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 20101, dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no
Estado.
Decreto nº 44.746, de 29 de fevereiro de 2008, contém o regulamento de segurança contra incêndio e
pânico nas edificações e áreas de risco no Estado de Minas Gerais.
INSTRUÇÃO TÉCNICA 01 – Procedimentos Administrativos – Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais – CBMMG, define os procedimentos para obtenção do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB)
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Área de risco é toda área onde haja possibilidade da ocorrência de um sinistro.
Conforme IT 01, as exigências de medidas de segurança contra incêndio e pânico
previstas em seu anexo “A”, aplicam-se a todas as edificações e áreas de risco existentes
ou a construir por ocasião:
a) de modificações que comprometam a eficiência das medidas de
segurança contra incêndio e pânico;
b) da mudança da ocupação ou uso;
c) das ampliações de área construída.
De acordo com o Decreto nº 44.746/2008, para obtenção do AVCB, o proprietário ou
responsável técnico deverá submeter à análise e aprovação do Corpo de Bombeiros o
“PSCIP” – elaborado por profissional legalmente habilitado e credenciado pelo CREA ou
pelo CAU – e demais documentos necessários à demonstração do atendimento às
disposições previstas nesse Decreto e respectivas Instruções Técnicas.
O mesmo Decreto nº 44.746/2008 estabelece em seu art. 6º que:
§ 4º Para edificações de uso coletivo, com área de até 750,00m2 poderá ser adotado
procedimento administrativo simplificado a ser regulado por Instrução Técnica.
§ 5º Para edificações de uso coletivo, com área de até 200m2 poderá ser dispensado o
Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP, sendo substituído, neste caso,
pelo Relatório de Vistoria do CBMMG, que deverá indicar as medidas de segurança
contra incêndio e pânico a serem implementadas, conforme Instrução Técnica
específica.

Os procedimentos administrativos para obtenção do AVCB estão definidos nos arts. 6º e
7º , sintetizados a seguir:
§

A tramitação do processo terá início com o protocolo, devidamente instruído.

§

A partir do protocolo no CBMMG, o Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico
terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a análise do processo.

§

Atendidas as disposições constantes no Decreto, o processo será deferido.

65

DEOP-MG

§

No caso de indeferimento do processo, deverá ser motivado com base na
inobservância das disposições contidas no Decreto e respectivas Instruções
Técnicas, devendo a documentação ser devolvida ao interessado, na forma de
notificação, com a capitulação que caracterizou as irregularidades, para as devidas
correções.

§

Após as correções, o interessado apresentará o processo para nova análise e o
CBMMG terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para pronunciar-se a respeito.

§

O processo será aprovado desde que regularizado ou sanadas as notificações
apontadas em análise.

§

O Projeto com as medidas de segurança contra incêndio e pânico somente deverá
ser executado após a aprovação do PSCIP.

Ao final da execução da obra, deverá ser solicitada a vistoria junto à unidade do Corpo de
Bombeiros mais próxima do local da Obra/Serviço.
O prazo para realização da vistoria será de 10 (dez) dias úteis a contar do protocolo do
pedido.
O AVCB será expedido depois de verificado no local o funcionamento e a execução das
medidas de segurança contra incêndio e pânico, em conformidade com o processo
aprovado.
Dessa forma, as obras e serviços de engenharia do DEOP-MG estão sujeitas à aprovação
do CBMMG, na forma da legislação supra mencionada, cabendo, portanto, à Contratada
adotar, em tempo hábil, as providências necessárias à obtenção do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB), apresentando-o ao DEOP-MG no final da obra.

66

DEOP-MG

7.6

SISTEMA GEO-OBRAS TCEMG

Geo-Obras é um Sistema Informatizado de Acompanhamento de Obras e Serviços de
Engenharia, que sejam executados, direta ou indiretamente, por órgãos e entidades da
Administração, submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
O Sistema Geo-Obras/TCEMG foi instituído pela Resolução nº 16/2013, de 23 de outubro
de 2013, que estabeleceu, entre outros:
Parágrafo único. O Geo-obras/TCEMG é um sistema de informação destinado ao envio
pelos jurisdicionados de informações, imagens e documentos relativos a obras e
serviços de engenharia, mediante georreferenciamento, possibilitando o efetivo e
concomitante exercício do controle externo e a disponibilização das informações para
a sociedade.
Art. 4º A Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e Perícia
(CFOSEP), mediante o módulo Auditor, procederá ao acompanhamento e ao
monitoramento das informações enviadas pelas Unidades Jurisdicionadas, com
elaboração de relatórios gerenciais trimestrais evidenciando os indícios de
irregularidades e a intempestividade do envio.

Nessa direção, a partir do dia 01 de janeiro de 2014, com a aprovação da Instrução
Normativa nº 06/201310, de 23 de outubro de 2013, todos os órgãos e entidades
jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) que licitam
obras e serviços de engenharia passaram a ter obrigatoriedade de enviar,
eletronicamente, para o Sistema Geo-Obras as informações, documentos e imagens
georreferenciadas, relativas a licitação, contratação e execução de obras e serviços de
engenharia.
Por consequência, o DEOP-MG, na qualidade de entidade jurisdicionada do TCEMG,
desde 01/01/2014, tem cadastrado no Sistema Geo-Obras e as informações relativas às
obras e serviços cujo Edital de Licitação tenha sido publicado a partir desta data, ou seja,
01/01/2014.

10

IN n.06/2013 - Dispõe sobre a remessa de documentos dos órgãos e entidades jurisdicionados ao
TCEMG, por meio do Sistema Informatizado de Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia –
Geo-Obras TCEMG,
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Para tanto, conforme art. 2º da Instrução Normativa nº 06/2013 TCEMG, foram
designados em cada Diretoria/Unidade do DEOP-MG, servidores responsáveis por
alimentar o sistema, por meio do preenchimento eletrônico dos dados e informações,
inserção e remessa de documentos e imagens, (digitalizados), via internet, na forma e nos
prazos estabelecidos no “Manual Geo-Obras - Módulo Jurisdicionado ”11 e no Anexo I da
IN nº 06/2013.
A alimentação do sistema inicia-se na fase de licitação com a inserção da publicação do
aviso do edital e termina com o registro do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) da
Obra/Serviço.
Nesse contexto, à Diretoria de Obras - DOBR compete alimentar o sistema com as
informações, documentos e imagens relativas à execução de cada Obra/Serviço sob sua
responsabilidade, que se inicia com o registro da Ordem de Início; as Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART’s) de Execução e de Fiscalização; Medições; Fotos da
Obra; Termos Aditivos de Prazo; Termos Aditivos de Valor e respectivas Planilhas;
Cronograma Físico-Financeiro e possíveis reprogramações, Ordem de Paralisação; Ordem
de Reinício; Termo de Recebimento Provisório (TRP) e o Termo de Recebimento Definitivo
(TRD).
Registra-se que, não obstante ser tarefa dos servidores designados a alimentação do
Sistema Geo-Obras, é responsabilidade de todos nós servidores do DEOP-MG contribuir
para o cumprimento das disposições do TCEMG e, sobretudo, zelar pela qualidade e
tempestividade das informações prestadas.
Para melhor compreensão do Sistema Geo-Obras encontra-se disponível na Rede
DEOP-MG, juntamente com este Manual, a Resolução nº 16/2013, a Instrução Normativa
nº 06/2013 e o Manual Geo-Obras TCEMG - Módulo Jurisdicionado – Guia do Usuário.

11 “

Geo-Obras - Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas - Módulo Jurisdicionado - Guia do
Usuário” - Belo Horizonte, 2012.
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VIII - SOBRE A LICITAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

Ultrapassada a fase do planejamento, na qual restou definido e delimitado o objeto a ser
executado, e atendido os pressupostos anteriormente elencados, inicia-se a fase da
licitação da obra/serviço propriamente dita.
Nesse sentido, serão abordados a seguir os pressupostos legais que regem a licitação e a
contratação de obras e serviços na administração pública em geral, em especial a Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, denominada Lei de Licitações e Contratos.
Não se pretende aqui aprofundar sobre a matéria, mas dar um panorama geral sobre
alguns procedimentos básicos que fazem parte do dia a dia do DEOP-MG, para a
contratação das obras públicas e que têm impacto direto na fiscalização e
acompanhamento das obras/ serviços. Por essa razão, algumas definições se impõem.
A Lei de Licitações e Contratos Administrativos regulamentou o art. 37, inc. XXI, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e instituiu normas gerais para
licitações e contratos da Administração Pública, pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 12.
De acordo com o parágrafo único do art. 1º da mencionada Lei, subordinam-se ao regime
da Lei nº 8.666/1993, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Por sua vez, o art. 2º do diploma dispõe que as obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública,
quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas na mencionada lei, que são os casos expressos de
dispensa e inexigibilidade de licitação, e que serão abordados mais adiante.

12

Artigo 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.
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8.1 LICITAÇÃO

Licitação é o procedimento administrativo destinado a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. (Lei nº 8.666/1993, art. 3º)
Esses princípios básicos que devem nortear os procedimentos licitatórios já foram
tratados no item 1.2 - O DEOP-MG E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - deste Manual, restando
aqui abordar os princípios “da vinculação ao instrumento convocatório” e “do julgamento
objetivo”.
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório
Esse princípio é essencial e a sua inobservância pode causar a nulidade do procedimento.
O art. 41º, caput, da Lei nº 8.666/1993 estabelece que "A Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada".
Princípio do Julgamento Objetivo
“É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo
ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os
licitantes”. (art. 44, § 1º da Lei nº 8.666/1993)
O princípio do julgamento objetivo está consignado também, nos art. 44 e 45, que
determinam:
Art. 44 – No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios
objetivos definidos no edital ou no convite, os quais não devem contrariar as normas e
princípios estabelecidos por esta Lei.
Art. 45 – O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação
ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e
pelos órgãos de controle.
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Já o art. 7 da mesma Lei estabelece que as licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços deverão obedecer à seguinte sequência:
I – projeto básico;
II – projeto executivo;
III – execução das obras e serviços.
Além disso, conforme § 1º do mesmo artigo, a execução de cada etapa será
obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos
trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, conforme já
mencionado, o qual poderá ser desenvolvido concomitante com a execução das obras e
serviços, desde que previamente definido.
O § 2° do art. 7º, dispõe que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para
exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos
os seus custos unitários;
III – houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
8.2

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

As modalidades de licitação são definidas em conformidade com o que estabelecem os
arts. 22 e 23 da Lei nº 8.666/1993:
I–

Convite

É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das
propostas.
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II – Tomada de preços
É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
III – Concorrência
É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital para execução de seu objeto.
IV – Concurso
É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de quarenta e cinco dias; e
V – Leilão
É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados,
a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliação.
Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade
de Pregão, nos termos da Lei nº 10.520/2002.
Para obras e serviços de engenharia, as modalidades de licitação serão determinadas em
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
§

Convite: até R$ 150.000,00

§

Tomada de Preços: até R$ 1.500.000,00

§

Concorrência: acima de R$ 1.500.000,00
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8.3

TIPOS DE LICITAÇÃO

I –

Menor Preço – quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta
de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço.

II – Melhor Técnica ou III – Técnica e Preço – são utilizados, exclusivamente para
serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia
consultiva em geral, e em particular, para a

elaboração e estudos técnicos

preliminares e projetos básicos e executivos.
IV – Maior lance ou oferta – nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real
de uso.
8.4

REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de contratação para a execução de obras e serviços disciplina a forma de
apuração do valor a ser pago à empresa contratada pela prestação do serviço,
determinando modalidades de empreitada, diretamente influenciadas pelo critério de
apuração do valor da remuneração devida pelo contratante à contratada.
A Lei n° 8.666/1993, em seu art. 10, define os regimes de execução dos contratos
administrativos, cujos conceitos já foram abordados anteriormente.
As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:
III a)
b)
c)
d)
e)

execução direta;
execução indireta, nos seguintes regimes:
empreitada por preço global;
empreitada por preço unitário;
(vetado)
tarefa;
empreitada integral.

Usualmente, o DEOP-MG adota nas contratações de obras/serviços a execução indireta,
sob os regimes de empreitada por preço global ou de empreitada por preço unitário.
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No caso de empreitada por preço global, quando se ajusta a execução da obra ou serviço
por preço certo e total, a Contratada será responsável pelos quantitativos e o valor total
só será alterado se houver modificações de projetos ou das condições pré-estabelecidas
para a execução da obra. As medições são feitas por etapas dos serviços concluídos.
No regime de empreitada por preço unitário quando contrata a execução por preço certo
de unidades determinadas, ou seja, o preço global é utilizado somente para avaliar o
valor total da obra, para quantidades pré-determinadas pelo Edital para cada serviço, que
não poderão ser alteradas para essa avaliação, servindo para determinar o vencedor da
licitação com o menor preço. As quantidades medidas serão as efetivamente executadas.
8.5

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

As obras e serviços serão contratados, mediante licitação ou dispensa em conformidade
com o que estabelece o art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993.
Os casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação deverão ser baseados em justificativa
técnica com o objetivo de se caracterizar a situação que as originou, tais como, situações
emergenciais ou calamitosas.
8.5.1 Dispensa de Licitação
De acordo o art. 24 da Lei nº 8.666/1993, é dispensável a licitação, entre outros:
I-

Para obras e serviços de engenharia de valor até R$15.000,00, ou seja, 10% do
limite definido para convite, desde que não se refiram a parcelas de uma obra de
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de
tomada de preços ou concorrência, respectivamente, exceto para as parcelas de
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de
especialidade diversa daquele do executor da obra ou serviço.

IV-

Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;
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V-

Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas
as condições preestabelecidas;

XI- Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência
de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive
quanto ao preço, devidamente corrigido.
8.5.2 Inexigibilidade de Licitação
De acordo o art. 25 da Lei nº 8.666/1993, é inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial para a contratação de serviços técnicos
especializados.
Não basta ser um serviço técnico especializado, deve haver a natureza singular do objeto,
com profissionais ou empresas de notória especialização.
Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo
de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
De acordo com o art. 13 da Lei nº 8.666/1993, consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I – Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos.
II – Pareceres, perícias e avaliações em geral.
III– Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.
IV – Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços.
V – Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.
VI – Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
VII – Restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

A doutrina especializada em licitações e contratos da Administração Pública divide o
processo de licitação em duas fases: fase interna e fase externa.
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8.6

FASE INTERNA DA LICITAÇÃO

As etapas preparatórias para a publicação do edital de licitação constituem a fase interna
do certame.
É nesta fase que se definem os requisitos para o recebimento de propostas dos
interessados em contratar com a Administração, observadas regras que possibilitem a
máxima competitividade entre os participantes, com o fim de obter a proposta mais
vantajosa para a Administração.

8.7

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Segundo determina a Lei nº 8.666/1993, o procedimento da licitação inicia-se com a
abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, o
qual contenha a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e a origem do
recurso próprio para a despesa.
Ao processo devem ser juntados todos os documentos gerados ao longo do
procedimento licitatório, além da documentação, memórias de cálculo e justificativas
produzidos durante a elaboração dos projetos básico e executivo.
Definidos todos os requisitos da licitação, elabora-se o instrumento convocatório – Edital
de Licitação.
8.7.1 Edital de Licitação
O Edital é a lei da licitação, nele está contido todo o regulamento, determinações e
requisitos específicos para o procedimento licitatório, conforme determina o art. 40 da
Lei nº 8.666/1993.
A Administração não pode, pois, descumprir as normas e condições do edital ao qual se
acha estritamente vinculada.
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Para melhor cumprimento do seu mister – execução de obras públicas – o DEOP-MG
desenvolveu Editais Padrão para a licitação das Obras e Serviços de Engenharia, para as
diversas modalidades e tipos de licitação por ele praticados, o que além de dar celeridade
aos certames, proporciona a racionalização dos procedimentos e minimiza eventuais
recursos.
Conforme § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/1993, constituem anexos do Edital:
§

O projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes.

§

O orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários.

§

A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor.

§

As especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

A mesma Lei estabelece que, conforme já mencionado, as obras e serviços somente
poderão ser licitados quando houver projeto básico; orçamento detalhado; previsão de
recursos orçamentários e, se for o caso, o produto dela esperado estiver contemplado no
Plano Plurianual.
Presentes as condições acima, inicia-se a fase externa da licitação.
8.8

FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO

A fase externa começa com a publicação do Edital de Licitação e encerra com a
Homologação e Adjudicação da Licitação.
Nesta fase, a licitação obedecerá aos seguintes procedimentos:
§

Publicação do Edital de Licitação

§

Designação Comissão de Licitação

§

Recebimento das Propostas

§

Procedimentos da licitação

§

Habilitação das Propostas

§

Análise de eventuais recursos

§

Análise das Propostas de Preços

§

Análise de eventuais recursos

§

Julgamento da Licitação

§

Homologação e Adjudicação da Licitação
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8.8.1 Publicação do Edital de Licitação
Em consonância com o princípio da publicidade, os avisos contendo os resumos dos
editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, deverão
ser publicados, com antecedência, no Diário Oficial da União, do Estado e em jornal diário
de grande circulação do Estado e, caso haja, do Município. (art. 21 - Lei nº 8.666/1993)
O art. § 2o da mesma Lei define os prazo mínimos para o recebimento das propostas ou
da realização do certame.
8.8.2 Comissão de Licitação
A Comissão de Licitação é responsável por promover o procedimento licitatório em todas
as suas fases: elaboração, publicação e divulgação do Edital, prestar os esclarecimentos
necessários aos licitantes, analisar a documentação de habilitação, avaliar a observância
aos requisitos do edital e promover o julgamento das propostas, conforme estabelecem
os arts. 6 e 51 da Lei nº 8.666/1993.
Estabelece também, o art. 51, que as licitações serão processadas e julgadas por comissão
permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois)
deles servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente do órgãos ou entidade
da Administração responsável pela licitação.
Baseado nessa diretriz, o DEOP-MG, periodicamente, por Portaria do Diretor Geral,
designa os membros da Comissão Permanente de Licitação, cuja presidência é exercida
por um profissional de Engenharia.
Observe-se que a Comissão tem em mãos um rol de atribuições bastante complexo, a ela
conferida pela Lei de Licitações. Soma-se a isso, a diversidade e a complexidade das obras
e serviços de engenharia contratados pelo DEOP-MG, via licitação, e que demandam
conhecimento técnico específico. Tudo isso reforça a importância de se ter um
profissional de engenharia na coordenação de tais trabalhos.
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8.8.3 Habilitação
A habilitação dos licitantes é a etapa do procedimento licitatório em que são verificadas a
documentação e requisitos pessoais dos licitantes, tendo como finalidade a garantia de
que o licitante tenha condições técnicas e financeiras para cumprir o contrato de forma
adequada.
Na fase de habilitação devem ser observados os arts. 27 a 36 da Lei nº 8.666/1993, que
determina, dentre outros, que somente pode ser exigidas a documentação relativa à:
habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade
fiscal; e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos .......).

8.8.4 Julgamento das Propostas
É a etapa do procedimento licitatório onde são apreciadas e julgadas as propostas dos
licitantes habilitados.
O julgamento será feito com base em critérios objetivos, conforme definidos no edital, e
será processado nos termos do art. 38 a 39 da Lei nº 8.666/1993.
8.8.5 Homologação e Adjudicação
A homologação é o ato administrativo em que a autoridade superior reconhece a
legalidade do procedimento licitatório e declara válido todo o certame.
A adjudicação é o ato administrativo posterior à homologação, por meio do qual a
autoridade competente, no caso, o Diretor Geral do DEOP-MG, depois de verificada a
legalidade da licitação e a permanência do interesse público na contratação, atribui ao
licitante vencedor o objeto da licitação.
Em todas as fase da licitação deverá ser observado o decurso do prazo legal para possíveis
recursos, conforme determina a Lei nº 8.666/1993.
Homologada a licitação e adjudicado o objeto ao licitante vencedor do certame,
encerra-se a etapa de licitação da obra/serviço.
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8.9 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC)

Antes de entrar nas etapas de contratação e execução das Obras/Serviços, importante se
faz um parêntese sobre o novo regime de licitações e contratações – Regime Diferenciado
de Contratações Públicas (RDC) –, uma vez que este pode vir a ser uma via alternativa
para contratação de obras e serviços de engenharia realizados pelo DEOP-MG.
O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) é um sistema de licitações e
contratações, instituído pela Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, e regulamentado em
nível federal pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011. No âmbito do Estado de
Minas Gerais, o RDC encontra-se regulamentado pelo Decreto nº 46.160, de 22 de
fevereiro de 2013, sendo aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à
realização:
§ dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016;
§ da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação –
Fifa 2013;
§ da Copa do Mundo Fifa 2014;
§ de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das
capitais dos estados da federação distantes até 350 km das cidades sedes dos
mundiais;
§ das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento PAC; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)
§ as obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS; (Incluído pela Lei nº 12.745, de 2012)
§ as obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino.
(incluído pela Lei nº 12.722/2012).

A Lei do RDC, como ficou conhecida, foi entronizada no ordenamento jurídico de modo a
ser uma via alternativa para as contratações públicas. Para tanto, a opção pelo RDC
deverá constar no instrumento convocatório e resultará no afastamento das normas
contidas na Lei no 8.666/1993, exceto nos casos expressamente previstos no § 2º art. 1º
da Lei nº 12.462/2011.

O RDC trouxe mudanças e inovações em comparação à Lei nº 8.666/1993, como: a fase
recursal única, a inversão de fases, que visa reduzir o tempo médio de licitação; a
possibilidade da proposta fechada (o orçamento não é divulgado). Além disso, o art. 9º da
estabelece que as obras e serviços de engenharia sejam contratados preferencialmente
pelos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral ou contratação
integrada, casos em que a complexidade e os riscos podem ser administrados.
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De acordo com o § 1º, contratação integrada compreende:
a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de
obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e
todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Pretende-se com a contratação integrada dar celeridade à execução das obras e serviços
e compartilhar os riscos e as falhas de projetos, uma vez que, conforme previsto em seu
§ 4º, é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos casos
previstos no inciso I e II da Lei nº 12.462/2011.
Já o § 1º do art. 4º estabelece que as contratações realizadas com base no RDC devem
respeitar, especialmente, as normas relativas à:
I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras
contratadas;
II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam
o consumo de energia e recursos naturais;
IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por
meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e
VI - acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Por sua vez, o art. 10 prevê que na contratação das obras e serviços, poderá ser
estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com base
em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de
entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.
Estes são apenas alguns dos ditames trazidos pela Lei nº 12.462/2011, relativos às obras
públicas e que chamam particular atenção em face do seu caráter inovador, os quais
destacam: a gestão dos resíduos sólidos gerados pelas obras; a mitigação dos danos ao
meio ambiente; o menor consumo de energia e a melhor utilização de recursos naturais;
a preocupação com a qualidade de vida da população; a proteção ao patrimônio público;
a acessibilidade; além da utilização de métodos e condições que proporcionem um maior
custo benefício.

81

DEOP-MG

Desse modo, ainda que forma sintética, percebe-se que o novo regime traz significativas
alterações nos procedimentos licitatórios e nas contratações das obras públicas.
Espera-se, pois, que o RDC possa ser adotado nas licitações e contratações de
Obras/Serviços do DEOP-MG, como forma de aprimoramento das ações da Autarquia.

8.10 EMPENHO PRÉVIO

Conforme já abordado, o procedimento licitatório só poderá ser iniciado com a previsão
dos recursos orçamentários para a realização da despesa e indicação da respectiva
rubrica, conforme determina o art. 7º, § 2º, inc. III, da Lei nº 8.666/1993.
Nesse momento não há disponibilização de valores pela Administração Pública, mas
apenas a indicação, nos autos do procedimento, dos recursos orçamentários que irão
suportar a despesa.
Com a finalização do processo de licitação e a respectiva homologação, a Administração
deverá realizar o empenho da despesa, que consiste em deduzir do orçamento, na
respectiva rubrica, o valor a ser pago ao particular contratado.
Conforme definido no art. 58 da Lei nº 4.320/196413, o empenho da despesa, “cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

13

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
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IX - DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA
9.1

CONTRATAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Presentes as requisitos acima a Procuradoria do DEOP-MG poderá elaborar o contrato
administrativo a ser firmado com a licitante vencedora do certame.
O Contrato Administrativo é regido pela Lei nº 8.666/1993, que o define, conforme já
mencionado, como “todo e qualquer ajuste firmado com o particular ou entre órgãos ou
entidades da Administração, para a consecução de objetivos de interesse público em que
haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”.
O contrato deverá estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, devendo estar em conformidade com as disposições integrantes do edital de
licitação e da proposta a que se vinculam. O art. 55 da Lei nº 8.666/1993 define as
cláusulas obrigatórias em todo contrato administrativo.
Constituem partes integrantes do Contrato: o Edital de Licitação, as Especificações, o
Termo de Referência, os Projetos, a Proposta e a Planilha da Contratada.
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes - Contratante e Contratado -, de
acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 8.666/199314.
A critério da autoridade competente e desde que prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras e serviços.
A garantia não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para

obras e serviços de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos
financeiros consideráveis, cujo limite poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do
valor do contrato, conforme art. 56 da Lei nº 8.666/1993.
Formalizado o contrato, assinado e publicado o seu extrato, a Administração estará apta a
dar Ordem de Início para a Obra/Serviço, autorizando assim, o início dos trabalhos.
14

Art. 66 da Lei nº 8.666/1993.
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9.2

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Formalizado o contrato e publicado o seu extrato, a Procuradoria DEOP-MG encaminhará
o Processo de Execução para a Diretoria de Obras para emissão da Ordem de Início da
Obra/Serviço.
Para tanto, a Gerência de Controle de Obras (GCO) adotará as seguintes providências:
1)

Registro no Sistema INFODEOP e emissão da Ordem de Início da Obra/Serviço, em
05 vias: Processo – Contratada – Cliente – Fiscal – GCO.

2)

Emissão do Diário de Obras.

3)

Montagem da Pasta Técnica do Fiscal.

4)

Montagem da Pasta do Cliente.

5)

Montagem da Pasta Técnica Controle da GCO.

6)

Preparação de Ofício convocação da Contratada para assinatura da O.I.

A documentação acima será então encaminhada para o Diretor de Obras para que, em
reunião previamente agendada com a Contratada, com a participação do Gerente e do
Fiscal da Obra, proceda à assinatura da Ordem de Início da Obra/Serviço.
Uma vez assinada a Ordem de Início, a GCO providenciará também:
1)

Registro no “Relatório de Acompanhamento Obras/Serviços - DOBR/DEOP-MG”.

2)

“Termo de Designação Fiscal” indicando o engenheiro/arquiteto responsável pela
fiscalização e o acompanhamento da Obra/Serviço.

3)

Ofício dirigido ao Cliente, responsável pela Área Temática a qual a obra encontra-se
vinculada, comunicando o início da obra e encaminhando a Pasta contendo
documentação relativa à obra, para seu acompanhamento.

4)

Ofício dirigido ao Prefeito do município local da obra/serviço, comunicando o início
da obra.

Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data de emissão da Ordem de Início.
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9.3

GERENCIAMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia são atividades desenvolvidas exclusivamente por
profissionais habilitados de acordo com as atribuições descritas no art. 7º da Lei Federal
nº 5.194/1966 e na Resolução nº 218/1975, ambas do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA).
Por sua vez, é dever da Administração, no caso o DEOP-MG, por intermédio da Diretoria
de Obras – DOBR, gerenciar e fiscalizar a execução dos contratos avençados, que consiste
em uma etapa essencial para a perfeita execução do objeto contratado.
Para efeito de gerenciamento as obras são divididas por área de atuação denominada área temática - e em função dos seus Clientes ou Stakeholders 15, e compreendem:
§

Gerência de Obras da Área da Educação.

§

Gerência de Obras da Área da Saúde.

§

Gerência de Obras da Área da Defesa social.

§

Gerência de Obras de Infraestrutura.

§

Gerência de Obras de Equipamentos Públicos: que contempla as obras da Cultura,
da Ciência e Tecnologia, de Esportes, do Meio Ambiente, do Turismo e de Prédios
Públicos.

§

Gerência de Obras de Manutenção.

§

Gerência de Obras de Empreendimentos Especiais.

§

Gerência de Controle de Obras.

Cada área temática possui um Gerente específico, e para cada obra existe um Fiscal
responsável, que trabalha de forma matricial, podendo, portanto, ser responsável por
mais de uma obra e relativas a mais de uma área temática.
Os Gerentes e os Fiscais são os gestores das obras a cargo da Diretoria de Obras - DOBR.
Responsáveis pelo seu acompanhamento sistemático e integral, controle devendo manter
sistemático de todas as obras que integram a área sob a sua responsabilidade, com estrita
observância às normas, rotinas e legislação pertinentes à execução das obras públicas, em
especial à Lei de Licitações e Contratos, ao Edital de Licitação e ao Contrato da obra.
15

Clientes – São todos os órgãos e entidades da administração pública estadual que demandam obras e
serviços de engenharia e arquitetura ao DEOP-MG.
“Stakeholders” – termo em inglês que significa partes interessadas ou intervenientes, clientes.
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O Gerente terá a visão macro da obra/serviço e fará o gerenciamento geral.
O acompanhamento pontual será sempre de responsabilidade do Fiscal.
O Gerente é o gestor do programa de obras da área temática de sua responsabilidade,
responsável pela coordenação das obras que integram a respectiva área, mantendo total
sintonia com o Fiscal, devendo estar sempre informado sobre a situação das obras,
acompanhando seu desenvolvimento e todos os fatos a ela relacionados. É também, o
responsável pelas informações junto ao Diretor de Obras e aos Clientes e pela emissão
periódica de relatórios.
O Fiscal é o gestor do contrato das obras/serviços a ele delegadas, responsável pelo seu
acompanhamento sistemático, cuidando dos prazos, aditivos, medições e todos os fatos a
ela relacionados. Para tanto, deverá adotar, em tempo hábil, todas as providências
necessárias ao seu correto acompanhamento, devendo manter o Gerente da área
temática e o Diretor de Obras sempre informado sobre a situação da obra.
A execução da Obra/Serviço de Engenharia deverá ser acompanhada e fiscalizada por
Servidor da Administração – Fiscal do DEOP-MG – especialmente designado para tal,
permitida a contratação de terceiros, empresa de Consultoria, para assisti-lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição.
Para tanto, tão logo emitida a Ordem de Início da Obra/Serviço, será designado o Fiscal,
profissional qualificado e habilitado para acompanhar todas as etapas de execução da
obra ou serviço (art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 7º, alínea “c” da Lei Federal nº
5.194/1966).
Esta designação dar-se-á mediante ato formal – “Termo de Designação do Fiscal” –
específico para cada obra, emitido pela autoridade competente - Diretor de Obras do
DEOP-MG – e no qual deverá constar, o nome do Servidor, MASP, CREA, CPF, a Obra para
a qual está sendo designado e o número do Contrato.
Na eventualidade de sua substituição no decorrer do contrato, o novo fiscal deverá ser
designado nos mesmos moldes do anterior.
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Nos termos da Resolução CONFEA nº 1025/2009, deverá ser feita a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa
jurídica para desempenho de cargo ou função técnica.
Assim, para cada Gerente e Fiscal do DEOP-MG deverá ser registrada, uma única vez, a
ART de Cargo e Função, junto ao CREA-MG.
E, para cada Obra/Serviço deverá ser registrada a respectiva ART de Fiscalização junto ao
CREA-MG. Na eventualidade de substituição do Fiscal a ART deverá ser devidamente
regularizada.
O registro da ART deverá ser feito pelo Fiscal da obra, tão logo assinada a Ordem de Início
dos serviços, mediante preenchimento de formulário eletrônico, no endereço eletrônico
do CREA-MG na Internet.
Na sequência, o Fiscal deverá imprimir a guia – rascunho eletrônico do formulário – e
encaminhar para a Gerência de Controle de Obras, que deverá:
§

Enviar a guia da ART para a DPGF/DEOP-MG para pagamento.

§

De posse do comprovante de pagamento, solicitar ao Fiscal a emissão da ART
propriamente dita, em três vias: Contratante – Profissional – Obra/Serviço.

§

Colher assinatura do Diretor de Obras.

§

Arquivar via do Contratante no processo de execução da obra.

§

Encaminhar para o Fiscal, as outras duas vias: via do Profissional para seu arquivo,
via da Obra/Serviço para manutenção no local da obra.

Havendo empresa consultora para a obra, esta deverá providenciar também a ART de
Fiscalização para o seu respectivo profissional e encaminhar ao DEOP-MG, para os
procedimentos acima citados.
Para o controle efetivo da obra/serviço, o Gerente deverá abrir "Ficha de
Acompanhamento e Controle Geral da Obra/Serviço” (Formulário Modelo Padrão
DEOP-MG) de todas as obras afetas à sua Gerência, que deverá ser por ele atualizada,
periodicamente, junto ao Fiscal.
Da mesma forma, o Fiscal deverá manter “Ficha de Acompanhamento e Controle Geral da
Obra/Serviço” atualizada, para cada obra sob sua responsabilidade.
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9.3.1 Da Documentação da Obra/Serviço
Todos os documentos deverão ser elaborados em papel timbrado DEOP-MG, contendo
sempre, o carimbo do responsável, com MASP e CREA, assinatura e data.
Documentos originais deverão ser arquivados no Processo de Execução da obra/serviço, e
as cópias na Pasta do Fiscal.
Toda informação solicitada formalmente, deverá ser prestada pelo Gerente/Fiscal por
meio de Relatório Técnico e de Relatório Fotográfico, se for o caso, conforme Formulário
Modelo Padrão DEOP-MG. O Relatório Técnico deverá esclarecer a real situação da
obra/serviço, visando subsidiar tomada de decisão e /ou resposta ao Cliente/Solicitante.
9.3.2 Do Arquivamento da Documentação
O arquivamento dos documentos correspondentes às etapas de licitação, contratação e
execução deverá ser efetuado em processo individualizado para cada obra ou serviço,
com o objetivo de facilitar o controle e o acompanhamento por parte do DEOP-MG, e
compreende: Processo Preliminar; Processo de Licitação; Processo de Execução e
Processo
O Processo de Execução será aberto com cópia do Edital de Licitação da Obra/Serviço, do
Termo de Referência, da Proposta da Licitante vencedora, da Planilha de Quantitativos e
Custos e do Cronograma Físico-Financeiro. A partir daí, nele serão arquivados os
documentos originais: Contrato, Ordem de Início, ART’s, RRT’s e os demais pertinentes à
execução da obra, na sequência da sua emissão.
9.3.3 Da Inserção de Documentos no GEO-OBRAS
Conforme abordado no item 7.6 – Sistema GEO-OBRAS TCEMG deste Manual, com a
assinatura da Ordem de Início dos Serviços, inicia-se por parte da DOBR, concomitante ao
gerenciamento do contrato, o cadastramento dos dados da Obra/Serviço, digitalização e
inserção dos documentos e imagens, no Sistema GEO-OBRAS, na forma e prazos
estabelecidos no “Manual do Geo-Obras – Sistema de Acompanhamento de Obras
Públicas - Módulo Jurisdicionado – Guia do Usuário” e no Anexo I da IN nº 6/2013.
Inicia-se com o registro da Ordem de Início e encerra com a inserção do TRD.
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Nesse contexto, à Diretoria de Obras - DOBR compete alimentar, em tempo hábil, o
sistema com as informações, documentos e imagens relativas à execução de cada
Obra/Serviço sob sua responsabilidade, e que compreendem: Ordem de Início; ART’s e
RRT’s de Execução e de Fiscalização; Medições; Fotos da Obra; Termos Aditivos de Prazo;
Termos Aditivos de Valor - Planilhas; Ordem de Paralisação; Ordem de Reinício; TRP e
TRD.
9.3.4 Da Documentação do Fiscal
Após assinatura da Ordem de Início, o Fiscal designado para fiscalizar a obra/serviço,
receberá Pasta Técnica contendo cópia de toda documentação necessária ao
acompanhamento da obra/serviço, compreendendo:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Edital de Licitação.
Termo de Referência.
Projetos.
Contrato.
Proposta da Contratada.
Planilha de Quantitativos e Preços.
Cronograma Físico-financeiro.
Ordem de Início Obra/Serviço.
Termo de Designação Fiscal da Obra/Serviço.

No decorrer da obra/serviço, o fiscal deverá manter a Pasta Técnica atualizada, anexando
a documentação relativa ao andamento obra/serviço, em especial:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ART ou RRT de Fiscalização da Obra junto ao CREA-MG/CAU-MG.
ART de Execução da Obra junto ao CREA-MG.
ART de Fiscalização da Obra do Fiscal da Consultoria junto ao CREA-MG, caso haja.
Seguros da Obra/Serviço.
Medições e respectivas memórias de cálculo.
Cronograma Físico-Financeiro inicial e respectivas reprogramações.
Relatório de Desempenho Mensal Obra/Serviço.(Formulário Modelo Padrão DEOP-MG)
Reprogramação Financeira da Obra/Serviço. (Formulário Modelo Padrão DEOP-MG)
Relatório Fotográfico (Formulário Modelo Padrão DEOP-MG).
As folhas do Diário da Obra preenchidas (via do Fiscal, em pasta específica).
Atas de Reuniões Realizadas.
Notificação Obra/Serviço (Formulário Modelo Padrão DEOP-MG).
Ficha de Acompanhamento e Controle Geral da Obra/Serviço (Formulário Modelo
Padrão DEOP-MG).
Demais documentos relativos à obra, tais como atas, ocorrências, relatórios etc.

Toda a documentação acima relacionada deverá estar disponível, em meio físico e/ou
meio magnético, na Sede do DEOP-MG e no Escritório da Obra.
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X - DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A fiscalização é uma atividade que deve ser exercida de modo sistemático objetivando a
verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em
todos os seus aspectos.
A fiscalização do contrato é de competência e responsabilidade da Contratante, no caso o
DEOP-MG, e consiste em supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execução da
obra/serviço, exigindo da Contratada o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais, segundo procedimentos definidos no Edital de Licitação e no Contrato, e em
conformidade com os projetos, especificações técnicas, normas técnicas e legislação
pertinente.
Para tanto, compete à fiscalização adotar as ações que se fizerem necessárias para a fiel
execução de serviços contratados.
A fiscalização se efetiva no local da obra, por meio de visitas periódicas, tantas quantas
forem necessárias para o acompanhamento de todas as suas etapas e fazendo-se
presente por ocasião da execução dos serviços de maior responsabilidade, atuando desde
o início dos trabalhos até o seu recebimento definitivo.
Com esses pressupostos, os trabalhos da Fiscalização compreendem:
10.1 OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

1.

Exigir da Contratada o cumprimento de todas as obrigações contratuais, segundo
procedimentos definidos no Edital de Licitação e no Contrato, e em conformidade
com os projetos, especificações técnicas, normas técnicas e legislação pertinente.

2.

Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço
apresentados pela Contratada no início dos trabalhos.

3.

Indicar o local de instalação da placa da obra, verificar a sua instalação no prazo
estabelecido, e relatório fotográfico que acompanha a 1ª medição da obra.
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4.

Acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar à Contratada e ao Gerente
do DEOP-MG as divergências observadas em relação à situação real da obra.

5.

Acompanhar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das
pessoas que transitam no canteiro da obra, de acordo com norma própria (ABNT),
exigindo da contratada as correções necessárias.

6.

Exigir da Contratada o uso por todos os seus operários, bem como dos seus
prestadores dos serviços contratados, de Equipamentos de Proteção Individual
“EPI”, compatíveis com os serviços em execução e de acordo com a legislação
vigente.

7.

Exigir da Contratada o uso, por todos os seus operários, de uniforme: jaleco e calça
silcados, conforme modelo padrão DEOP-MG.

8.

Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre
o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao
cumprimento do contrato.

9.

Elaborar relatórios técnicos sobre a situação da obra.

10.

Acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte.

11.

Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços
e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da
Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo Contratante.

12.

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de
projeto, sempre com a participação e anuência do Gerente de Projetos da Diretoria
de Projetos e Custos – DPRC/DEOP-MG; solicitando, quando necessário, a presença
dos autores dos projetos no canteiro da obra.

13.

Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras.
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14.

Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer serviço que não seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável
ao objeto do contrato.

15.

Solicitar e acompanhar a realização dos ensaios geotécnicos e de qualidade, e
quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços executados.

16.

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar
as respectivas medições, bem como conferir, assinar e encaminhar para aprovação
do Gerente e do Diretor de Obras.

17.

Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada
pela Contratada, com base na comprovação da equivalência entre os componentes,
de conformidade com os requisitos estabelecidos no Manual de Encargos SETOP.

18.

Exigir da Contratada o aumento do número dos equipamentos, caso seja constatada
a sua inadequação para conduzir os serviços conforme especificado, ou exigir maior
número de equipamentos para recuperar atrasos de cronograma.

19.

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou
dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

20.

Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construído) elaborados pela
Contratada, que deve contemplar todas as modificações introduzidas no projeto
original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente
executados.

21.

Comunicar ao Gerente/Diretor de Obras do DEOP-MG, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, a data prevista para a conclusão da obra, visando à adoção das
providências necessárias ao recebimento da obra pelo respectivo Cliente.

22.

Emitir o Termo de Recebimento Provisório - TRP e o Termo de Recebimento
Definitivo – TRD da obra, nas datas previstas.

23.

Auxiliar no arquivamento da documentação da obra no Processo específico.
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10.2 DO DIÁRIO DE OBRAS

O Diário de Obras é um instrumento de informação, controle e orientação, preenchido de
forma contínua e simultânea à execução da obra, cujo teor consiste no registro
sistemático, objetivo, sintético e diário dos eventos ocorridos no âmbito da obra, bem
como de observações, instruções e comentários pertinentes, objetivando aferir o
cumprimento das disposições contratuais pela Contratada.
É documento oficial, desenvolvido em livro próprio, conforme Modelo Padrão
DEOP-MG, encadernado, com paginação numerada de forma corrida, formato A4, folha
sequencial para cada dia da semana, incluindo domingos e feriados, quando for o caso,
cobrindo o prazo de execução das obras. Preenchido em duas vias uma para a Contratada
e outra para a Fiscalização DEOP-MG.
O Diário de Obras é a memória da obra e nele deverão ser registradas todas as
ocorrências relacionadas com a sua execução, preenchendo todos os campos das suas
folhas e determinando o que for necessário à regularização de falhas, defeitos, não
conformidades, uma vez observados. Devendo ser mantido sob a guarda e
responsabilidade da Contratada, em local acessível à Fiscalização DEOP-MG.
Deverão ser registrados no Diário de Obras, em especial:
§

Data das visitas às obras.

§

Decisões acertadas na visita com a Contratada.

§

Decisões acordadas com o Cliente.

§

Ordens de paralisação e de reinício, caso ocorra, notificações, etc.

§

Quaisquer fatos relacionados com a execução da obra que tenham impacto no
prazo, no custo, e outros.

§

Descrição das atividades e frentes de serviço em desenvolvimento.

§

Informações climáticas (caso tenha impacto no andamento dos serviços).

§

Efetivo da obra, descrevendo a quantidade, função e empresa de cada colaborador.

§

Equipamentos disponíveis.

Ao término da obra, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) da Obra,
as folhas do Diário da Obra – via da Fiscalização DEOP-MG – deverão ser arquivadas em
pasta específica, que constituirá um anexo do Processo de Execução da Obra/Serviço.
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Registra-se que, para algumas obras, o DEOP-MG tem adotado concomitante ao Diário de
Obras padrão o Diário Eletrônico – sistema online de armazenamento de dados – cuja
sistemática pretende-se, oportunamente, ser adotada para todas as suas obras e serviços.
Neste caso, deverá ser objeto de normatização específica, constituindo um novo anexo
deste Manual.
10.3 DAS MEDIÇÕES DAS OBRAS/SERVIÇOS

Medição é a verificação das quantidades de serviços efetivamente executados em cada
etapa da obra, de acordo com a descrição dos serviços definida na “Planilha de
Quantitativos e Preços” e especificação técnica dos Projetos, elaborada de acordo com os
critérios preestabelecidos no “Caderno de Encargos do DEOP-MG/SETOP” – Parte D
Critérios de Medição, disponível na Rede DEOP-MG juntamente com este Manual.
Ressalta-se que nas obras executadas com recursos do Governo Federal deverão ser,
obrigatoriamente, utilizados como referência a Tabela de Custos do SINAPI – “Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil”, de responsabilidade da
Caixa Econômica Federal e do IBGE.

Este é uma questão importante, que deverá,

oportunamente, ser abordada com mais profundidade, em um anexo deste Manual.
Todo e qualquer serviço a ser medido deverá constar, obrigatoriamente, das Planilhas de
Quantitativos e Preços integrantes do Contrato da Obra ou de Termo Aditivo, e cobrirão
todos os custos previstos na composição de preços e todas as despesas diretas e
indiretas.
Somente serão considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a
rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente
aprovadas pelo Contratante.
A medição dos serviços e obras deve ser baseada em relatórios periódicos elaborados
pela Contratada, onde serão registrados os levantamentos, memória de cálculo e gráficos
necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente
executados no mês e o acumulado desde o início da obra, bem como a indicação dos
setores e áreas do empreendimento em que o serviço está sendo aferido.
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A verificação das quantidades de serviços executados é atividade de responsabilidade do
Fiscal e do Gerente que, ao assinarem o boletim de medição, declaram que os serviços
foram realizados e, consequentemente, podem ser pagos à Contratada.
Para tanto, o Fiscal e do Gerente deverão certificar-se da correção dos seus quantitativos,
cabendo a ele fazer, juntamente com a Contratada, os levantamentos em campo e em
projeto, que deverão constar da respectiva memória de cálculo.
Deverão ser observados também, os limites para pagamento das taxas de instalação e
mobilização previstos no edital de licitação, que serão, obrigatoriamente, medidos em
separado das demais parcelas, etapas ou tarefas.
As medições serão feitas em regime de empreitada por preço global ou empreitada por
preço unitário, conforme definido no Edital de Licitação da obra.
No regime de empreitada por preço global as etapas de serviços previstas no contrato,
são definidas no cronograma físico-financeiro com seus prazos de conclusão e respectivos
percentuais do preço global.
No regime de empreitada por preço unitário o pagamento dos serviços é feito pela
verificação das quantidades efetivamente executadas multiplicadas pelos seus
respectivos preços unitários previstos no orçamento.
As medições serão mensais e consecutivas, cujo período corresponderá ao mês cheio, à
exceção da 1ª e última medições que poderão ter períodos proporcionais às datas de
início e término da obra, ou aquelas processadas antes e após o período de suspensão
temporária dos serviços, caso ocorra.
As medições deverão ser assinadas pelo Fiscal e pelo Gerente da Obra, contendo os
respectivos carimbos com CREA ou CAU e o MASP, e despachadas para a Gerência de
Controle de Obras (GCO), para as seguintes providências:
1) Conferência.
2) Registro no “Relatório de Acompanhamento Obras/Serviços - DOBR/DEOP-MG”.
3) Encaminhamento para análise e aprovação do Diretor de Obras.
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Uma vez aprovada pelo Diretor de Obras, o Gabinete encaminhará as medições para a
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF, para empenho e pagamento.
Havendo empresa consultora, esta também deverá acompanhar, verificar e assinar a
medição, atestando sua veracidade e pertinência. O profissional indicado pela empresa
consultora deve também emitir ART de fiscalização para a obra.
Datas limite para entrega das Medições para a DOBR:
Do Fiscal para o Gerente: 5º dia útil do mês subsequente ao mês da medição.
Do Gerente para a GCO: 6º dia útil do mês subsequente ao mês da medição.
Toda medição deverá vir acompanhada de:
1.

Memória da Medição.

2.

Relatório de Desempenho Mensal Obra/Serviço.(Formulário Modelo Padrão DEOP-MG)

3.

Reprogramação Financeira da Obra/Serviço. (Formulário Modelo Padrão DEOP-MG)

Além disso, o Gerente deverá disponibilizar na rede DEOP-MG;
4.

Ficha de Acompanhamento e Controle Geral da Obra/Serviço atualizada.

A Medição final da Obra deverá vir acompanhada dos documentos abaixo:
1.

Memória da Medição.

2.

Relatório Final de Desempenho Obra/Serviço.

3.

Relatório Fotográfico. (Formulário Modelo Padrão DEOP-MG)

4.

Temo de Entrega da Obra/Serviço (TEO). (Formulário Modelo Padrão DEOP-MG)

5.

Termo de Recebimento Provisório (TRP). (Formulário Modelo Padrão DEOP-MG)

6.

Atestado Técnico da Obra.

7.

Ficha de Acompanhamento e Controle Geral da Obra/Serviço.

A documentação acima, relacionada de 1 a 7, após aprovação da Diretoria, deverá ser
arquivada no Processo de Execução da Obra.
A existência e a atuação da Fiscalização do DEOP-MG em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e
suas implicações, sempre em conformidade com Edital de Licitação, o Contrato,
Especificações Técnicas, Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.
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10.4 DO REAJUSTE DE PREÇOS

Reajuste de preços é o instituto destinado a recompor a equação econômico-financeira
inicialmente proposta pela Contratada, decorrente das variações inflacionárias, por meio
da correção dos valores contratuais por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam
a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados.
Ressalta-se que o reajuste é instituto diverso da revisão contratual - Realinhamento de
Preços - prevista no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. A revisão decorre de fatos imprevisíveis,
caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou álea econômica extraordinária.
O reajuste objetiva recompor os preços praticados no contrato em razão de fatos
plenamente previsíveis no momento da contratação, diante da realidade existente, daí,
conforme Meirelles16 (2010, p. 269), a cláusula de reajuste de preços não ser uma
imposição legal, mas uma faculdade titularizada à Administração quando esta entender
necessária à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
O reajuste tem fundamento no art. 40 da Lei nº 8.666/1993, que estabelece, dentre
outros:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como
para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o
seguinte:
(...)
“XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”

16

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 15. ed. atual. José Emmanuel Burle Filho et
al. São Paulo: Malheiros, 2010. 269 p.
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O reajuste é aplicado nos contratos com prazo de duração igual ou superior a 01 (um)
ano, desde a data prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.
Com esse entendimento, o DEOP-MG definiu em seu edital de licitação e na respectiva
minuta do contrato o marco inicial para o reajustamento:
quando o período de execução dos serviços ultrapassar 01(um) ano após o
mês de referência do orçamento, as medições poderão ser reajustadas,
anualmente, para cobrir flutuações de custos dos insumos na mesma
proporção e periodicidade da variação verificada no(s) índice(s)
especificado(s).

O reajuste é calculado com base em índices econômicos, tendo por base o Índice Nacional
de Custos da Construção Civil (INCC), calculado e publicado mensalmente pela Fundação
Getúlio Vargas para as colunas específicas, publicado na Revista Conjuntura Econômica.
Dessa forma, atendido os requisitos acima, as medições poderão ser reajustadas, por
meio da aplicação da seguinte fórmula:

R = I1 – I0 x V
I0

Onde:
R = Reajuste
I1 = Índice do mês do fato gerador do evento.
I0 = Índice do mês de referência do orçamento
V = Valor da medição a ser reajustada.
I1 e I0 = Índices correspondentes à atividade preponderante da obra, fornecidos pelo
INCC-FGV, para a(s) coluna(s) especifica(s).
Caso o valor do índice não esteja disponível na data do reajuste, será utilizado o último
índice disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido na medição do mês subsequente.
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XI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à Contratada adotar as providências a seguir relacionadas, para a adequada
execução da Obra/Serviço:
1.

Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data de emissão da Ordem de Início.

2.

Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo
rigorosamente às disposições do Edital de Licitação e do Contrato, às Normas
Técnicas aplicáveis, às Especificações Técnicas, aos Projetos, às Planilhas de
Quantitativos e Preços, bem como às condições estabelecidas no “Caderno de
Encargos DEOP-MG - Partes A, B, C, D e E”, e às instruções oriundas da fiscalização
do DEOP-MG.

3.

Permitir e facilitar o pleno exercício das funções da Fiscalização.

4.

Acatar toda orientação advinda da fiscalização do DEOP-MG com relação à obra ou
serviço de engenharia.

5.

Ser responsável civil pela obra e manter a frente dos trabalhos o(s) Responsável(is)
Técnico(s) indicado(s) na licitação da obra, que deverá ter todo poder para
representá-la junto ao DEOP-MG.

6.

Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que propiciaram a
sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de
técnicos, indicada para fins de capacitação técnica profissional, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que previamente aprovada pelo DEOP-MG.

7.

Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários
e trabalhistas, decorrentes da contratação da obra.

8.

Providenciar e instalar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da
Ordem de Início, as placas de obra definidas na Planilha, conforme modelos
fornecidos pelo DEOP-MG, em local indicado pela Fiscalização.
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9.

Apresentar ao DEOP-MG, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos do início dos
serviços, comprovante da matrícula no Cadastro Específico do INSS - Instituto
Nacional de Seguridade Social – CEI, conforme Instrução Normativa do IN RFB nº
971/2009, da Receita Federal do Brasil.

10.

Equipar a obra com instalações necessárias e suficientes à sua adequada execução,
tais como: escritório da obra; instalações sanitárias; barracões para depósito de
materiais; depósito de ferramentaria e equipamentos; tapumes, sinalização, rotas
de acesso, entre outros, conforme determina a legislação vigente, em especial, a
“NR Norma Regulamentadora 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção”, a “NBR nº 12284 de 09/1991 - Áreas de Vivência em
Canteiros de Obras”, e a “NBR nº 16200 de 04/2013 – Elevadores de Canteiros de
Obras para Pessoas e Materiais com Cabina Guiada Verticalmente – Requisitos de
Segurança para Construção e Instalação”.
10.1 O DEOP-MG, a critério da Fiscalização, poderá aceitar a locação de imóvel que
substitua, integral ou parcialmente, as instalações do canteiro.
10.2 A Contratada deverá manter no escritório da obra sala destinada à
fiscalização, instalada com microcomputador com editor de texto, planilha
eletrônica, acesso à Internet e impressora.

11.

Apresentar ao DEOP-MG, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da
Ordem de Início, os seguintes documentos:
§

Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra junto ao
CREA/MG.

§

Apólice de Seguro de Risco de Engenharia da obra, nos termos do Edital.

§

Cronograma Físico-Financeiro das Atividades – Tarefas macro e Subtarefas.

11.1 O DEOP-MG poderá, a seu critério, e em função do grau de complexidade da
obra, exigir também:
§

Cronograma Físico-Financeiro detalhado da obra, utilizando o MS PROJECT.

§

“Plano de Trabalho e Metodologia” para a execução dos serviços.
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12.

Manter no canteiro da obra, para consulta, cópia do Edital de Licitação, do
Contrato, das Planilhas de Serviços, dos Projetos Básicos e/ou Executivos,
Especificações e do Cronograma Físico-Financeiro.

13.

Zelar pela qualidade dos serviços e sua correção em tempo hábil, caso necessário,
que só serão medidos após a sua conclusão e aceitação pela Fiscalização.

14.

Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob
sua responsabilidade, apontados ou não pela Fiscalização do DEOP-MG.

15.

Analisar os projetos e, uma vez identificada quaisquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar ao DEOP-MG, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos
do início dos serviços, para adoção, em tempo hábil, das providências cabíveis.

16.

Comunicar à Fiscalização do DEOP-MG, a ocorrência de quaisquer atos,
circunstâncias ou anormalidades, que ponham em risco o êxito e o cumprimento
dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias.

17.

Encaminhar ao DEOP-MG, quando identificada a necessidade da prorrogação do
prazo de execução da obra, solicitação de aditivo ao Contrato, até 45 (quarenta e
cinco) dias corridos antes do seu vencimento, mediante apresentação formal de
motivos estritamente técnicos ou supervenientes que a justifiquem, acompanhado
do Cronograma Físico-Financeiro da obra adequado ao novo prazo proposto, para
análise e aprovação do DEOP-MG.

18.

Encaminhar ao DEOP-MG, no caso da verificação no decorrer da obra da
necessidade de acréscimo de serviços ou serviços não previstos no contrato,
solicitação de aditivo ao contrato, até 10 (dez) dias corridos após a sua constatação,
mediante

apresentação

formal

de

motivos

estritamente

técnicos

ou

supervenientes, para análise e aprovação do DEOP-MG.
18.1 Após o exame e aprovação das justificativas apresentadas, das planilhas, o
devido acerto de preços, quando for o caso, a contratada deverá entregar à
fiscalização o novo Cronograma Físico-financeiro da obra adequado às alterações
propostas, visando à formalização do aditivo.
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19.

Executar todo e qualquer serviço extra, alterações de projetos ou especificações,
somente após a formalização do respectivo termo aditivo, salvo os de emergência,
necessários à estabilidade ou segurança da obra, do pessoal nela envolvido, ou de
edificações vizinhas.
19.1 Tais serviços somente serão aceitos como de emergência se assim forem
caracterizados posteriormente pelo DEOP-MG e serão medidos e quantificados de
acordo com a qualificação de mão de obra e quantidade de materiais e
equipamentos utilizados, sempre de acordo com as especificações, normas e
procedimentos do DEOP-MG.

20.

Manter no canteiro da obra o “Diário de Obras” atualizado, no qual deverão ser
feitas anotações diárias referentes às particularidades e ocorrências da obra,
reclamações, advertências e questões de ordem técnica que requeiram solução por
uma das partes, bem como, sobre o andamento dos serviços, qualidade dos
materiais, mão de obra, etc., registrando, em especial:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

21.

Pessoal efetivo.
Serviços em execução.
Equipamentos.
Avanço físico da obra.
Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados.
Registros quanto ações de Segurança do Trabalho.
Anotações do Responsável Técnico da obra.
Anotações da Fiscalização.
Ocorrência de chuvas.
Acidentes de trabalho, e outros.

Providenciar, antes do início dos serviços, as necessárias licenças, aprovações e
registros específicos junto aos órgãos competentes, municipais, estaduais e/ou
federais, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionárias de
Serviços Públicos, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de
execução de serviços de desmatamento; cortes de árvores; rompimento de
pavimentos de rua; alteração de tráfego; remanejamento de interferências e outros
necessários à consecução da obra.
21.1 Correrá por conta exclusiva da Contratada o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos serviços acima.
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22.

Determinar o uso obrigatório, por todos os seus operários, bem como dos
prestadores dos serviços contratados, de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), compatíveis com os serviços em execução e de acordo com a legislação
vigente.
22.1 Correrá por conta exclusiva da Contratada o custo desses Equipamentos.

23.

Determinar o uso obrigatório, por todos os seus operários, de uniforme: jaleco e
calça silcados, conforme modelo padrão DEOP-MG, cujo uso é exclusivo nas obras
do DEOP-MG.
23.1 Correrá por conta exclusiva da Contratada o custo dos uniformes.

24.

Manter seus empregados, quando nas dependências do DEOP-MG, nos locais da
prestação dos serviços (estações), devidamente identificados com crachá subscrito
pela Contratada, no qual deverá constar, no mínimo, sua razão social, nome
completo do empregado e sua fotografia.

25. Cumprir determinação da Fiscalização do DEOP-MG para retirar ou substituir
qualquer funcionário da obra, cujo trabalho não esteja atendendo a contento às
suas solicitações.
26. Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais, adequados à
execução do objeto contratado em conformidade com a proposta aprovada,
apresentando à Fiscalização do DEOP-MG, para prévia aprovação, amostras dos
materiais a serem utilizados na obra, tais como, tijolos, telhas, pisos, metais, etc.
27.

Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e
estabilidade dos serviços que executar.

28.

Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços,
conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra, nas normas do
DEOP-MG e normas técnicas brasileiras.
28.1 O DEOP-MG poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico,
utilizando-se das instalações e instrumentos da Contratada.
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29.

Apresentar à Fiscalização do DEOP-MG os resultados dos rompimentos dos corpos
de prova dos concretos de fundação e estrutura, de acordo com as normas, bem
como de todo o aço a ser aplicado na obra.

30.

Armazenar os materiais empregados na obra em local apropriado e organizado, de
forma a evitar a sua contaminação, inclusive a do meio ambiente, de modo a não
prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação do material e a não provocar
empuxos e sobrecargas excessivas nas estruturas.

31.

Executar qualquer atividade, trabalho ou serviços noturnos ou em horários
especiais somente com autorização prévia da Fiscalização do DEOP-MG.
31.1 O trabalho noturno ou fora do horário normal não programado inicialmente,
realizado para recuperar atraso do cronograma por conta da Contratada, não será
considerado como ônus do DEOP-MG, cabendo à contratada absorver esse custo
adicional.

32.

Consultar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após o início da obra, os
órgãos/concessionárias de serviço sobre a capacidade de atendimento à obra
pelas redes públicas de energia elétrica, água e esgoto.
32.1 Apresentar ao DEOP-MG, cópia dos respectivos protocolos.
32.2 Havendo necessidade de adequação nas redes para possibilitar as ligações
definitivas, comunicar imediatamente ao DEOP-MG, apresentando a resposta à
consulta, de forma a possibilitar a adoção em tempo hábil das providências
cabíveis, antes da conclusão da obra.

33.

Responsabilizar-se pelas ligações provisórias e definitivas de água, esgoto, energia,
de modo que a obra tão logo concluída possa entrar em funcionamento
imediatamente.
33.1 Apresentar ao DEOP-MG os comprovantes de quitação das contas de água,
luz e telefone, bem como da transferência dos titulares das contas para o novo
usuário.

34. Manter vigilância na obra e assegurar até o seu recebimento pelo DEOP-MG, a
proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado, inclusive, no caso de
eventual paralisação da obra.
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35.

Responsabilizar-se pela gestão dos resíduos decorrentes da execução da obra, em
conformidade com a Resolução do CONAMA nº 307/2002, cuidando do transporte
dos materiais inaproveitáveis e entulhos, resultantes de escavações, perfurações e
demolições, quer no local da obra, quer para outro local.

36.

Responsabilizar-se por danos e prejuízos causados a pessoas e propriedades em
decorrência dos trabalhos de execução de obras e instalações por que responda,
correndo às suas expensas sem responsabilidade ou ônus algum para o DEOP-MG,
o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar.

37. Desenvolver, simultaneamente à execução dos serviços, o Projeto As Built - como
construído - com todas as especificidades e alterações promovidas no projeto
original da obra.
37.1 Entregar ao final da obra, o Projeto As Built consolidado e completo, sendo
02 (duas) vias em meio magnético e 01 (uma) cópia plotada e assinada pelo
responsável técnico da Contratada.
38.

Providenciar, ao final da obra, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
junto à Corporação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - CBMG, e entregar ao
DEOP-MG, visando à liberação da medição final.

39.

Providenciar, tão logo a obra seja concluída, a baixa da matrícula do Certificado
Específico do INSS – CEI, conforme IN RFB nº 971/2009.

40.

Entregar ao final da obra, quando for o caso, 01 (uma) via original e 02 (duas) vias
em meio magnético, os documentos a seguir relacionados:
§
§
§
§

41.

Manual de Operação do Proprietário.
Manual de Operação dos Equipamentos instalados.
Certificado de Garantia dos Equipamentos instalados.
Notas Fiscais dos Equipamentos instalados.

Promover, ao final da obra, a sua averbação junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, e entregar ao DEOP-MG o documento original da averbação.
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XII - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, unilateralmente pela
Administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para
melhor adequação técnica aos seus objetivos, ou quando necessária a modificação do
valor contratual em decorrência de acréscimos ou decréscimos de quantitativos de seu
objeto, ou quando necessária a execução de serviços não previstos na Planilha original, o
que, em qualquer caso, será feito mediante termo aditivo ao Contrato, nos termos da Lei
nº 8.666/1993.
Da mesma forma, o prazo de execução da obra poderá ser alterado, conforme estabelece
o § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993: “os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato
e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo”:
I– alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II– superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III– interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administração;
IV– aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela mencionada Lei;
V– impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI– omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

O art. 65 da Lei nº 8.666/1993 estabelece os casos em que os contratos administrativos
podem também ser alterados:
I–

unilateralmente pela Administração:

a)

quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

b)
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II –

por acordo das partes:

a)

quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b)

quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c)

quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra
ou serviço;

d)

para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.

Ainda de acordo com o art. 65, §1º, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no
caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos.
A esse respeito, conforme determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), constante
do Acórdão TCU nº 591/2011 e do Acórdão TCU nº 2.819/ 2011, para efeito de observância
dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 deverão
ser consideradas as reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos deverão ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no
dispositivo legal.
Nesse sentido, se insere a Ordem de Serviço nº 01, de 26 de Junho de 2012, da
Procuradoria do DEOP-MG, a qual em seu art. 1º estabelece:
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A Procuradoria do DEOP-MG adota, como padrão, o entendimento do Acórdão TCU nº
2.819, de 25 de outubro de 2011, para que, nas futuras licitações e contratações
celebradas a partir da data de assinatura desta Ordem de Serviço, passe o DEOP-MG, a
considerar, para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos
no art. 65 da Lei 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites
de alteração estabelecidos no dispositivo legal.

Além disso, quando se fizer necessário celebrar termo aditivo que implique em acréscimo

do valor da obra e/ou prorrogação do prazo de execução, a Contratada deverá apresentar
à Procuradoria do DEOP-MG, para assinatura do respectivo termo aditivo, o reforço do
valor da caução e/ou a prorrogação do prazo da garantia contratual, de forma a
compatibilizá-la com as novas condições contratuais.
Os aditivos de prazo e/ou de valor, respeitado o estabelecido na lei, deverão ser
submetidos à análise e aprovação prévia do Diretor de Obras, por meio de Relatório
Técnico Obra/Serviço - Finalidade Aditivo, conforme Formulário Modelo Padrão
DEOP-MG, contendo justificativa técnica devidamente fundamentada e, quando
motivada por solicitação do Cliente, deverá vir acompanhada de documentação que a
comprove, bem como de outros documentos julgados importantes para tal.
Caso o aditivo tenha impacto financeiro positivo no valor do contrato, o termo aditivo só
poderá ser formalizado após a autorização formal do Cliente.
No decorrer da obra, sempre que o prazo e/ou valor do contrato forem alterados, o
cronograma físico-financeiro deverá ser adequado, de modo a refletir as condições reais
da Obra/Serviço. Além disso, no caso de aditivo de valor, deverá ser feita também, a
adequação da planilha original, demonstrando as alterações ocorridas relativas ao
acréscimo de serviços, decréscimo e serviços extras, conforme Formulário Modelo Padrão
DEOP-MG: Adequação da Planilha Original da Obra/Serviço.
Antes da formalização do respectivo Termo Aditivo a solicitação de aditivo deverá ser
encaminhada para análise e aprovação da Diretoria Colegiada do DEOP-MG, em reunião
específica, realizada semanalmente na sede da Autarquia.
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Uma vez aprovada pela Diretoria Colegiada, o Processo será encaminhado para a
Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças - DPGF/DEOP-MG, para registro e anotação
da respectiva dotação orçamentária.
Após, será submetido à análise da Procuradoria do DEOP-MG, e atendido todos os
requisitos e condições acima mencionados, será formalizado o respectivo termo aditivo.
Nesse contexto, importante se faz distinguir também, os conceitos de prazo de execução
e prazo de vigência do contrato:
Prazo de Vigência do Contrato é o período compreendido entre a data estabelecida para
o início do prazo contratual, que coincidi com a data da assinatura da ordem de início e a
consecução de todas as obrigações nele previstas.
Prazo de Execução é o tempo necessário para a execução da Obra/Serviço, computado a
partir da data da ordem de início até a data de sua conclusão.
Assim, o prazo de vigência deverá ser sempre superior ao prazo de execução do objeto
contratado, uma vez que existem ações a serem cumpridas que extrapolam a data de
conclusão da Obra/Serviço, tais como os termos de recebimento provisório e definitivo e
a devolução da garantia.
12.1 DO ADITIVO DE PRAZO
Quando se fizer necessária a prorrogação do prazo final de execução da obra ou serviço, a
Administração o fará mediante a formalização de termo aditivo ao contrato.
Presentes uma ou mais razões elencadas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, descrito
acima, o Fiscal da Obra/Serviço poderá solicitar a prorrogação do prazo de execução da
obra, e deverá fazê-lo com antecedência mínima 30 (trinta) dias antes do seu
vencimento.
Para tanto, o Fiscal deverá encaminhar para o Gerente da Obra:
1)

Solicitação da Contratada para prorrogação do prazo, com a devida justificativa
técnica.

2)

Cronograma Físico-Financeiro da Obra/Serviço adequado à alteração proposta,
elaborado pela Contratada.
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3)

Relatório Técnico Obra/Serviço - Finalidade Aditivo de Prazo propondo o aditivo
de prazo, contendo justificativa técnica consistente.

A documentação acima relacionada, após análise e assinatura do Gerente da Obra,
deverá ser encaminhada para a “Gerência de Controle de Obras”, que procederá à sua
verificação e adotará a seguinte sequência de procedimentos:
1)

Registrar no “Relatório de Acompanhamento Obras/Serviços - DOBR/DEOP-MG”.

2)

Anexar a documentação constante dos itens 1, 2 e 3 acima, ao Processo de
Execução da Obra e submeter à aprovação do Diretor de Obras.

3)

Incluir no “Relatório: Aditivos para Aprovação da Diretoria Colegiada” – para análise
e aprovação na primeira reunião a ser realizada.

4)

Uma vez aprovado pela Diretoria Colegiada, registrar no Sistema INFODEOP e gerar
a “Solicitação de Aditivo Contratual - SAC” correspondente.

5)

Encaminhar o Processo para o Diretor de Obras para aprovação da “SAC” no
Sistema INFODEOP.

Uma vez aprovado pelo Diretor de Obras, o Gabinete da DOBR encaminhará o processo
para a DPGF, para as providências pertinentes, relativas a registro e anotação da dotação
orçamentária.
Feito isto, a DPGF/DEOP-MG encaminhará o Processo para a Procuradoria do DEOP-MG,
para análise e formalização do respectivo Termo Aditivo.
12.2 DO ADITIVO DE VALOR
Quando houver necessidade da execução de serviços não previstos na planilha original do
Contrato, a Administração o fará mediante a formalização de termo aditivo ao contrato.
Presentes uma ou mais razões elencadas no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, descrito neste
Título XII, o Fiscal da Obra/Serviço poderá solicitar o aditivo.
Para tanto, o Fiscal deverá, tão logo detectada a necessidade de aditivo de valor, elaborar
a(s) Planilha(s) de Serviços respectiva(s), devendo observar:
§

Os acréscimos ou decréscimos nos quantitativos de serviços constantes da planilha
contratual deverão manter os preços unitários contratados.
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§

No caso de inclusão de serviços não previstos na planilha contratual - serviços
extras, os preços unitários deverão ser fixados mediante acordo entre as partes,
devendo ser observada a compatibilidade com os preços de mercado.

§

Nesse caso, a planilha com os quantitativos levantados pelo Fiscal, deverá ser
encaminhada para a Diretoria de Projetos e Custos - DPRC/DEOP-MG, para cotação
dos preços dos novos serviços.

§

O cálculo do percentual do aditivo, para fins de atendimento ao TCU, deverá ser
feito nos termos da Ordem de Serviço nº 01 - 26/06/2012, da Procuradoria do
DEOP-MG e dos Acórdãos do TCU nº 591/2011 e 2819/2011.

§

Concluída a cotação dos preços dos Serviços Extras, e obtido o “de acordo” da
Contratada na respectiva Planilha, o Fiscal da Obra deverá consolidar as Planilhas e
encaminhar para o Gerente da Obra:

1)

Relatório Técnico Obra/Serviço - Finalidade Aditivo de Valor contendo justificativa
técnica consistente, informando o fato superveniente que motivou o aditivo.

2)

Planilha de Serviços,
se, Acréscimo de Serviços, Reduções ou Supressões de Quantitativos, Planilha com
os quantitativos levantados pelo Fiscal e os preços unitários contratados.
se, Serviços Extras – Planilha com os quantitativos levantados pelo Fiscal e preços
cotados pela DPRC.

3)

Cronograma Físico-Financeiro adequado às alterações propostas, elaborado pela
Contratada.

4)

Adequação Planilha Original da Obra/Serviço, contemplando as alterações
propostas, ou seja, os serviços acrescidos, os decrescidos e os serviços extras,
conforme o caso.

Igualmente ao procedimento realizado para aditivo de prazo, a documentação acima
relacionada, após análise e assinatura do Gerente da Obra, deverá ser encaminhada para
a “Gerência de Controle de Obras”, que procederá à sua verificação e adotará a seguinte
sequência de procedimentos:
A - Caso o aditivo não tenha impacto financeiro positivo no valor do contrato:
1)

Registrar no “Relatório de Acompanhamento Obras/Serviços - DOBR/DEOP-MG”.

2)

Anexar a documentação constante dos itens 1, 2, 3 e 4 acima, ao Processo de
Execução da Obra e submeter à aprovação do Diretor de Obras.

3)

Incluir no “Relatório: Aditivos para Aprovação da Diretoria Colegiada” – para análise
e aprovação na primeira reunião a ser realizada.
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4)

Uma vez aprovado pela Diretoria Colegiada, registrar no Sistema INFODEOP e gerar
a “Solicitação de Aditivo Contratual - SAC” correspondente.

5)

Encaminhar o Processo para o Diretor de Obras para a aprovação da “SAC” no
Sistema INFODEOP.

Após, o Gabinete da DOBR encaminhará o processo para a DPGF, para as providências
pertinentes, relativas a registro e anotação da dotação orçamentária.
Feito isto, a DPGF encaminhará o Processo para a Procuradoria do DEOP-MG, para análise
e formalização do respectivo Termo Aditivo.
B-

Caso o aditivo tenha impacto financeiro positivo no valor do contrato:

1)

Registrar no “Relatório de Acompanhamento Obras/Serviços - DOBR/DEOP-MG”.

2)

Submeter o Relatório Técnico Obra/Serviço - Finalidade Aditivo de Valor,
acompanhado da respectiva documentação, à aprovação do Diretor de Obras.

3)

Providenciar

ofício

ao

Cliente

solicitando

autorização

e

disponibilidade

orçamentária para a formalização do Termo Aditivo ao Contrato, que deverá ser
acompanhado de cópia do “Relatório Técnico Finalidade Aditivo” e das Planilhas de
Serviços.
3.1)

Acompanhar o retorno da autorização do Cliente e, no caso de demora,

reiterar a solicitação.
4)

Após autorização do Cliente, incluir no “Relatório: Aditivos para Aprovação da
Diretoria Colegiada” – para análise e aprovação na primeira reunião a ser realizada.

5)

Uma vez aprovado pela Diretoria Colegiada, registrar no Sistema INFODEOP e gerar
a “Solicitação de Aditivo Contratual - SAC” correspondente.

6)

Anexar a documentação – Relatório Técnico – Planilhas – Autorização do Cliente –
SAC, acima mencionada, ao Processo de Execução da Obra e encaminhar para o
Diretor de Obras para a sua aprovação no Sistema INFODEOP.

Da mesma forma, o Gabinete da DOBR encaminhará o Processo para a DPGF para as
providências pertinentes, e esta, por sua vez, encaminhará o Processo para a
Procuradoria do DEOP-MG, para a devida análise e formalização do respectivo Termo
Aditivo.
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XIII - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Concluída a Obra/Serviço, o seu objeto será recebido nos termos definidos nos artigos 73
e 74 da Lei nº 8.666/1993, observado o disposto nos seus artigos 75 e 76, conforme
transcritos abaixo:
Art. 73 - Executado o contrato o seu objeto será recebido:
I. em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado de que a obra foi encerrada;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais
observados o disposto no art. 69 desta Lei;
§ 2º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela prefeita execução
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 3º - O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior
a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no
edital.
13.1 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP)
Termo de Recebimento Provisório (TRP) é o documento que atesta o recebimento
provisório da Obra/Serviço pelo Contratante.
Constatada a conclusão da obra, em vistoria realizada “in loco” para esse fim, o Fiscal fará
a medição final e, após, deverá emitir o Termo de Recebimento Provisório (TRP),
conforme Formulário Modelo Padrão DEOP-MG, no prazo de até 15 (quinze) dias da data
de conclusão da obra, que corresponde ao último dia do período da medição final.
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O Fiscal deverá emitir o TRP, conforme Formulário Modelo Padrão DEOP-MG, em
05 (cinco) vias: Processo de Execução – Cliente – Contratada – Fiscal –– GCO, assiná-las
juntamente com o Gerente da Obra, e após, encaminhar para a “Gerência de Controle de
Obras”, para as seguintes providências:
1)

Colher a assinatura do Diretor de Obras.

2)

Convocar a Contratada para assinar o TRP.

3)

Registrar no “Relatório de Acompanhamento Obras/Serviços – DOBR/DEOP-MG”.

4)

Arquivar uma via no Processo de Execução da Obra e distribuir as demais.

5)

Encaminhar o processo para a DPGF, para conhecimento e registro.

Além do seu recebimento provisório, a Obra/Serviço deverá ser recebida pelo Cliente, em
vistoria realizada para esse fim com seu representante, mediante assinatura do termo
entrega da obra.
13.2 TERMO DE ENTREGA DA OBRA/SERVIÇO (TEO)
Termo de Entrega da Obra/Serviço (TEO) é o documento que atesta o recebimento da
obra pelo Cliente.
Após a conclusão da obra e liberação do TRP o Fiscal deverá emitir o Termo de Entrega da
Obra (TEO), conforme Formulário Modelo Padrão DEOP-MG, em 05 (cinco) vias:
Processo de Execução – Cliente – Contratada – Fiscal – GCO, assiná-las juntamente com o
Gerente da Obra, e encaminhar para a “Gerência de Controle de Obras”, para as
seguintes providências:
1)

Preparar Ofício ao Cliente comunicando o término da obra e solicitando o seu
recebimento por representante credenciado, em data previamente agendada com
o Fiscal e o Gerente da Obra.

2)

Colher a assinatura do Diretor de Obras no Termo de Entrega.

3)

Uma vez recebida a obra e assinado o termo de entrega pelo Cliente, arquivar uma
via no Processo de Execução da Obra e distribuir as demais.

4)

Registrar no “Relatório de Acompanhamento Obras/Serviços – DOBR/DEOP-MG”.
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13.3 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)
Termo de Recebimento Definitivo (TRD) é o documento que atesta o recebimento
definitivo da Obra/Serviço pelo Contratante.
O TRD deverá ser emitido depois de decorrido o prazo máximo de até 90 (noventa) dias
da emissão do TRP, e desde que constatada a ausência de quaisquer problemas
decorrentes da execução da obra, em vistoria realizada para esse fim.
O Fiscal deverá emitir o TRD, conforme Formulário Modelo Padrão DEOP-MG, em 05
(cinco) vias: Processo de Execução – Cliente – Contratada – Fiscal –GCO, assiná-las
juntamente com o Gerente da Obra, e encaminhar para a “Gerência de Controle de
Obras”, para as seguintes providências:
1)

Colher a assinatura do Diretor de Obras.

2)

Convocar a Contratada para assinar o TRD.

3)

Registrar no “Relatório de Acompanhamento Obras/Serviços – DOBR/DEOP-MG”.

4)

Arquivar uma via no Processo de Execução da Obra e distribuir as demais.

5)

Encaminhar o processo para a DPGF, para registro e devolução da caução.

Quando do recebimento definitivo da Obra/Serviço o Fiscal e/ou Gerente constatar
eventuais defeitos ou incorreções, ele deverá notificar a Contratada para a correção dos
serviços e solução dos problemas, estabelecendo prazo compatível com o serviço a ser
realizado, contado a partir da data da Notificação. (Formulário Modelo Padrão DEOP-MG)
Nesse caso, o prazo para a emissão do TRD será suspenso e só após a correção dos
serviços ele poderá ser emitido.
Decorrido o prazo estipulado para a correção dos serviços e uma vez verificado que os
problemas foram devidamente sanados, será liberado o Termo de Recebimento Definitivo
da obra, na forma acima mencionada.
Caso a Notificação não tenha sido cumprida, ou seja, a correção dos serviços não tenha
sido realizada, ou ainda, havendo indicação de novas pendências, o Fiscal deverá notificar
novamente a Contratada, a fim de que sejam efetuadas as correções necessárias.
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Em caso de recorrência, o Fiscal em conjunto com o Gerente da Obra deverá preparar
Relatório Técnico registrando a situação, anexá-lo ao Processo de Execução da Obra e
despachar para o Diretor de Obras, propondo que o assunto seja submetido à análise da
Procuradoria do DEOP-MG e, se for o caso, emissão de Notificação Extrajudicial à
Contratada.
Uma vez atendida à Notificação Extrajudicial, verificada por meio de nova vistoria, poderá
ser emitido o TRD. Caso contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis, nos termos da
legislação.
O prazo de garantia para as obras contratadas é de 05 (cinco anos) contado a partir do
seu recebimento definitivo.
13.4 ENCERRAMENTO DO PROCESSO DA OBRA/SERVIÇO
Após a emissão do TRD, o Gerente juntamente com o Fiscal, deverá solicitar o Processo
de Execução da Obra, objetivando realizar uma análise na documentação constante no
processo, verificando:
§

Se todos os documentos constantes da pasta do fiscal constam do processo.

§

Os documentos da pasta do Fiscal que porventura não constarem no Processo,
deverão ser retirados da pasta do Fiscal e arquivados no processo.

§

Os documentos originais deverão estar sempre arquivados no Processo.
Se porventura o original de determinado documento estiver arquivado na Pasta do
Fiscal, e se a cópia deste estiver anexada ao Processo, esta deverá ser substituída
pelo original. Caso não conste cópia no Processo, o original deverá ser retirado da
pasta do fiscal e arquivado no Processo.

§

Ao final, a pasta do Fiscal poderá, ao seu critério, ser eliminada.

O conteúdo deste “Manual de Obras Públicas: Orientações Técnicas para a Fiscalização
e o Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia no âmbito da Diretoria de
Obras do DEOP-MG”, bem como toda a documentação nele elencada: Formulários
Modelo – Legislação – Normas, estarão disponíveis na Rede DEOP-MG:
REDE – INTERSETOR – Pasta DOBR/DEOP-MG - GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS, e no
Site DEOP-MG: <http://www.deop.mg.gov.br>
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ANEXOS
ANEXO A – FORMULÁRIOS MODELO PADRÃO DEOP-MG

F01 – FICHA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE GERAL DA OBRA/SERVIÇO
F02 – RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO
F03 – RELATÓRIO TÉCNICO DEMANDA
F04 – RELATÓRIO FOTOGRAFICO OBRA/SERVIÇO
F05 – NOTIFICAÇÃO OBRA/SERVIÇO
F06 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL OBRA/SERVIÇO
F07 – REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA OBRA/SERVIÇO
F08 – ADEQUAÇÃO PLANILHA ORIGINAL DA OBRA/SERVIÇO
F09 – RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO - FINALIDADE ADITIVO DE PRAZO
F10 – RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO - FINALIDADE ADITIVO DE VALOR
F11 – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP)
F12 – TERMO DE ENTREGA DA OBRA/SERVIÇO (TEO)
F13 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)
F14 – MODELO ATA DE REUNIÃO
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PRAZO DE

VIGÊNCIA

PARALISADOS

EXECUÇÃO

DATA DA

PUBLICAÇÃO

PRAZO ADITADO (dias)

VIGÊNCIA

R.T.

ENDEREÇO

EMPRESA

DATA DO

CONTRATO

Nº.

CONTRATO

DATA DA

HOMOLOGAÇÃO

DATA DA

LICITAÇÃO

Nº.

LICITAÇÃO

ENGº.

ENGº.

GERENTE

FISCAL

REGISTRO PARALISAÇÃO DA OBRA

TOTAL ADITADO

Nº.

ADITIVO

CONTRATADA

CONTRATO

LICITAÇÃO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

OBRA/SERVIÇO

RESPONSÁVEIS

ACIDENTES PESSOAIS

TEMÁTICA

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE GERAL DA OBRA/SERVIÇO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RISCOS ENGENHARIA

REFORMA

Nº.

DATA

DATA TRD

TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO

DATA TRP

TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

DATA TEO

TERMO ENTREGA DA OBRA/SERVIÇO

PRAZO DE EXECUÇÃO

DATA

CONCLUSÃO FINAL ô
DA OBRA

CUSTO OBRA / m²

Po + R

Po

dias

m²

AMPLIAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

m²

CONSTRUÇÃO

VALOR FINAL DA OBRA

m²

ÁREA DO EMPREENDIMENTO
+ VALOR ADITADO

ALVARÁ
Nº.

DATA
VALOR CONTRATO

MUNICIPAL
Nº.

ESTADUAL

FEDERAL

IMÓVEL TOMBADO PELO PATRIMÔNIO

SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ART DA OBRA

(Po)

VALOR DO CONTRATO

PREÇO

STATUS

CADÊ / SIGED

CÓDIGO

DATA

ORIGEM DOS RECURSOS

MUNICÍPIO

EMPREITADA POR

REGIÃO

MASP

MASP

CÓDIGO
OBRA INFO

CÓDIGO

DOBR / DEOP-MG

DIRETORIA DE OBRAS

de

PERÍODO

FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F01)

OBS.:

TOTAL

MEDIÇÃO

Nº. DA
TEMÁTICA

a

MEDIÇÃO (Po)

VALOR DA
REAJUSTE

VALOR DO
(Po + R)

VALOR TOTAL

2/2

ACUMULADO

MEDIDO (Po)

VALOR
ACUMULADO

VALOR
CLIENTE
REAJUSTE
(Po)

CONTRATUAL

SALDO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE GERAL DA OBRA/SERVIÇO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MEDIDO ACUMULADO

ESTÁGIO DA OBRA %

MUNICÍPIO

CÓDIGO

CADÊ / SIGED

CÓDIGO

DATA

VALOR DA MEDIÇÃO A
SER REAJUSTADA

V=

COLUNA

EMITIDO EM

ATESTADO DEFINITIVO

EMITIDO EM

ATESTADO PARCIAL

ATESTADO TÉCNICO

VÁLIDO POR 01 ANO

DESCRIÇÃO

REAJUSTAMENTO

ÍNDICE DE

ESPECÍFICA

PESO

V

ÍNDICES FORNECIDOS PELO INCC FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV

ÍNDICE MÊS REFERÊNCIA
DO ORÇAMENTO

Io =

x

ÍNDICE MÊS DO FATO
GERADOR DO EVENTO

Io

I1 – I o

I1 =

R=

DEVIDO A PARTIR DE:

FÓRMULA SIMPLES ou PARAMÉTRICA

STATUS
REAJUSTAMENTO

OBRA INFO

CÓDIGO

DOBR / DEOP-MG

DIRETORIA DE OBRAS

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

DATA

RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO
TEMÁTICA

MUNICÍPIO

OBRA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.
REGIME DE EXECUÇÃO

OBRA/SERVIÇO
PREÇO
REGIÃO

MUNICÍPIO
ENDEREÇO
CONTRATADA

CONTRATO

EMPRESA

R.T.

ENGº.

Nº.

CREA Nº.

DATA ASSINATURA

DATA PUBLICAÇÃO

TERMINO VIGÊNCIA TÉRMINO EXECUÇÃO

PRAZO EXECUÇÃO

dias

dias

PRAZO TOTAL ADITADO (dias)
VIGÊNCIA

ÚLTIMA PARALISAÇÃO

PRAZO VIGÊNCIA

DATA PARALISAÇÃO

EXECUÇÃO

DATA REINÍCIO

VIGÊNCIA

TOTAL DIAS PARALISADOS

NOVA DATA TÉRMINO
EXECUÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL

dias

Nº.
SITUAÇÃO

NOVA DATA TÉRMINO

DATA ORDEM INÍCIO

VALOR CONTRATO MÊS REF.
(Po)
(Io)

VALOR ADITADO
(Po)

REAJUSTE SOBRE VALOR
MEDIDO AC

VALOR TOTAL
MEDIDO (Po + R)

%
ADITADO

VALOR CONTRATO
+ VALOR ADITADO

SALDO CONTRATO
(Po)

REAJUSTE
PREVISTO

- dias
VALOR MEDIDO
ACUMULADO (Po)

SALDO CONTRATO
(Po + R)

%
EXECUTADO

VALOR FINAL
PREVISTO

FINALIDADE

DEOP-MG
FISCAL DA OBRA

GERENTE DA OBRA

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

DIRETOR DE OBRAS
APROVO:

carimbo e assinatura
FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F02)

DATA
1/1

1ª. Via - PROCESSO 2ª Via - CLIENTE 3ª. Via - FISCAL

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO DEMANDA

MÊS

ANO

DEMANDA SIGED

TEMÁTICA
CLIENTE
RESPONSÁVEL

ENGº.

CREA Nº.

OBJETO

REGIÃO

MUNICÍPIO
ENDEREÇO
FINALIDADE

PRESTAR INFORMAÇÕES / ESCLARECIMENTOS

(FORMULÁRIO A SER UTILIZADO NOS
CASOS DE INFORMAÇÃO TÉCNICA A SER
PRESTADA AO DIRETOR DECORRENTE
DE VISITA TÉCNICA / VISTORIA /
OUTROS, CUJO OBJETO DA
INFORMAÇÃO (OBRA/SERVIÇO) AINDA
NÃO FOI CONTRATADO PELO DEOP-MG)

DEOP-MG
ENGº. RESPONSÁVEL

GERENTE DA ÁREA
CIENTE:

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

DIRETOR DE OBRAS
APROVO:

carimbo e assinatura
FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F03)

DATA
1/1

1ª. Via - ARQUIVO GAB/DOBR 2ª Via - SOLICITANTE 3ª. Via - RESPONSÁVEL

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/SERVIÇO

DATA DA VISITA

MUNICÍPIO

OBRA

TEMÁTICA
CLIENTE
FISCAL
GERENTE

ENGº.
ENGº.

CREA Nº.
CREA Nº.

OBRA/SERVIÇO
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
CONTRATADA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

FOTO 1

FOTO 2

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

FOTO 3

FOTO 4

FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F04)

1/1

1ª. Via - PROCESSO 2ª Via - CLIENTE 3ª. Via - FISCAL

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

NOTIFICAÇÃO OBRA/SERVIÇO

MUNICÍPIO

OBRA

TEMÁTICA
CLIENTE
FISCAL

Engº.

CREA Nº.

GERENTE

Engº.

CREA Nº.

OBRA/SERVIÇO
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
CONTRATADA
Nº. CONTRATO

DATA ASSINATURA

DATA PUBLICAÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA

PRAZO DE EXECUÇÃO

dias
CONTRATO

VALOR CONTRATO
Po

MÊS REF. (Io)

PRAZO TOTAL ADITADO
VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

dias
SITUAÇÃO

DATA
ORDEM DE INÍCIO

NOVA DATA TÉRMINO
VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

dias

TERMINO VIGÊNCIA

VALOR ADITADO
(Po)

TÉRMIINO EXECUÇÃO

%

VALOR CONTRATO +
VALOR ADITADO

dias

VALOR MEDIDO

% EXECUTADO

VALOR REAJUSTE

PARALISAÇÃO

DATA DA
PARALISAÇÃO

DATA DE
REINÍCIO

VALOR TOTAL (PO + R)

DIAS
PARALISADOS

SALDO CONTRATUAL (Po)

NOVA DATA
VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

Nº.

Fica essa empresa notificada a providenciar, a correção dos serviços abaixo relacionados, referentes à
obra acima referenciada, no prazo máximo de ... (.........) dias corridos, contados da data de recebimento
Notificação.

Belo Horizonte, .. de .......... de 201..
DEOP-MG
FISCAL DA OBRA

carimbo e assinatura

GERENTE DA OBRA

DIRETOR DE OBRAS

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

CONTRATADA

carimbo e assinatura
FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F05)

DATA
1ª Via - PROCESSO 2ª. Via - CONTRATADA 3ª Via - FISCAL

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

MÊS

RELATÓRIO DESEMPENHO MENSAL OBRA/SERVIÇO
TEMÁTICA

ANO

MUNICÍPIO

OBRA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.
REGIME DE EXECUÇÃO

OBRA/SERVIÇO
PREÇO
REGIÃO

MUNICÍPIO
ENDEREÇO
LICITAÇÃO

CONTRATADA

N º.

DATA

DATA HOMOLOGAÇÃO

VALOR REFERÊNCIA

VALOR PROPOSTA MÊS REF. (Io)

% DE DESCONTO

EMPRESA

R.T.

ENGº.

Nº.

CREA Nº.

DATA ASSINATURA

DATA PUBLICAÇÃO

PRAZO VIGÊNCIA

PRAZO EXECUÇÃO

TERMINO VIGÊNCIA TÉRMINO EXECUÇÃO
CONTRATO

PRAZO TOTAL ADITADO (DIAS)
VIGÊNCIA

ÚLTIMA PARALISAÇÃO

DATA PARALISAÇÃO

EXECUÇÃO

DATA REINÍCIO

DATA ORDEM INÍCIO

dias

dias

NOVA DATA TÉRMINO

NOVA DATA TÉRMINO

VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

TOTAL DIAS PARALISADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL

Nº.

dias
SITUAÇÃO DO CONTRATO

VALOR
CONTRATO (Po)

VALOR ADITADO
(Po)

%
ADITADO

VALOR CONTRATO
+ VALOR ADITADO

MEDIÇÃO
ATUAL

VALOR TOTAL
MEDIDO (Po + R)

SALDO CONTRATO
(Po)

PERÍODO
DA MEDIÇÃO

Nº.
VALOR MEDIDO
ACUMULADO (Po)

STATUS

%
EXEC.

REAJUSTE SOBRE
VALOR MEDIDO AC

VALOR
DA MEDIÇÃO

%
MEDIDO

a
PREVISÃO
REAJUSTE

SALDO
CONTRATO (Po+R)

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR FINAL
PREVISTO

FAROL

J

14.000.000,00
QUADRO
GRÁFICO

VALOR

%

12.000.000,00
10.000.000,00

P1 - PLANEJADO
ATÉ O MOMENTO

8.000.000,00

E - EXECUTADO
ATÉ O MOMENTO

IQP - ÍNDICE DE QUALIDADE
DO PLANEJAMENTO (E/PΌ) :

6.000.000,00

Planejado
Acumulado

4.000.000,00

Executado
Acumulado

2.000.000,00
0,00
jan/14

mar/14

mai/14

jul/14

set/14

nov/14

SERVIÇOS EXECUTADOS
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ATIVIDADES

%

ITEM

Serviços preliminares
Trabalhos em terra
Fundação
Estrutura
Alvenaria
Cobertura
Instalação hidro-sanitária
Instalação elétrica
Instalações especiais
Cabeamento estruturado
Serralheria

FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F06)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1/2

ATIVIDADES

Carpintaria
Revestimentos
Pisos
Vidros
Pintura
Limpeza
Muros externos e arrimos
Serviços complementares
Quadra poliesportiva
Diversos

%

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

MÊS

RELATÓRIO DESEMPENHO MENSAL OBRA/SERVIÇO
TEMÁTICA

ANO

MUNICÍPIO

OBRA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.
REGIME DE EXECUÇÃO

OBRA/SERVIÇO
PREÇO
REGIÃO

MUNICÍPIO
ENDEREÇO

RELATO VISITA TÉCNICA

FOTOS OBRA/SERVIÇO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 3

FOTO 6
DEOP-MG

ENGº. FISCAL

GERENTE DA OBRA

DIRETOR DE OBRAS
DE ACORDO:

carimbo e assinatura
FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F06)

carimbo e assinatura
2/2

carimbo e assinatura
1ª. Via - PROCESSO 2ª Via - CLIENTE 3ª. Via - FISCAL

DEZ/14

INÍCIO

abr/15

MEDIÇÃO
PREVISTA

1/1

mai/15

MEDIÇÃO
PREVISTA

(Po)

jul/15

MEDIÇÃO
PREVISTA

DEOP-MG

jun/15

MEDIÇÃO
PREVISTA

CRONOGRAMA FINANCEIRO

(1)

SALDO

DATA

CONTRATO

Nº

carimbo e assinatura

mar/15

MEDIÇÃO
PREVISTA

REAJUSTE

VALOR TOTAL

CONCLUSÃO

NOVA DATA

carimbo e assinatura

fev/15

MEDIÇÃO
PREVISTA

EXEC.

VALOR

dias

ADITADO

TOTAL

PRAZO

GERENTE DA OBRA

jan-15

MEDIÇÃO
REAL

(Po)

ACUMULADO

%

EXECUÇÃO

TÉRMINO

VALOR MEDIDO

dias

EXECUÇÃO

PRAZO DE

FISCAL DA OBRA

MEDIDO ATÉ

DATA

ORDEM DE

VALOR CONTRATO

Io

MÊS REF.

+ VALOR ADITADO

FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F07)

TOTAL

VALOR

REAJUSTE

VALOR DO

A MEDIR

MEDIDO /

VALOR

MÊS

ADITADO

ADITADO

VALOR

%

CONTRATO

DO

VALOR

GERENTE

FISCAL

VALOR

CONTRATO

Nº.

CONTRATADA

MUNICÍPIO

OBRA/SERVIÇO

RESPONSÁVEIS

ago/15

set/15

MEDIÇÃO
PREVISTA

(2)

S/ SALDO

MEDIÇÃO
PREVISTA

TOTAL

VALOR

PREVISTO

out/15

MEDIÇÃO
PREVISTA

(Po)

MÊS

(3)

carimbo e assinatura

2015

P/ 2016

PREVISTO

TOTAL

(1 + 2 + 3)

PREVISTO

JAN - DEZ

DIRETOR DE OBRAS

dez/15

TOTAL

OBRA

VALO FINAL

PREVISTO

VALOR TOTAL

CLIENTE

TEMÁTICA

STATUS

MUNICÍPIO

CÓDIGO

DOBR

DIRETORIA DE OBRAS

1ª. Via - PROCESSO 2ª Via - DPGF 3ª. Via - FISCAL

nov/15

MEDIÇÃO
PREVISTA

PREVISTO

ADITIVO

ANO

MEDIÇÃO
PREVISTA

dias
REAJUSTE

TOTAL

PRAZO EXECUÇÃO

ADITIVO

dias

PARALISADOS

TOTAL DIAS

PREVISTO

REAJUSTE

REINÍCIO

PARALISAÇÃO

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA OBRA/SERVIÇO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCRIÇÃO

PERCENTUAL

TOTAL GERAL

TOTAL SERVIÇOS EXTRAS

TOTAL DECRÉSCIMOS

TOTAL ACRÉSCIMOS

TOTAL PLANILHA CONTRATUAL

MUNICÍPIO:

FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F08)

CÓDIGO

ITEM /

OBRA/ SERVIÇO:

UN

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1ª Via - PROCESSO 2ª Via - FISCAL

QUANTIDADE

PLANILHA CONTRATUAL
ACRÉSCIMO

DECRÉSCIMO

SERVIÇOS
EXTRAS

QUANTIDADES
TOTAL

ADEQUAÇÃO PLANILHA ORIGINAL DA OBRA/SERVIÇO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIFERENÇA

ACRÉSCIMO

1ª ADEQUAÇÃO

DECRÉSCIMO

VALOR
SERVIÇOS
EXTRAS
TOTAL

DIFERENÇA

3ª ADEQUAÇÃO

2ª ADEQUAÇÃO

1ª ADEQUAÇÃO

OBRA

QUANTIDADE

VALOR

DIFERENÇA TOTAL

DATA

MUNICÍPIO

CÓDIGO

DOBR

DIRETORIA

1/1

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO

Nº

MUNICÍPIO

DATA

OBRA

FINALIDADE - ADITIVO DE PRAZO
TEMÁTICA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.
REGIME DE EXECUÇÃO

OBRA/SERVIÇO
PREÇO
REGIÃO

MUNICÍPIO
ENDEREÇO

LICITAÇÃO

CONTRATADA

N º.

DATA

DATA HOMOLOGAÇÃO

VALOR REFERÊNCIA

VALOR PROPOSTA

MÊS REF. (Io)

% DE DESCONTO

EMPRESA

R.T.

ENGº.

Nº.

CREA Nº.

DATA ASSINATURA

DATA PUBLICAÇÃO

PRAZO VIGÊNCIA

PRAZO EXECUÇÃO

dias
TERMINO VIGÊNCIA TÉRMINO EXECUÇÃO

PRAZO TOTAL ADITADO (DIAS)
VIGÊNCIA

ÚLTIMA PARALISAÇÃO

Nº.

DATA

DATA REINÍCIO

EXECUÇÃO

TOTAL DIAS
PARALISADOS

CONTRATO

PRAZO
REPOSTO

dias
VALOR CONTRATO
(Po)

REAJUSTE SOBRE
VALOR MEDIDO AC

VALOR TOTAL
ADITADO (Po)

% TOTAL
ADITADO

VALOR TOTAL
MEDIDO (Po + R)

DATA ORDEM INÍCIO

dias
NOVA DATA TÉRMINO NOVA DATA TÉRMINO
VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

NOVA DATA
TÉRMINO VIGÊNCIA

NOVA DATA
TÉRMINO EXECUÇÃO

dias

VALOR CONTRATO +
VALOR ADITADO

SALDO CONTRATO
(Po)

VALOR MEDIDO
ACUMULADO (Po)

PREVISÃO
REAJUSTE

SALDO CONTRATO
(Po + R)

%
EXECUTADO

VALOR FINAL
PREVISTO

ADITIVO DE PRAZO
ALTERAÇÃO DE PROJETO
ou DE ESPECIFICAÇÕES

INTERRUPÇÃO EXECUÇÃO DO CONTRATO
OU DIMINUIÇÃO DO RITMO DE TRABALHO
POR ORDEM DA ADMINISTRAÇÃO

IMPEDIMENTO DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO POR FATO OU ATO DE
TERCEIRO

ATRASO DE PROVIDÊNCIAS A
CARGO DA ADMINISTRAÇÃO

AUMENTO DAS QUANTIDADES
INICIALMENTE PREVISTAS NO CONTRATO

SUPERVENIÊNCIA DE FATO
EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL

ÚLTIMO
TA DE PRAZO

DATA ÚLTIMO TA
DE PRAZO

Nº

PRAZO TOTAL PREVISTO (dias)

PRAZO A ADITAR
VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

dias

dias

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F09)

1/2

VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

NOVA DATA TÉRMINO
VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO

Nº

DATA

MUNICÍPIO

OBRA

FINALIDADE - ADITIVO DE PRAZO
TEMÁTICA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.
REGIME DE EXECUÇÃO

OBRA/SERVIÇO
PREÇO
REGIÃO

MUNICÍPIO
ENDEREÇO
JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Para:

(Continuação)

Diretor de Obras - DOBR

Sr. Diretor,
Com base na justificativa técnica acima, propomos o aditivo contratual para a Obra supra.
Fineza, caso de acordo, dar sequência p/ a formalização do respectivo Termo Aditivo -TA.
DEOP-MG
FISCAL DA OBRA

GERENTE DA OBRA

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

DIRETOR DE OBRAS
APROVO:

carimbo e assinatura
FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F09)

DATA
2/2

1ª. Via - PROCESSO 2ª Via - CLIENTE 3ª. Via - FISCAL

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO

Nº

MUNICÍPIO

DATA

OBRA

FINALIDADE - ADITIVO DE VALOR
TEMÁTICA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.
REGIME DE EXECUÇÃO

OBRA/SERVIÇO
PREÇO
REGIÃO

MUNICÍPIO
ENDEREÇO
N º.

LICITAÇÃO

CONTRATADA

DATA

DATA HOMOLOGAÇÃO

VALOR REFERÊNCIA

VALOR PROPOSTA

MÊS REF. (Io)

% DE DESCONTO

EMPRESA

R.T.

ENGº.

Nº.

CREA Nº.

DATA ASSINATURA

DATA PUBLICAÇÃO

PRAZO VIGÊNCIA

PRAZO EXECUÇÃO

dias
TERMINO VIGÊNCIA TÉRMINO EXECUÇÃO

PRAZO TOTAL ADITADO (DIAS)
VIGÊNCIA

ÚLTIMA PARALISAÇÃO

Nº.

DATA

DATA REINÍCIO

EXECUÇÃO

TOTAL DIAS
PARALISADOS

CONTRATO
VALOR CONTRATO
(Po)

VALOR TOTAL
ADITADO (Po)

REAJUSTE SOBRE
VALOR MEDIDO AC

% TOTAL
ADITADO

VALOR TOTAL
MEDIDO (Po + R)

NOVA DATA TÉRMINO NOVA DATA TÉRMINO
VIGÊNCIA

PRAZO
REPOSTO

dias

DATA ORDEM INÍCIO

dias
EXECUÇÃO

NOVA DATA
TÉRMINO VIGÊNCIA

NOVA DATA
TÉRMINO EXECUÇÃO

dias

VALOR CONTRATO +
VALOR TOTAL ADITADO

SALDO CONTRATO
(Po)

VALOR MEDIDO
ACUMULADO (Po)

PREVISÃO
REAJUSTE

%
EXECUTADO

SALDO CONTRATO
(Po + R)

VALOR FINAL
PREVISTO

ADITIVO DE PRAZO
ALTERAÇÃO DE PROJETO
ou DE ESPECIFICAÇÕES

INTERRUPÇÃO EXECUÇÃO DO CONTRATO
OU DIMINUIÇÃO DO RITMO DE TRABALHO
POR ORDEM DA ADMINISTRAÇÃO

IMPEDIMENTO DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO POR FATO OU ATO DE
TERCEIRO

ATRASO DE PROVIDÊNCIAS A
CARGO DA ADMINISTRAÇÃO

AUMENTO DAS QUANTIDADES
INICIALMENTE PREVISTAS NO CONTRATO

SUPERVENIÊNCIA DE FATO
EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL

ÚLTIMO
TA DE PRAZO

DATA ÚLTIMO
TA DE PRAZO

PRAZO TOTAL PREVISTO (dias)

PRAZO A ADITAR
VIGÊNCIA

dias

Nº

VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO

NOVA DATA TÉRMINO
VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

dias

ADITIVO DE VALOR
ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

DECRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

SERVIÇOS EXTRAS

ACERTO DE PLANILHA

MODIFICAÇÃO DO PROJETO ou
DAS ESPECIFICAÇÕES PARA
MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA

OUTROS

ÚLTIMO
TA DE VALOR

DATA
VALOR CONTRATO +
ÚLTIMO TA
VALOR TOTAL ADITADO
DE VALOR

VALOR A ADITAR

% A ADITAR
FINANCEIRO

VALOR TOTAL
PREVISTO
(valor total +
valor a aditar)

% TOTAL ADITADO +
% A ADITAR

Nº
JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CÁLCULO DO PERCENTUAL DO ADITIVO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROCURADORIA CONSTANTE DA ORDEM DE SERVIÇO DEOPMG
Nº. 01 - 26/06/2012, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO TCU - Nº. 2.819, DE 25/10/2011.
QUADRO RESUMO

VALOR A
ADITAR

CÁLCULO % A ADITAR
FINANCEIRO

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS
PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAS
PLANILHA DE DECRÉSCIMO DE SERVIÇOS
TOTAL
FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F10)
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P/ FINS DO TCU

% JÁ ADITADO
CONFORME TCU

% TOTAL ADITADO +
% A ADITAR
(CONFORME TCU)

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO

Nº

DATA

MUNICÍPIO

OBRA

FINALIDADE - ADITIVO DE VALOR
TEMÁTICA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.
REGIME DE EXECUÇÃO

OBRA/SERVIÇO
PREÇO
REGIÃO

MUNICÍPIO
ENDEREÇO
JUSTIFICATIVA TÉCNICA

(Continuação)

Para complemento da frase escolher um das opções abaixo:
se Aditivo de Valor com impacto financeiro, solicitar
autorização do Cliente para a formalização do respectivo Termo
Aditivo -TA.
se Aditivo de Valor, sem impacto financeiro positivo, dar
sequência p/ a formalização do respectivo Termo Aditivo -TA.

Ressalta-se que as alterações realizadas no projeto e/ou na obra, visam atender ao interesse público e não alteram
o objeto contratual.
Além disso, os serviços extras decorrem de motivos supervenientes à data da contratação, sendo que os mesmos não
eram previsíveis, nem previstos quando da abertura do processo licitatório.

Para:

Diretor de Obras - DOBR

Sr. Diretor,
Com base na justificativa técnica acima, propomos o aditivo contratual para a Obra supra.
Fineza, caso de acordo,
DEOP-MG
FISCAL DA OBRA

GERENTE DA OBRA

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

DIRETOR DE OBRAS
APROVO:

carimbo e assinatura
FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F10)

DATA
2/2

1ª. Via - PROCESSO 2ª Via - CLIENTE 3ª. Via - FISCAL

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - TRP
TEMÁTICA

MUNICÍPIO

OBRA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.

OBRA/SERVIÇO
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
Nº.
CONTRATO

DATA
ASSINATURA

DATA
PUBLICAÇÃO

PRAZO DE
VIGÊNCIA

PRAZO DE
EXECUÇÃO

dias
DATA DE CONCLUSÃO
FINAL DA OBRA

PRAZO DE
EXECUÇÃO FINAL

VALOR DA OBRA
(Po)

VALOR DO
CONTRATO Po

DATA ORDEM
DE INÍCIO

dias
VALOR DO
REAJUSTE

VALOR FINAL DA OBRA (Po+R)

dias
EMPRESA
CONTRATADA

CNPJ
R.T.

Recebemos em nome do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG,
CGC - 23.971.203 / 0001 - 20, a obra acima referenciada, nos termos do art. 73 da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos nº. 8.666/1993.
Após vistoria, atestamos que os serviços estão de acordo com o Contrato supracitado, com os Projetos ,
Especificações e com as Normas Técnicas pertinentes.
O presente termo é válido provisoriamente pelo prazo de até 90 (noventa) dias.
Belo Horizonte, .. de ..................... de .... .
DEOP-MG
FISCAL

GERENTE

DIRETOR DE OBRAS

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

CONTRATADA

R.T.
carimbo e assinatura
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1ª. Via - CONTRATADA 2ª Via - PROCESSO 3ª Via - CLIENTE 4ª Via - FISCAL 5ª Via - GCO

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO
MUNICÍPIO

TERMO DE ENTREGA DA OBRA/SERVIÇO - TEO
TEMÁTICA

OBRA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.

OBRA/SERVIÇO
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
Nº.

LICITAÇÃO

DATA

VALOR REFERÊNCIA

MÊS REF. ( Io) DATA HOMOLOGAÇÃO

REGIME DE EXECUÇÃO
PREÇO

Nº.

DATA DA
ASSINATURA

DATA DA
PUBLICAÇÃO

PRAZO DE
VIGÊNCIA

PRAZO DE
EXECUÇÃO

dias

CONTRATO

DATA DE CONCLUSÃO
FINAL DA OBRA

PRAZO DE
EXECUÇÃO FINAL

VALOR DO CONTRATO
(Po)

DATA ORDEM
DE INÍCIO

dias

VALOR DA OBRA
(Po)

VALOR DO
REAJUSTE

VALOR FINAL DA OBRA
(Po+R)

dias
EMPRESA
CONTRATADA

CNPJ
R.T.

TIPO DE OBRA

VISTORIAS PREVISTAS
Nº. VISTORIAS

CONSTRUÇÃO

REFORMA

ÚLTIMA VISTORIA

DATA LIMITE P/
RECLAMAÇÃO

AMPLIAÇÃO
DATA:

CLIENTE

Declaro que, nesta data, recebemos a obra acima identificada e que providenciaremos a sua utilização de acordo com
os fins a que se destina, comprometendo-nos a comunicar ao DEOP-MG, até a data limite indicada acima, quaisquer
defeitos de funcionamento que porventura possam ser detectados nesse periodo.
Declaro ainda, que somos responsáveis, a partir desta data, pela vigilância da unidade pública em referência.

LOCAL E DATA

ÓRGÃO / ENTIDADE

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
carimbo e assinatura

DEOP-MG
FISCAL

GERENTE

DIRETOR DE OBRAS

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura
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1ª. Via - CONTRATADA 2ª Via - CLIENTE

3ª Via - PROCESSO

4ª Via - FISCAL 5ª Via - CCOB

DIRETORIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DOBR
CÓDIGO
MUNICÍPIO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD
TEMÁTICA

OBRA

PROGRAMA

CLIENTE
FISCAL

ENGº.

CREA Nº.

GERENTE

ENGº.

CREA Nº.

OBRA/SERVIÇO
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
Nº.
CONTRATO

DATA
ASSINATURA

DATA
PUBLICAÇÃO

PRAZO DE
VIGÊNCIA

PRAZO DE
EXECUÇÃO

dias
DATA DE CONCLUSÃO
FINAL DA OBRA

PRAZO DE
EXECUÇÃO FINAL

VALOR DO
CONTRATO (Po)

DATA ORDEM
DE INÍCIO

VALOR FINAL DA
OBRA (Po+R)

DATA DO

dias

VALOR DA OBRA
(Po)

VALOR DO
REAJUSTE

TRP

dias
EMPRESA
CONTRATADA

CNPJ
R.T.

Recebemos em nome do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG,
CGC - 23.971.203 / 0001 - 20, a obra acima referenciada, nos termos do art. 73 da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos nº. 8.666/1993.
Após vistoria, atestamos que os serviços estão de acordo com o Contrato supracitado, com os Projetos,
Especificações e com as Normas Técnicas pertinentes.
O presente termo é válido definitivamente, sem prejuízo do artigo 618 do Código Civil Brasileiro.
Belo Horizonte, .. de ..................... de .... .
DEOP-MG
FISCAL

GERENTE

DIRETOR DE OBRAS

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

CONTRATADA

R.T.
carimbo e assinatura

carimbo e assinatura

NÃO PREENCHER EM CASO DE OBRA EM CONVÊNIO

Valor das cauções retiradas em :

DPGF

Autorizo a devolução das cauções, conforme normas

- Espécie

R$ ............................

do Contrato.

- Carta Fiança

R$ ............................

- Outros

R$ ............................

GERENCIA CONTÁBIL

Cauções devolvidas em:

..../..../.....

.......................................................................................
carimbo e assinatura

FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F13)
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE REUNIÃO
DATA
OBRA/SERVIÇO
MUNICÍPIO
OBJETIVO

LOCAL

PARTICIPANTES
ÓRGÃO /
ENTIDADE

TELEFONE

NOME

SETOR

E-MAIL

1
2
3
4
5
6
7

ASSUNTOS ABORDADOS: Pendências de medições :
- 14º Medição: Não foi executado nenhum item da comunicação visual na unidade.
- 13º Medição segue analise:
• Item 1.09/1.10 - Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime para fachada: a pintura da fachada da unidade não será
executada pela Catalunha.
• Item 15.03 – Pintura superfície galvanizada com antioxidante: A pintura foi executada porém o guarda corpo já encontra, em
alguns pontos, com oxidação.
- 1º Medição Aditivo 2:
• Item 5.03 – Cabo telefônico: Ainda não foi executada a parte de telefonia no 1° pavimento

ASSUNTOS RESOLVIDOS:

RESPONSÁVEL DATA LIMITE

PENDÊNCIAS / AÇÃO

PELA AÇÃO

1

2

3

4

5

6

7

FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F14)
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P/ SOLUÇÃO

DEOP-MG - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Prédio Minas – 7º andar
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte – Minas Gerais CEP
31630-900
Telefones: (31) 3915-3912 – 3915-3914
dobr@deop.mg.gov.br - www.deop.mg.gov.br

