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Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios
Gabinete do Conselheiro Jossivani de Oliveira

PROCESSO N°	 : 04018/09 •

ASSUNTO	 : MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA TECNICA

DE ENGENHARIA

RESOLUCÃO ADMINISTRATIVA RA N° 0 0 0 7 5 0 9

"Aprova o Manual de Procedimentos da
Auditoria Tkcnica de Engenharia e (la outras
providéncias"

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS,
no use de suas atribuiceies constitucionais, legais e regimentais,

Considerando a necessidade de organizar, disciplinar e padronizar os procedimentos
de andlises, pela Auditoria Tecnica de Engenharia, dos diversos tipos de atos celebrados pelos
municipios do Estado de Goias, relativos a contratos, termos aditivos, rescisizies e acordos,
para os diversos tipos de obras e servicos de engenharia,

Considerando que, conforme elaborado, o tema foi divido em trés Capitulos, bem
como, o QUADRO DE IMPLICACOES, a saber:

I — DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
II — ROTEIRO PARA ANALISE
III — ELABORACAO DOS RELATORIOS DE ANALISE

Considerando que, nos contratos que serdo executados corn recursos do Governo
Federal e/ou Estadual, a relacao dos documentos que deverao instruir os respectivos processos
sera aquela que for definida em resolucào prOpria a ser emitida por este Tribunal,

RESOLVE

Art. 1° - APROVAR o Manual de Procedimentos da Auditoria Tecnica de
Engenharia e seu respectivo Quadro de Implicacties, para serem adotados na analise, pela
Auditoria Tecnica de Engenharia, dos diversos tipos de atos celebrados pelos rnunicipios do
Estado de Goias, relativos a contratos, termos aditivos, resciseies e acordos, para os diversos
tipos de obras e servicos de engenharia.
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elator: Cons assiv. { de 01'

3. Con irmondes Cru inel

Participantes da Votacäo:

2. Consa .Maria T resa Fernandes Garridoam M. Ortegal1.Con

4. Cons. Paulq•igues de Fr tas

Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios
Gabinete do Conselheiro Jossivani de Oliveira

000 75	 /09
Art. 2° - Esta Resolucdo Administrativa entra em vigor na data de sua aprovacao,

revogadas disposicOes em contrdrio.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em	 Caos g-	 LULhj

Presidente: Cons. Walter Jose Rodrigues

5.-Cons. Sebastido Monteiro

Fui presente:	 , Procurador Geral de Contas.
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CAPITULO 7

-	 I

,
I/

ASSUN TO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

APRESENTAQA0
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM SUBITEM

0 Manual da Auditoria de Engenharia tem por objetivo disciplinar e padronizar as
analises dos diversos tipos de atos celebrados pelos municipios do Estado de Goias,
ou seja, contratos, termos aditivos, rescisbes e acordos, para os diversos tipos de
obras e servigos de engenharia.

Para a sua elaboragao, foram consultadas as leis 8.666/93, 10.520/02 (Pregao
EletrOnico) e 101/00 (Responsabilidade Fiscal). Foram tambem consultados o
Regimento Interno e algumas resolugOes normativas e administrativas deste Tribunal.
Quanto aos aspectos de engenharia, foram consultadas as EspecificagOes Tecnicasi
e as ComposigOes de Custos de Servigos da AGETOP-GO, as Planilhas de Pregosl
de Servigos e de Materiais Hidraulicos da SANEAGO, e ainda, a Planilha de Pregosl
de Materiais Eletricos da CELG.

Nesta etapa, o Manual e composto por 3 (tres) capitulos:
I -	 Documentos que devem instruir os processos:
II	 Roteiro para analise;
III - Elaooragao dos Relatorios de Anaiise.

Nos tres capitulos, foram abordadas questOes acerca dos seguintes atos:

Contrato,
p/ execugao de obras;
p/ execugao de reformas;
p/ conclusao de obras que foi iniciada por outro contrato;
que sera executada corn recursos do Govern() Federal e/ou do Governo do Estado:
p/ aquisigao de materiais;

Aditivos,
- acrescimo, reducao ou substituicäo de servico;

prorrogagao de prazo;
- realinhamento ou reajustamento de brews:

e Respisao de contrato ou Acordos.

No Capitulo I, foram tratados os seguintes tipos de obras:

Construgao Civil — obras e reformas;
- Pavimentagao Asfaltica — obras e reformas;

Meios-Fios;
Galerias de Aguas Pluviais;
Pontes e Bueiros Celulares:
Redes de Distribuigao de Energia Elêtrica;

- Sistema de Abastecimento de Agua;
Sistema de Esgoto Sanitario,
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
I CAf5iTULO

-

ASSUN TO

APRESENTACAO
I ATUALIZAC;k0
I NOVEMBRO-2009

ITEM SUBITEM

Tendo em vista o prazo inicialmente previsto para a elaboracäo e apresentac'ao do
Manual, nesta etapa, para os capitulos "II" e "Ill", foram tratados apenas dois tipos de
obra, construcão civil e pavimentacäo asfaltica. Isso, porque a maioria dos contratos,
aditivos e outros ajustes, firmados pelos municipios, sa- o para estes dois tipos de
obra.
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CAPITULO ASSUN TO	 ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS

ITEM

CONTRATOS
TIPO

SUBITEM
P1 EXECUCAO DE OBRA

Geral

Edital;
Projeto Basico, corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboragäo (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura;
Orgamento Basico corn mernaria de calculo, corn a identificagao do profissional
responsavel pela sua elaboragäo (nome e n° do registro no CREA) e a sua
assinatura. 0 orgamento basica, obrigatoriamente, tera que ser nos molde daj
planilha da AGETOP (descrigao/relagao de servigos, unidades e pregos unitarios
limitados aos da planilha da AGETOP). Vale ressaltar que, para as obras de
construgao civil, podera ser aplicado sabre os pregos unitarios da planilha da
AGETOP uma taxa de BDI de no maxima 25%, e, para as obras de pavimentagaol
asfaltica nao podera ser aplicado nenhuma taxa de BDI, tendo em vista que nos'
pregos unitarios da tabela da AGETOP, para estes tipos de obras, ja esta incluso o
BDI. Vale ressaltar tambem que, de regra geral, näo podera ser utilizado, no
orgamento basic°, a unidade "verba", mesmo que seja para algum servigo que
näo conste da planilha da AGETOP. 0 Orcamento Basico tern que canter
anotacao do CREA:
Cronograma Fisico - Financeiro, anotado no CREA;
Especificagbes Tecnicas / Memorial Descritivo, corn a identificagao do profissional
responsavel pela sua elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua
assinatura, anotada no CREA;

f. Tendo em vista o que dispOem o Art. 1° da Lei Federal 6.496/77, bem como o que
dispbem a Resolugao 425/98 do CONFEA, que institui "Anotagão de
Responsabilidade Tecnica", apresentar as A.R.T.'s, devidamente anotadas no
CREA, referentes as:
- elaboragäo do Projeto Basico;
- elaboragao do Orcamento Basico;

elaboragao das EspecificacOes Tecnicas / Memorial Descritivo;
Comprovacäo de Capacidade Monica; (atestados), quando exigidos no edital de
licitagão;

Contrato:

Contrato;
Propostas dos Licitantes, dentre elas a da empresa contratada, juntamente corn
os orgamentos detalhados e os cronogramas fisico-financeiros, contendo a
identificagao do profissional responsavel pela sua elaboragao (nome e n° do
registro no CREA) corn a sua assinatura:
Disquete ou "CD" contendo a orgamento detalhado da empresa contratada
(Microsoft Excel);
Projeto executivo, anotado no CREA;

Edital:
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Pavimentagáo
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A.R.T. referente a elaboracao dos Projetos Executivos (referentemente a cada
um dos projetos elaborados, levando em conta o tipo da obra (construcao civil ou
pavimentacao asfaltica, conforme especificacao abaixo));
A.R.T. referente a execucao da obra, no nome da empresa contratada e anotada
no CREA;
Ordem de Servico (se tiver sido expedida);
Ernpenho (para administracao direta, autarquias, fundacOes etc...);
Solicitacao Financeira, ou outro documento que comprove a dotacao/fonte de;
recursos (para as empresas pOblicas municipais);

EspecIfico:
Construgão Civil:

b. Projeto de arquitetura (Layout-Situacao; Planta baixa; Cortes; Fachadas;
Cobertura), anotado no CREA;

k. Projetos complementares (Fundacao; Estrutural; Eletrico; LOgica; TelefOnicoH
Hidro-Sanitario; e Estrutura Metalica (contendo os detalhamentos de todos os
perfis metalicos, bem como os quadros de lista e resumo geral de aco (em "kg"))
ou de Madeira (telhado)), devidamente anotados no CREA;

b. Projeto da pavimentacao (terraplenagem e da capa asfaltica). No caso de
pavimentacao urbana, sem lancamento de greide, sera o mapeamento dos trechos
dos logradouros em que sera executada a pavirnentacao, contendo o nome e a
assinatura do responsavel pela sua elaboracao. Tera que constar do mapeamento
o comprimento e a largura de cada trecho do logradouro que sera pavimentado,
bem como o quadro de area, por logradouro. de toda a pavimentacao:
No Orcamento Basic°, obrigatoriamente, tera que constar todas as distancias de
transporte (DT), seja local ou comercial. No caso de algum transporte ser
comercial, tera que ser informado, no orcamento, a regiao/municipio de origem do
transporte. Vale ressaltar que, para o transporte de brita, tera que ser considerado
a distancia do britador que se localizar mais pr6ximo do local da obra. Outrossim,
tera que ser informado a altura da base estabilizada de cascalho, bem como a
espessura da capa asfaltica (quando a capa for corn massy - pronta" (ex. CBUQ,
PMF));
Projeto Executivo da pavimentacao (pertl do terreno natural: lancamento do
greide; detalhamentos dos corte e aterros, corn quadro demonstrativo dos volumes
parciais e do volume total, referente aos volumes escavados e aterrados;
detalhamentos da capa asfaltica (tipo, espessura, etc.)), anotado, no CREA: •
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CONTRATOS EXECUCAO DE MEIOS-FIOS
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS

ASSUN TO

DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

TIPO

Edital:

Edital;
Mapeamento identificando os trechos dos logradouros em que sera() executados
os meios fios, corn ou sem sarjeta. corn a identificacao do profissional
responsbvel pela sua elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua
assinatura;
Croquis dos trechos dos logradouros em que serao executados os meios fios,
cotando o comprimento de cada trecho. e separando, atraves de legenda nitida,
os meios-fios corn sarjeta dos sem sarjetas. Estes croquis terao que conter; urn
quadro corn o resumo dos comprimentos dos meios-fios; as segbes transversais
dos meios-fios que sera() executados, cotando todas as faces; e a identificacao do
profissional responsavel pela sua elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e
a sua assinatura;
Orgamento Basica, corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboracäo (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura. 0 orcamento,
obrigatoriamente, tera que ser nos molde da composicao e planilha de precos da
AGETOP, sendo que os precos unitarios limitados aos da planilha da AGETOP.
No caso do volume de concreto a ser aplicado, no metro linear de meio-fio, ser
diferente daquele previsto na composicao/planilha da AGETOP, tern que ser feito
o calculo da proporcionalidade (volume de concreto / preco unitario);
Cronograma Fisico-Financeiro
Especificagbes Tecnicas e Memorial Descritivo, corn a identificacao do
profissional responsavel pela sua elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e
a sua assinatura;
A,R.T.'s, devidamente anotadas e carimbadas no CREA, referentes as.
- elaboragao do Mapeamento;
- elaboragao do Orcamento Basico:
- elaboragao das Especificacbes Tecnicas e Memorial Descritivo:

Contrato:

Contrato;
Propostas dos Licitantes, dentre elas a da empresa contratada, juntamente corn
os orcamentos detalhados e os cronogramas fisico-financeiro, contendo a
identificacao do profissional responsavel pela sua elaboracao (nome e n° do
registro no CREA) corn a sua assinatura.:
Disquete ou	 contendo o orcamento detalhado da empresa contratada
(Microsoft Excel);

k. Ordem de Servico (se tiver sido expedidal:
I. Empenho (para administragao direta, autarquias, fundacOes etc...);
m. Solicitacao Financeira, ou outro documento que comprove a dotagao/fon de

recursos (para as empresas pt:rblicas municipais);
n A.R.T. referente a execucäo da obra, no nome da empresa contratada

carimbada no CREA.
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ATUALIZACAO
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ITEM

CONTRATOS
TIPO

SUBITEM

P/ EXECUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS (GAP)

Edital:

Ed ital;
Projeto Basic°, corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura;

c Orcamento Basic() corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura. Tera que ser,
obrigatoriamente, nos molde da planilha da AGETOP (cOdigo do servigo,
descrigao, unidades e pregos unitarios, estes limitados aos da planilha da
AGETOP). Nao podera ser utilizada a unidade "verba", mesmo que seja para
algum servigo que nä° conste da planilha da AGETOP, e na sua ocorrencia,
devera ser apresentada a composigao dos custos ou orgamento estimado. No
caso de constar algum tipo de transporte, tera que ser informado o "DT", bem
coma o local de origem do transporte;
Membria de calculo de quantitativos: nao devera ficar restrita apenas
apresentagao de formulas matematicas. mas sim, conter todas as informagbes,
documentos, referéncias (localizagão nos projetos, etc.) e ilustragOes necessarias
ao perfeito entendimento e visualizagao, de forma a permitir a aferigao dos
quantitativos constantes do orgamento;
Cronograma Fisico - Financeiro:
Especificagges Tecnicas e Memorial Descritivo, corn a identificagao do
profissional responsavel pela sua elaboragao (name e n° do registro no CREA) e
a sua assinatura;
A.R.T.'s, devidamente anotadas e carimbadas no CREA, referentes as:
- elaboracäo do Projeto Basica;
- elaboragao do Orgamento Basico;
- elaboragao das EspecificagOes Tecnicas / Memorial Descritivo;

Contrato:

Contrato:
Propostas dos Licitantes, dentre elas a da empresa contratada, juntamente corn
os orgamentos detalhados e os cronogramas fisico-financeiros, contendo a
identificagao do profissional responsavel pela sua elaboragao (nome e n° do
registro no CREA) corn a sua assinatura;
Disquete ou "CD" contendo o orgamento detalhado da empresa contratada
(Microsoft Excel);
Projeto Executivo, corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura, contendo todos .:[
os detalhes construtivos da obra, dentre eles: cartes longitudinais de toda a rede
(redes + P.V.. ․ ); cortes longitudinais dos ramais; plantas e cortes de cada tipo de
P.V. e de cada tipo de Boca de Lobo; planta e cortes do dissipador de energia
(langamento). Em todos os cortes e detalhes tera que ser cotad• as
extensOes/comprimentos; altura; largura, etc...;
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CAPITULO ASSUN TO

I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
ATUALIZAQA0
NOVEMBRO-2009

SUBITEM

P/ EXECUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS (GAP)
ITEM

CONTRATOS
TIPO

I. A.R.T. referente a elaboracao do Projeto Executivo da obra, anotada e carimbada

A.R.T. referente a execucao da obra, no nome da empresa contratada, anotada e
carimbada no CREA;
Ordem de Servico (se tiver sido expedida);
Empenho (para administracao direta, autarquias, fundagOes etc...);
Solicitacao Financeira, ou outro documento que comprove a dotagao/fonte de
recursos (para as empresas pUblicas municipais).

no CREA

9 / 143



jj
vwxuar	 , n/$1

CAPiTULO ASSUN TO
I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS

ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

TIPO

SUBITEM

P/ EXECUCÁO DE PONTES E DE BUEIROS CELULARES
(OBRAS DE ARIES ESPECIAIS)

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

u	 / 0 9

Edital:

Edital;
b. Projeto Basic°, corn a identificacao do profissional responsavel pela sua

elaboracao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura;
Projeto Executivo, corn a identificacao do profissional responsavel pela sua
elaboracao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura, contendo todos
os detalhes construtivos da obra (meso, infra e super estrutura), dentre eles:
detalhes de todos os elementos que compbem a obra, corn plantas, vistas e
cortes (longitudinais e transversais); detalhamento de todas as ferragens, corn
todos os quadros de Lista e Resumo Geral de Apo (em "kg");
Orgamento Basica corn a identificacao do profissional responsavel pela sua
elaboracao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura. Tera que ser,
obrigatoriamente, nos moide da planilha da AGETOP (cOdigo do servico,
descricao, unidades e precos unitarios, estes limitados aos da planilha da
AGETOP). Nao podera ser utilizada a unidade "verba", mesmo que seja para
algum servico que nao conste da planilha da AGETOP, e na sua °corral-Iola,
devera ser apresentada a composicao dos custos ou orcamento estimado. No
caso de constar algurn tipo de transporte, tera que ser informado o "DT - , !Dem
coma o local de origem do transporte;
Membria de calculo de quantitativos: nao devera ficar restrita apenas
apresentacao de formulas maternaticas, mas sim, canter todas as informagOes,
documentos, referëncias (localizacao nos projetos, etc.) e ilustracbes necessarias
ao perfeito entendimento e visualizacao, de forma a permitir a afericao dos
quantitativos constantes do orcamento;
Cronograma Fisico-Financeiro;
EspecificadOes Tecnicas e Memorial Descritivo, corn a identificacao do
profissional responsavel pela sua eiaboracao (nome e n° do registro no CREA) e
a sua assinatura:
A.R.T.'s, devidamente anotadas e carimbadas no CREA, referentes as:

elaboracao do Projeto Basico:
- elaboracao do Projeto Executivo;
- elaboracao do Orcamento Basica;
- elaboracao das EspecificacOes Tecnicas / Memorial Descritivo;

d.

Contrato:

i.
i•

Contrato;
Propostas dos Licitantes, dentre elan a da empresa contratada, juntamente corn
os orcamentos detalhados e os cronogramas fisico-financeiros, contendo
identificacao do profissional responsavel pela sua elaboracão (nome e n° d
registro no CREA) corn a sua assinatura;
Disquete ou "CD" contendo a orcamento detalhado da empresa
(Microsoft Excel);
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CAPiTULO ASSUN TO
I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS

ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

TIPO

SUBITEM

P/ EXECUCAO DE PONTES E DE BUEIROS CELULARES
(OBRAS DE ARIES ESPECIAIS) 

I. A.R.T. referente a execucáo da obra, no name da empresa contratada, anotada e
carimbada no CREA:
Ordem de Servico (se tiver sido expedida);
Empenho (para administracäo direta, autarquias, fundacOes etc...);

o. Solicitacäo Financeira, ou outro documento que comprove a dotacáo/fonte de
recursos (para as empresas pUblicas municipais).
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CAPITULO ASSUN TO
I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS

ATUALIZAQA0
NOVEMBRO-2009      

ITEM
CONTRATOS 

SUBITEM
P/ EXECUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

ELETRICA, COM OU SEM SUBESTACAO  
TIPO              

Edital:

Edital;
Projeto Basic°, corn a identificacao do profissional responsavel pela sua
elaboracäo (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura;
Projeto Executivo, corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboracao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura, contendo todos
os detalhes construtivos da obra, bem como as especificacOes dos materiais que
serao instalados;
Orcamento Basic° corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboracäo (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura. Tera que ser,
obrigatoriamente, nos molde da planilha da CELG, corn: codigo e descricao do
material; unidade; quantitativo de material; preco unitario do material (estes
limitados aos da planilha da CELG); quantidade de HH; valor do HH; valor total do
material; valor total do HH. Nao podera ser utilizada a unidade "verba", mesmo
que seja para algum material que nao conste da planilha da CELG, e na sua
ocorrencia, devera ser apresentada a cOpia da cotagäo de pregos no mercado;
EDE elaborada/gerada pela CELG. A elaboracao/geracao da EDE pela CELG
independe da participacao ou nao da CELG na execucäo da obra:
Cronograma Fisico-Financeiro;
Especificagbes Tecnicas e Memorial Descritivo, corn a identificacao do
profissional responsavel pela sua elaboracao (nome e n° do registro no CREA) e
a sua assinatura;
A.R.T.'s, devidamente anotadas e carimbadas no CREA, referentes as:

elaboracao do Projeto Basico;
- elaboracäo do Projeto Executivo;
- elaboragäo do Orcamento Basica;
- elaboracäo das EspecificacCes Tecnicas I Memorial Descritivo:

Contrato:

Contrato;
Propostas dos Licitantes, dentre elas a da empresa contratada, juntamente corn
os orcamentos detalhados e os cronogramas fisico-financeiros, contendo a
identificacao do profissional responsavel pela sua elaboracäo (nome e n° do
registro no CREA) corn a sua assinatura;
Disquete ou "CD" contendo a orcamento detalhado da empresa contratada
(Microsoft Excel);

I.	 A.R.T. referente a execucão da obra, no nome da empresa contratada, anotada e
carimbada no CREA:
Ordem de Servico (se tiver sido expedida);
Empenho (para administracao direta, autarquias, fundacOes etc...);

o.	 Solicitaoão Financeira, ou outro documento que comprove a dotac5o/fonte
recursos (para as empresas pOblicas municipals).
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS

AUDITORIA DE ENGENHARIA
• r`id	 MANUAL DE PROCEDIMENTOS

CAPITULO ASSUN TO
	

ATUALIZAQAO

I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS NOVEMBRO-2009
ITEM
	

SUBITEM
CONTRATOS P/ EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

TIPO
CAPITACAO, RESERVACAO E DISTRIBUI CAO

Edital:

Edital;
Projeto Basic°, corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboragäo (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura;
Orcamento Basic° corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura. Tera que ser,
obrigatoriamente, nos moldes das planilhas da SANEAGO (planilha de pregos
unitarios de servigos e a tabela de pregos unitarios de materials). 0 orgamento
sera dividido em duas partes, sendo: 1 a referente a execugäo da obra; e a 2a
referente a relagao dos materiais hidraulicos. Quanto a 1 a parte, o orgamento sera
nos molde da planilha, ou seja: c6digo do servigo, descrigao, unidades e pregos
unitarios, estes limitados aos da planilha da SANEAGO. Essa limitagão incluira a
taxa de BDI, definido em tabela especifica de BDI's da SANEAGO. Quanto a 2a
parte, o orgamento sera nos molde da tabela, ou seja: cOdigo do material,
descrigäo, unidade e brews unitarios, estes limitados aos da tabela da
SANEAGO. Essa limitagao incluirâ a Taxa de Compra de Material de 12%. Nao
podera ser utilizada a unidade -verba", mesmo que seja pars algum servigo ou
material que nao conste da planilha ou da tabela da SANEAGO, e na sua
ocorrencia. devera ser apresentada a composioão dos custos ou oroamento
estimado. De regra, as obras de construgao civil, que fazem parte da , licitacao de
urn conjunto de obras integrantes do Sistema de Abastecimento de Agua, sera°
tambêm orgadas pela planilha da SANEAGO. No caso de constar algum tipo de
transporte, tern que ser informado o "DT" bem como o local de origem do
transporte;
Cronograma Fisico-Financeiro;

e. EspecificagOes Tecnicas e Memorial Descritivo, com a identificagao do
profissional responsavel pets sua elaboracao (name e n° do registro no CREA) e
a sua assinatura;

devidamente anotadas e carimbadas no CREA, referentes as:
elaboragao do Projeto Basigo:
elaboragao do Orgamento Basica;

- elaboragao das EspecificagOes Tecnicas / Memorial Descritivo;

Contrato:

Contrato;
Propostas dos Licitantes, dentre elas a da empresa contratada, juntamente corn
os orgamentos detalhados e os cronogramas fisico-financeiros, contendo a
identificacao do profissional responsavel pela sua elaboragäo (nome e n° do
registro no CREA) corn a sua assinatura;

i. Disquete ou "CD" contendo a orgamento detalhado da empresa contratada
(Microsoft Excel);
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CAPITULO

I
ASSUN TO

DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM

CONTRATOS
SUBITEM

P/ EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
TI PO

CAPITACAO, RESERVAQA0 E DISTRIBUICAO

Projeto Executivo, corn a identificagao do profissional responsave ► pela sua
elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura, contendo todos
os detalhes construtivos da obra;

k. A.R.T. referente a elaboragao do Projeto Executivo, anotada e carimbada no
CREA;

I A.R.T. referente a execugao da obra, no nome da empresa contratada, anotada e
carimbada no CREA;
Ordem de Servigo (se tiver sido expedida);
Empenho (para administragao direta, autarquias, fundagOes etc...);

o. Solicitagao Financeira, ou outro documento que comprove a dotagao/fonte de
recursos (para as empresas pUblicas municipais).



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

.k MANUAL DE PROCEDIMENTOS
ASSUN TO

DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
ATUALIZAQA0

NOVEMBRO-2009
CAPITULO

ITEM

CONTRATOS
SUSITEM

P/ EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
TIPO

COLETORES, TRATAMENTO E LANCAMENTO
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Edital:

Edital;
Projeto Basico, corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboragao (nome e n o do registro no CREA) e a sua assinatura;
Orgamento Basico corn a identificagao do profissional responsbvel pela sua
elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura. Tera que ser,
obrigatoriamente, nos moldes das planilhas da SANEAGO (planilha de pregos
unitarios de servigos e a tabela de pregos unitarios de materiais). 0 orcamento
sera dividido em duas partes, sendo: 1 a referente a execugao da obra; e a 2a
referente a relagao dos materials hidraulicos. Quanto a 1 a parte, o orcamento sera
nos molde da planilha, ou seja: cOdigo do servico, descrigao, unidades e pregos
unitarios, estes limitados aos da planilha da SANEAGO. Essa limitagao incluirâ a
taxa de BDI, definido em tabela especifica de BDI's da SANEAGO. Quanto a 2a
parte, o orcamento sera nos molde da tabela, ou seja: cOdigo do material,
descricao, unidade e precos unitarios, esses limitados aos da tabela da
SANEAGO. Nessa limitagao, sera incluida a Taxa de Compra de Material de 12%,
ou o percentual / indice utilizado pela SANEAGO. Ressaltando due o Tribunal
podera solicitar a composigao / detalhamento da composigao desse indice para
verificar a compatibilidade e coerendia do indice utilizado no orcamento corn a
realidade do municipio em que sera executado a obra ou o servico, bem como em
relagao aos impostos incidentes sobre as notas fiscais emitidas. Nao podera ser
utilizada a unidade "verba", mesmo que seja para algum servico ou material que
nao conste da planilha ou da tabela da SANEAGO, e na sua ocorréncia, devera
ser apresentada a composigao dos custos ou orcamento estimado. De regra, as
obras de construgao civil, que fazem parte da licitacao de um conjunto de obras
integrantes do Sistema de Abastecimento de Agua, sera° tambem orcadas pela
planilha da SANEAGO. No caso de constar algum tipo de transporte. tera que ser
informado o 'DT". bem coma o local de origem do transporte:Cronograma Fisica-
Financeiro;

d. Especificagbes Leonidas e Memorial Descritivo, don-) a identificacao do
profissional responsavel pela sua elaboracao (nome e n° do registro no CREA) e
a sua assinatura;
A.R.T.'s, devidamente anotadas e carimbadas no CREA, referentes as:
- elaboragao do Projeto Basico;

elaboragao do Orgamento Basico;
- elaboracao das EspecifidadOes Tecnicas / Memorial Descritivo:

Contrato:

Contrato;
Propostas dos Licitantes, dentre elas a da empresa contratada, juntamente com
os orgamentos detalhados e os cronogramas fisico-financeiros, contendo a
identificagao do profissional responsavel pela sua elaboragao (name e n° do
registro no CREA) corn a sua assinatura;

h Disquete ou "CD", contendo o orcamento detalhado da empresa cont
(Microsoft Excel);
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
ASSUN TO

DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
ATUALIZAQAO
NOVEMBRO-2009

CAPITULO

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM
P/ EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

TIPO

COLETORES, TRATAMENTO E LANCAMENTO 

U U / 3 / 09

I. Projeto Executivo, corn a identificacào do profissional responsavel pela sua
elaboracao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura, contendo todos
os detalhes construtivos da obra;
A.R.T. referente a elaboracao do Projeto Executivo, anotada e carimbada no
CREA;
A.R.T. referente a execucao da obra no nome da empresa contratada, anotada e
carimbada no CREA;

I. Ordem de Servico (se tiver sido expedida);
Empenho (para administracao direta, autarquias, fundacOes
Solicitagäo Financeira, ou outro documento que comprove a dotagão/fonte de ,
recursos (para as empresas pUblicas municipais).
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CAPITULO ASSUN TO

ITEM
CONTRATOS

ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

P/ EXECUCAO DE REFORMAS

DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
SUBITEM

TIPO

CONSTRUCAO CIVIL

tada 
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS

AUDITORIA DE ENGENHARIA
MANUAL DE PROCEDIMENTOS  

Edital:

; a. Edital;
Projeto de arquitetura (Layout-Situagao; Planta baixa: Cortes; Fachadas; e
Cobertura), devidamente anotado no CREA, ilustrando por meio de legenda nitida
(cores diferentes) o que e aonde acontecera a reforma. Este projeto tera que conter
a anotagao do CREA;
No caso da reforma ser mais complexa, envolvendo servigos que necessite de
projeto complementar, tera que ser apresentado os projetos necessarios para a ;
execugao do servigo (ex: Fundagao; Estrutural; Eletrico; LOgica; TelefOnico; Hidro-
Sanitario; e Estrutura Metalica (contendo os detalhamentos de todos os perfis
metalicos, bem como os quadros de lista e resumo geral de ago 'ern "kg")) ou de
Madeira (telhado)). Estes projetos terao que conter a anotagao do CREA;
Orgamento Basic() corn mernOria de calculo, corn a identificagao do profissional
responsavel pela sua elaboragäo (nome e n° do registro no CREA) e a sua
assinatura 0 orgamento, obrigatoriamente, tera que ser nos molde da AGETOP
(descrigao/relagäo de servigos, unidades e pregos unitarios limitados aos	 da
planilha da AGETOP). Vale ressaltar que podera ser aplicada sobre os pregos
unitarios da planilha da AGETOP uma taxa de no maxim° 25% referente ao BDI.
Vale ressaltar tambern due, corn poucas excecOes. nao podera ser utilizado, no
orgamento basic°, a unidade "verba". 0 orgamento basic° tera que conter a
anotagao do CREA;
Cronograma Fisico-Financeiro, anotado no CREA;
Memorial Descritivo, corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura, informando, corn
base nos projetos da obra, onde sera executado cada servigo constante do',
orgamento, bem como o criterio utilizado para quantificar os servigos. 0 Memorial;
Descritivo tera que conter a anotacao do CREA:
A.R.T.'s, devidamente anotadas no CREA. referentes as:

- elaboragao do Projeto de Arquitetura (reforms);
- elaboragao de todos as projetos complementares (reforma;
- elaboragao do Orgamento Basico:

elaboragäo do Cronograma Fisico-Financeiro;
- elaboragao das Memorial Descritivo;

Cornprovagao de Capacidade Tacnica (atestados);
Cornprovagao de Capacidade Tecnica (atestados):

Contrato:

Contrato:
Propostas dos Licitantes, dentre elas a da empress contratada, juntamente com
os orgamentos detalhados e os cronogramas fisico-financeiro, contendo a
identificagao do profissional responsavel pela sua elaboragao (nome e 	 do
registro no CREA), corn a sua assinatura.;

I. Disquete ou "CD" contendo a orgamento detaihado da empresa
(Microsoft Excel); 
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m.Ordem de Servico (se tiver sido expedida);

Ernpenho (para administracao direta, autarquias, fundacOes etc...);
Solicitacao Financeira, ou outro documento que comprove a dotacao/fonte
recu rsos (para as empresas pUblicas municipais);

p. A.R. T. referente a execucâo da reforma, no nome da empresa contratada e
anotada no CREA.
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NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM

P/ EXECUCAO DE REFORMAS
TIPO

RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO 

Edital:

Edital;
Mapeamento dos trechos dos logradouros em que sera executado o
recapeamento asfaltico, contendo o nome e a assinatura do responsavel pela sua
elaboragao. Tera que constar tambern do mapeamento o comprimento e a largura
de cada trecho do logradouro que sera recapeado, bem como o quadro de area,
par logradouro, de todo o recapeamento. 0 Mapeamento tera que conter a;
anotagao do CREA;
Orgamento Basica corn mem6ria de calculo, corn a identificagao do profissional
responsavel pela sua elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua
assinatura. 0 orgamento, obrigatoriamente, tera que ser nos molde da AGETOP
(descrigao/relagao de servigos, unidades e pregos unitarios limitados	 aos da..
planilha da AGETOP). Vale ressaltar que para as obras de recapeamento asfaltico
nao podera ser aplicado nenhum BDI, tendo em vista que nos pregos unitarios da
tabela da AGETOP, para este tipo de obra ja esta incluso o BDI. Vale ressaltar

,I

 que, de regra geral, nao podera ser utilizado, no orgamento basica, a
unidade "verba”. Vale ressaltar tambern que. obrigatoriamente, tera que constar
Codas as distancias de transporte (DT), seja local ou comercial. No caso de algum
transporte ser comercial tera que ser informado. no oroamento, a regiao/municipio
de origem do transporte, e ainda, para o transporte de brita, tera que ser
considerado a distancia do britador que se localizar mais prOximo do local em que
ela sera utilizada (pista ou usina). Outrossim, tera que ser informado a espessura
do recapeamento asfaltico (adensado na pista), quando ele for corn massa
"pronta" (ex. CBUQ, PMF). 0 Orgamento Basica tera que conter a anotagao do
CREA;
Cronograma Fisico-Financeiro, anotado no CREA;
EspecificadOes Tecnicas / Memorial Descritivo. corn a identificadao do profissional
responsavel pela sua elaboragao (name e n° do registro no CREA) e a sua
assinatura, anotado no CREA;
A R.T.'s, devidamente anotadas no CREA, referentes as:
- elaboracao do Mapeamento:

elaboragao do Orgamento Basica;
- elaboragao do Cronograma Fisico-Financeiro;

elaboragao das EspecificagOes Tecnicas / Memorial Descritivo;
Comprovacao de Capacidade Tecnica (atestados);

Contrato:

h. Contrato:
Propostas dos Licitantes, dentre elas a da empresa contratada, juntamente corn
os orgamentos detalhados e os cronogramas fisico-financeiro, contendo a!
identificagao do profissional responsavel pela sua elaboragao (nome 	 n° do
registro no CREA) corn a sua assinatura.;
Disquete ou "CD" contendo a orgamento detalhado da empresi 	 ffat da
(Microsoft Excel);
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k. Orciem de Servico (se tiver sido expedida);
I I. Empenho (para administracão direta, autarquias, fundacOes etc...);

Solicitacao Financeira, ou outro documento que comprove a dotacao/fonte de
I
I

recursos (para as empresas pUblicas municipais);
A.R.T. referente a execucao do recapeamento, no nome da empresa contratada e
anotada no CREA.
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AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS         
CAPITULO ASSUN TO

I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM
P/ CONCLUSAO DE OBRA QUE FOI INICIADA POR OUTRO

CONTRATO      
TIPO                 

. DO CONTRATO RESCINDIDO:

Capia do contrato;
Capia da proposta da empresa contratada (orgamento detalhado);
Capia de todos os aditivos celebrados anteriormente. Para aqueles que mesmo
sem reflexo financeiro ao contrato, mas que tenham alterado o orgamento da
obra, devera tambem ser apresentado copia de seus orgamentos. Tudo isso, de
acordo corn o que determina a Resolugäo RN 002/08 deste Tribunal;
Medigao referente ao total de servigos executados na obra, devidamente
atestada pelos R.T.'s da fiscalizagäo municipal (prefeitura) e pela execugao dos
servigos (empresa executora). Vale ressaltar que, juntamente corn as
assinaturas, tera que conter a identificagao dos R.T.'s (nome e n° do registro
junto ao CREA);
Evolugäo financeira do contrato, como base na medigao dos servigos
executados e levando ern conta todos os pagamentos efetuados;
Rescisao do Contrato:
Anulagao Parcial do Empenho (valor do contrato (-) o valor dos servigos
executados (medigao)).

	

2.	 DO CONTRATO P/ CONCLUSAO DA OBRA:
2.1. NO CASO DE SER CHAMADA A 2 a COLOCADA DA LICITACAO:

Contrato;
Orgamento referente ao restante dos servigos que vao ser executados (proposta
da empresa vencedora da licitagao - medigao dos servigos executados (contrato
anterior));
Documento que comprove a convocacao de licitante remanescente do certame:
A.R.T. referente a execugao deste nova contrato, no name da empresa
contratada e anotada no CREA.

2.2. NO CASO DE NOVA LICITACAO:

	

.	 Relagao dos documentos para a subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA".
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CAPITULO ASSUN TO
I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
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5	 0 9
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
ATUALIZACÃO
NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

TIPO

SUBITEM

QUE SERA EXECUTADO COM RECURSOS DO GOVERNO
FEDERAL (UNIAO) E/OU GOVERNO DO ESTADO 

Este ern discussao no ambito deste Tribunal uma normative que tratara do presente
assunto. Por isso, a relacao dos documentos que deverao instruir os processos
referentes a esse tipo de contrato sera aquela que for definida na mencionada
resolugao deste Tribunal.
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ORCAMENTO DA OBRA;
MATERIAL	 QUANT.

(1 1	: PREVISTO
ANTERIORES	 ATUAL 

	

1"	 2', 3', n...	 I QUANT.	 QUANT.
(2)	 ;	 i ACUMULADA 

1	 N°	 1	 N°	 DATA	 1QUANT.;	 QUANT.	 (3) I ( 4 ) I ( 5 ) 1 ( 6) ( 7 ) 	 ( 8 )	 (9)
EDITAL 1 CONTRATO CONTRATO I (6) 	 I ACUMULADA	 I

(3)	 I	 (4)	 (5)	 I	 (7)	 i	 '
I 

COMPRAS REALIZADAS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOP 41J1p, 
5 / 0 9

AUDITORIA DE ENGENHARIA
1,17)

44. a It. 	 MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
CAPITULO ASSUN TO	 f ATUALIZAQAO

I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS II NOVEMBRO-2009
ITEM

CONTRATOS
SUBITEM

P/ AQuisicAo DE MATERIALS
TIPO

GERAL
Edital:

Edital;
Projeto Basico, corn a identificagao do profissional responsavel pela sua
elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua assinatura;
Orcamento Basic() (global) corn mernOria de calculo, corn a identificagäo do
profissional responsavel pela sua elaboragao (nome e n o do registro no CREA) e
a sua assinatura. 0 orgamento, obrigatoriamente, tera que ser nos molde da
AGETOP (descrigao/relagao de servigos, unidades e pregos unitarios limitados
aos da planilha da AGETOP). Vale ressaltar que, para as obras de construgäo
civil, podera ser aplicado sobre os pregos unitarios da planilha da AGETOP uma
taxa de BDI de no maxima 25%, e, para as obras de pavimentagao asfaltica nä()
podera ser aplicado nenhuma taxa de BDI, tendo em vista que nos pregos
unitarios da tabela da AGETOP para estes tipos de obras ja esta incluso o BDI. 0
Orcamento Basico tera que conter a anotagao do CREA;
Coleta de Pregos dos materiais;
Especificagbes Têcnicas / Memorial Descritivo, corn a identificagao do profissional
responsavel pela sua elaboragao (nome e n° do registro no CREA) e a sua
assinatura, anotada no CREA;
Projeto Executivo, anotado no CREA:
A.R.T.'s, devidamente anotadas no CREA, referentes as elaboragees:
- do Projeto Basic() (referentemente ao projeto elaborado, levando em conta o tipo
da obra (construgäo civil ou pavimentagao asfaltica, conforme especificagão
abaixo));

- do Orgamento Basico;
- das Especificagees Tecnicas / Memorial Descritivo:
- dos Projetos Executivos (referentemente a cada urn dos projetos elaborados,
levando em conta o tipo da obra (construcao civil ou pavimentagao asfaltica.
conforme especificagao abaixo)):

Contrato:

Propostas dos Licitantes, dentre elas a da empresa contratada, juntamente corn o
Cronograma Fisico-Financeiro;
planilha demonstrativa referente a(s) aquisigao(oes) dos materiais, nos molde da
planilha abaixo. Esta planilha, obrigatoriamente, tera que conter o nome e
assinatura do profissional pela sua elaboragao/preenchimento. bem como o nome
e assinatura do chefe do controle interno da prefeitura;
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ORCAIMENTO DA OBRA:

1- relagào de todos os materiais constante da Relagao de Insumos (consolidada),
constante do orgamento basic() da obra. Caso a compra se referir a apenas parte
dos materiais da Relagao de Insumos, mesmo assim, deverao ser relacionados
nesta coluna todos os insumos;
quantitativo total de cada material constante da Relagao de Insumos. relacionados
na coluna -1";

o n la 75 109
Onde:

COMPRAS REALIZADAS:

ANTEIORES:

No caso do contrato (aquisicao de materiais) nao se tratar da primeira
compra/aquisigao, para a obra ou para o fim a que os materiais se destinam deverao
ser prestadas as informagOes, individualizadas, de cada compra realizada
anteriormente. Neste caso, deverao ser preenchidas as colunas "3",  "4", "5", "6" e "7",
para cada uma das compras realizadas anteriormente, ou seja, para as "n" nOmeros
de compras. Sendo que:

nOmero do edital (nOmero de controle. ex.: 001/2008);
nOmero do contrato (nUrnero de controle. ex.: 001/2008);
data do contrato;
quantidade adquirida:

quantidade acumulada ate aqueia compra. Para a primeira compra, a quantidade
acumulada sera igual a quantidade adquirida:

ATUAL:

No caso do contrato em questao se referir a 1 a (primeira) compra, as colunas "3", "4",
"5", "6" e "7" nao precisarao ser preenchidas.

quantidade adquirida de cada material;
9- quantidade acumulada ate a presente compra, ou seja, da 1 a (primeira) ate a

atual. No caso do presente contrato se tratar da 1 a (primeira) compra. a
quantidade acumulada sera igual a quantidade adquirida.

Tudo isso, corn base na Lei 8.666/93, ou seja:

Artigo 7, § 4°:

"E vedada, ainda, a inclusao, no objeto da iic tactio, de fornecimento de materials e servicos sem
previsan de quantidades ou cujos quantitativos nao correspondem as previsaes reais do projeto basica
ou executivo."

0 Artigo 15, § 7°, II:

"a definicao das unidades e das quantidades a serem adquiridas em funaao do consumo e utilizacao
provaveis, cuja estimativa sera obtida, samara que passive', mediante adz ..:quadac.\ tecnicas
quantitativas de estimacào:"
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Contrato
Em penho, para administracão direta, autarquias, fundagbes etc...:
Sol icitacao Financeira, ou outro documento que comprove a dota0o/fonte d
recursos. Somente para as empresas pOblicas municipais;

ESPECIFICOS:
Construgäo Civil:

b. Projeto de arquitetura (Layout-Situacao; Planta baixa; Cortes: Fachadas: e
Cobertura), anotado no CREA;

f. Projetos complementares (Fundag5o; Estrutural; Elêtrico; LOgica; TelefOnico;
Hid ro-Sanitario; e Estrutura Metalica (contendo os detaihamentos de todos os
perfis metalicos, bem como os quadros de lista e resumo geral de ago (em "kg"))
ou de Madeira (telhado)), devidamente anotados no CREA;

Pavimentação

b. Projeto da pavimentacäo (terraplenagem e da capa asfaltica). No caso de
pavimentacäo urbana, sem lancamento de greide, sera o mapeamento dos
trechos dos logradouros em que sera executada a pavimentacäo, contendo o
nome e a assinatura do responsavel pela sua elaboraca- o. Tera que constar do
mapeamento o comprimento e a largura de cada trecho do logradouro que sera
pavimentado, bem como o quadro de area, por logradouro, de toda a
pavimentaga- o, anotado no CREA;
Projeto executivo da pavimentacao (perfil do terreno natural: lancamento do 1
greide; detaihamentos dos corte e aterros; detaihamentos da capa asfaltica),
anotado no CREA.
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS

AUDITORIA DE ENGENHARIA
MANUAL DE PROCEDIMENTOS

ATUALIZAQAO

NOVEMBRO-2009
SUBITEM

ACRESCIMO, REDUCAO OU SUBSTITUICAO DE SERVICO
ITEM

TIPO

ADITIVOS

CANTU LO	 ASSUN TO

I	 DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS

Geral

Justificativas Têcnicas quanto ao acrescimo ou redugao de servigos,
conseqUentemente da alteragäo do valor do contrato;
cópia do contrato original e do seu orgamento (proposta da empresa);
copia de todos os aditivos celebrados anteriormente. Para aqueles que mesmo
sem reflexo financeiro ao contrato, mas que tenham alterado o orgamento da
°bra, devera tambem ser apresentado cOpia de seus orgamentos. Tudo isso, de
acordo corn o que determina a Resolugao RN 002/08 deste Tribunal;
cOpia dos projetos iniciais da obra (do contrato original)
projetos referentes ao contrato aditado (contrato + aditivo). Nesses projetos, tera
que separar, por mein de legenda, os servigos existentes dos servigos objeto do
aditivo. Isso, quando o acrescimo ou redugao do valor do contrato for em
decorréncia de alteragao de projeto. Esse projeto tera que conter a anotagao do
CREA;
Memorial Descritivo / EspecificagOes Tecnicas, no caso de constar do orgamento
do aditivo alguns servicos que nao constavam do orcamento do contrato. Esse
Memorial tera que conter a anotagao do CREA;
Membria de Calculo, detalhada e, se fora caso, ilustrada, dos quantitativos dos
servigos constantes do aditivo:
Oroamento referente ao Aditivo (acrescimo ou reducao) e uma outra planilna
referente ao contrato aditado (contrato + ou — aditivo). No caso do Aditivo tratar-se
ao mesmo tempo de acrescimo e de redugao de servigos, deverao ser
apresentadas 3 (tr ees) planilhas, sendo: uma contendo a relagäo dos servigos
acrescidos; uma outra contendo a relagao dos servigos excluidos; e a Ultima
referente ao contrato aditado (contrato + servigos acrescidos — servicos
excluidos). As planilhas e as relagbes de servigos deverao estar nos molde do
orgamento do contrato original (relagao de servigos; unidades; e pregos unitarios).
Estas planilhas terao que conter a identificacao do profissional responsavel pela
sua elaboracao (nome e n' do registro no CREA), devidamente assinadas, e
ainda, elas terao que conter a anotagao do CREA:
Cronograma Fisico-Financeiro, anotado no CREA;
A.R.T.'s, devidamente anotadas no CREA, referentes as:
- elaboragao dos projeto(contrato + termo aditivo;
- elaboragao das Memorial Descritivo / Memorial Descritivo;
- elaboragao do Orgamento Basico;
- elaboracao do Cronograma Fisico-Financeiro;

k. Termo Aditivo em questao;
I. disquete ou "CD" contendo, se for o caso, os 3 (trés) orgamentos detalhados

(Microsoft Excel);
m. A.R.T. referente a execugäo do objeto do termo aditivo, no nome da empresa

contratada e anotada no CREA;
Empenho, para administragao direta (executivo, legislativo, autarquias, fundagOes,
etc..,) referente ao valor acrescido, ou Anulagão Parcial de Empenho, no 	 so do
valor do contrato tiver sido reduzido;
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o. Sol icitacao ou Reserva Financeira, ou outro documento q qe cc7m ro e0 a9
dotacao/fonte de recursos, referente ao valor acrescido. Somente para as j
empresas piblicas municipais.

ESPECIFICOS:
Construgdo Civil:

e. No caso do acrescimo ou da substituicao de servico ser mais complexa,
envolvendo servicos que necessite de projeto complementar, tera que ser
apresentado os projetos necessarios para a execucao do servico (ex: Fundacao;
Estrutural; Eletrico; LOgica; TelefOnico; Hidro-Sanitario; e Estrutura Metalica
(contendo os detalhamentos de todos os perfis metalicos, bem como os quadros
de lista e resumo geral de ago (em "kg")) ou de Madeira (teihado)). Estes projetos
teräo que conter a anotagao do CREA;

Pavimentação

e. Os servicos objeto do aditivo poderao ser demonstrados por meio de
mapeamentos juntamente corn croquis, devidamente cotados (comprimento e
largura). No caso do acrescimo ou da substituicao de servico ser mais complexa,
envolvendo servicos que necessite de projeto executivo da pavimentacao, tera
que ser apresentado o projeto executivo da obra demonstrando o que era o
projeto inicial e todo o objeto do aditivo:
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PRORROGACAO DE PRAZOTIPO
ADITIVOS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS0 o. n 7 	 / 0 
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
ATUALIZAQAO
NOVEMBRO-2009

ASSUN TO

DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS
SUBITEM

CAP1TULO
1

ITEM

Tendo em vista a Resolugao Normativa n° 002/08, deste Tribunal, que "DispOem
sobre formalizagao, instrugäo e analise de processos que tratam de termos aditivos
aos contratos", apresentar:

Justificativas Tecnicas esclarecendo e definindo os motivos e razc5es que
ensejaram a prorrogagao de prazo, e ainda, definindo o responsavel pelo atraso
da execugao contratual, ou seja, se o contratante ou a contratada;
cOpia do contrato original e do orgamento com a proposta da empresa;
cOpia de todos os aditivos celebrados anteriormente. Para aqueles que mesmo
sem reflexo financeiro ao contrato, mas que tenham alterado a orgamento da
obra, devera tambem ser apresentado cOpia de seus orgamentos. Tudo isso, de
acordo com o que determine a Resolugäo RN 002/08 deste Tribunal;
Cronograma Fisico-Financeiro da obra/contrato:
Medigao referente ao total de servigos executados na obra, quando da
prorrogagao do prazo para a execugao da obra/servigo, devidamente atestada
pelos R.T 's da fiscalizacao municipal (prefeitura) e pela execucao dos servicos
(empresa executora). Vale ressaltar que, juntamente com as assinaturas, tera que
conter a identificac..‘ao dos R.T.'s (nome e n° do registro junto ao CREA);
Termo Aditivo em questa°.
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TRIBUNAL DE CONTAS DOSSMUNICiPIOSUDELCIA 7 5 / 0 9
AUDITORIA DE ENGENHARIA

J MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CANTULO ASSUN TO ATUALIZAQAO

I DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS NOVEMBRO-2009
ITEM

ADITIVOS
TIPO

SU BITEM

REALINHAMENTO OU REAJUSTAMENTO DE PRECOS

GERAL

Justificativas Tecnicas para o pleiteamento da repactuagao de pregos;
copia do contrato original e do orgamento corn a proposta da empresa;
cOpia de todos os aditivos celebrados anteriormente. Para aqueles que mesmo
sem reflexo financeiro ao contrato. mas que tenham alterado a orgamento da
obra, devera tambem ser apresentado cOpia de seus orgamentos. Tudo isso, de
acordo corn o que determina a Resolugao RN 002/08 deste Tribunal:;
Cronograma Fisico-Financeiro da obra/contrato;
Medigao referente ao total de servigos executados na obra quando do
pleiteamento do realinhamento de pregos pela contratada, devidamente atestada
pelos R.T.'s da fiscalizagao municipal (prefeitura) e pela execugão dos servigos
(empresa executors). Vale ressaltar que, juntamente corn as assinaturas, tera que
conter a identificagao dos R.T.'s (nome e n° do registro junto ao CREA);
MemOria de Calculo, detalhada, referente a repactuagao dos pregos unitarios;
planilha demonstrativa referente a repactuagao de prep os;
documento(s)	 comprobatOno(s) do(s)	 Indice(s)	 utilizado(s) no	 calculo
(formula) da repactuagao de pregos unitarios;
disquete ou - CD" contend° a planilha orcamentana referente a° realinhamento
ou ao reajustamento de pregos;
Terrno Aditivo;

k. Empenho, para administragao direta (executivo. legislativo, autarquias, fundagOes,
etc..,) no valor correspondente a repactuagao dos pregos;
Solicitagao Financeira. ou outro documento que comprove a dotagao/fonte de
recursos, no valor correspondente a repatuagao dos pregos. Somente para as
empresas pUblicas municipais.

ESPECIFICOS:
Realinhamento:

i. Justificativas Tecnicas para o realinhamento de pregos do contrato;
. MemOria de Calculo, detalhada, referente ao realinhamento dos pregos unitarios

do contrato;

As planilhas oficiais do Estado poderäo ser utilizadas a fim de se obter corn mais
facilidade os valores relativos a evolucao dos precos unitarios no mercado e, nesse
caso, os pregos unitarios realinhados serao obtidos segundo a fOrmula:   
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= Pc x {1+[(1+ var %b) mim -11( 100}
100

Pr	 = prego realinhado
Pc	 = prego contrato
Var%p = Var% dos pregos das planilhas oficiais (variagão de pregos das planilhas oficiais utilizadas

para demonstrar o desequilibrio)
m	 = n° de meses da circunstAncia contratual (n° de meses entre a data da validade da proposta

da contratada e a data do desequilibrio econemico-financeiro)
M	 = n° de meses entre as datas-base das planilhas oficiais utilizadas para demonstrar o

desequilibrio

No calculo do re-equilibrio econOmico-financeiro do contrato sera avaliada a
relevancia da expectativa inflacionaria setorial, existente por ocasiao da proposta,
corn vistas ao seu expurgo do calculo, de modo a manter as condigOes econOrnicas
originalmente pactuadas.

No caso de nao ter havido o expurgo citado no paragrafo anterior, deve-se avaliar a
relevancia de se ressalvar que eventual reajuste anual, a incidir sobre o contrato, so
podera ocorrer apOs 12 (doze) meses do realinhamento efetivado.

Tendo em vista que o realinhamento de cada contrato reflete uma situacao particular.
correspondente as circunstancias especificas do mesmo, o que se apresenta neste
manual visa o estabelecimento de regras gerais sobre a assunto, e nao vincula
eventuais circunstancias em que sejam necessarias adequacOes a tais
procedimentos.

As circunstancias especificas a cada contrato devem ser evidenciadas de forma a
permitir a melhor adequacao aos critêrios, demonstrando de forma clara a
consisténcia dos mesmos. Correlacão entre a situacao e o criterio devidamente
justificado.

g. Planilha demonstrative referente ao realinhamento de pregos, nos molde da
planilha abaixo:

ITEM	 SERVICOS	 !UNTO '	 OLIANT. OUANT. LINITARIO UnillARIO TOTAL SO TOTAL co
DO CONTRATO HEALINHAMEN TO CO N; THAT()) (REALINHADO) CONTRATO REALINHAMENTO

I (CONTRATO — MEMO° Pcl (Pr) (1	 X 3) X 4'
(2, 3) A:

TOTAL

documento(s) comprobatOrio(s) do(s) indice(s) utilizado no calculo (formula)
do(s) realinhamento(s) de pregos unitarios (quando o realinhamento se tratar
simplesmente de aplicagao direta de indice(s). Ex: fornecimento de materiais
betuminosos)
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MernOria de Calculo, detalhada, referente ao reajustamentoo dos precos unitarios;
planilha demonstrativa referente ao reajustamento de precos, nos molde da
planilha abaixo:

ITEM SERVICOS UNID	 QUANT.	 QUANT. DO	 UNITARIO	 UNITARIO	 TOTAL DO ,	 TOTAL. DO
DO CONTRATO	 REAJUSTAMENTO	 , (CONTRATO)	 (REAJUSTADO	 CONTRATO I REAJUSTAMENTO

1,	 (CONTRATO - MEDICAO)	 3)	 (1 X 3)	 X 4;
(2	 4)  

TOTAL

Os precos unitarios reajustados serao obtidos corn a aplicagao da seguinte formula:

Pr = Po x (T — To) , onde : 	 Pr = preco unitãno reajustado
To	 Po = preco unitãno a reajustar

= indice especifico, referente a data do reajustamento
to = indice especifico, referente a data da proposta

No caso de nä° se conhecer o indice do mes do reajustamento, em decorréncia de
defasagem da publicacäo dos indices, utilizar o "I" e o "lo" do mes anterior ou do
segundo mes anterior.

Devera ser analisado case a case quanta a aplicacao de reajuste, observando as
particularidades expostas no item "Realinhamento-.

h. documento(s) comprobatOrio(s) do(s) indice(s) utilizado(s) no caiculo (formula)
dos reajustes de precos unitarios;
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AUDITORIA DE ENGENHARIA

111

CAPITULO
Ad/ 'it	 MANUAL DE PROCEDIMENTOS

I ASSUN TO
RESCISOES DE CONTRATOS/ACORDOS

ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM SUBITEM

TIPO

Sao diversos os tipos, devendo ser avaliado caso a caso. Independente do tipo da
Rescisão/Acordo, os documentos minimos que devem constar do processo sao:

Justificativas expondo os motivos e a	 fundamentagao para a celebragao da
Rescisäo de Contrato/Acordo;
copia do contrato;
copia de todos os aditivos celebrados anteriormente. Para aqueles que mesmo
sem reflexo financeiro ao contrato, mas que tenham alterado a orgamento da
obra, devera tambem ser apresentado copia de seus orcamentosalterado o
orgamento da obra, clever-6 tambem ser apresentado as côpias deles, Tudo isso,
de acordo corn o que determina a Resolugao RN 002/08 deste Tribunal;
copia da proposta da empresa contratada (orgamento detalhado);
Medigao referente ao total de servicos executados na obra, devidamente atestada
pelos R.T.'s da fiscalizagao municipal (prefeitura) e pela execugao dos servigos
(empresa executors). Vale ressaltar que, juntamente corn as assinaturas, tera que
conter a identificacao dos R.T.'s (name e n° do registro junto ao CREA);
Evolugao Financeira do Contrato, corn base nas medigOes (item d), ate a data da
celebracao do acordo;
Rescisao do contrato/Acordo:
Anulacao Parcial ou Total do Empenho:

i. comprovante do extorno/debito, no	 passivo	 da contabilidade, no valor
correspondente ao saldo de contrato nao executado (p/ as empresas pUblicas).
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS

AUDITORIA DE ENGENHARIA
MANUAL DE PROCEDIMENTOS

u 4____ 	

CAPITULO
II

ASSUN TO

ROTEIRO PARA ANALISE
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM

CONTRATOS
SUBITEM

P/ EXECucAO DE OBRA
ETAPA

EDITAL

Referente aos contratos para execucao de obra tera que ser observado e analisado
os documentos relacionados no "Capitulo l". Nos documentos, sera verificado e
analisado o seguinte:

1.	 EDITAL:

0 Edital de Licitacao devera ser analisado quanto aos aspectos de engenharia,
quanto a qualificacäo tecnica e se as exigências contidas nele sao compativeis corn
as caracteristicas da obra.

Verificar se as exigéncias restringem ou nao o carater competitivo da licitacao, quanto
a capacidade têcnico-profissional e tecnico-operacional das empresas licitantes, e
ainda, se elas evidenciaram ou nao algum tipo de direcionamento ou favorecimento
de licitante.

De acordo corn a Art. 30 da Lei 8.666/93. as exigencias

Tecnico-profissional:

Que a empresa licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a
entrega da proposta, profissional detentor de atestado de responsabilidade tecnica
por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes as do objeto da
licitacao. As exigências serao limitadas exclusivamente as parcelas de major
relevancia e valor significativo do objeto da licitacao. Vedadas as exigèncias de
quantidades minimas ou prazos maximos.

Têcnico-operacional:

Comprovacao de aptida- o (tecnica / know-how) da licitante para execugao de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitagao. mediante
demonstracao de experiéncia anterior, obtida em contrato, por meio de atestado de
capacidade tecnica em seu nome. Vedadas as exigencias de atestado no nome da
licitante e do profissional que ela indicar para ser o responsavel tecnico. As
exigências de quantidades minimas para a comprovacao da capacidade tecnico-
operacional, sera° limitadas exclusivamente as parcelas de major relevancia e valor
significativo do objeto da licitagäo As quantidades minimas seräo limitadas a 50%
(cinquenta por cento) das quantidades do objeto da licitacao, ja que esse percentual
mais do que suficiente para que a licitante demonstre ter capacidade e tecnica I
know-how param executar o objeto da licitagao. Tal percentual esta em conformidade
corn os parametros adotados pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, ,
estabelecidos na sua "SUMULA 24".
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CAPITULO

II
ASSUN TO

ROTEIRO PARA ANALISE
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM

P1 ExEcucAo DE OBRA
ETAPA

EDITAL

Verificar se as exigencias e solicitacc5es foram atendidas pelos licitantes, verificando
as decisOes da Comissao.

Verificar se o objeto do edital se refere a obra como urn todo ou apenas parte dela.

Verificar se consta da Ata da licitacao alguma observacao ou ressalva, que seja
relevante, feita pela comissao de licitagao.

Verificar se existiu participacao direta ou indireta, na licitacao, do autor do projeto
basic() ou executivo.

1.1. PROJETO BASICO:
Geral:

De acordo corn o Art. 6°, IX da Lei 8.666/93, o Projeto Basic() deve apresentar
elementos e informagOes necessarios e suficientes para caracterizar a obra ou
servico objeto da licitacao, que possibilite a avaliacäo do custo da obra e a definicao
dos metodos e do prazo de execucao.

Especifico
A.	 Construgäo Civil:
A.1.	 PROJETO DE ARQUITETURA:

De regra geral, tera que constar do Projeto de Arquitetura as seguintes
pranchas/detalhes: Situagao e Layout da obra; Planta Baixa; Cobertura: no minima 02
(dois) cartes: e no minim() 02 (duas) vistas/fachadas.

Sera analisado a nivel de detalhamento do Projeto de Arquitetura da °bra, ou seja. se
no projeto esta evidenciado e demonstrado todos os detalhes arquitetOnicos
construtivos da obra.

O Projeto de Arquitetura devera conter, alem dos detalhamentos construtivos,
informacees que possibilitam a identificagao e a quantificagao dos servicos que
compOem a obra, conseqUentemente, que compOem o seu orcamento
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AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CAPiTULO

II	 ROTEIRO PARA ANALISE
ITEM	 SUBITEM

CONTRATOS

ASSUN TO

P/ ExEcucAo DE OBRA

ATUALIZAQA0
NOVEMBRO-2009

ETAPA

EDITAL

0 n 0 7 5 / 0 9

B.	 Pavimentagäo Asfaltica:
MAPEAMENTO DOS LOGRADOUROS:

No mapeamento da cidade ou do bairro/setor, tera que estar evidenciado, corn
legenda nitida, todos os trechos dos logradouros em que sera° executados os
servicos de pavimentacao.

CROQUIS DOS TRECHOS DOS LOGRADOUROS:

No croquis, tera que conter e demonstrar o seguinte:

todos os trechos dos logradouros em que sera() executados os servicos, cotado o
cornprimento e largura de cada trecho;
todos os detalhes dos locals (esquinas, rotatOrias, etc...), devidamente cotados:
o quadro de areas, por logradouro, demonstrando o total da area a ser
pavimentada:
a secao transversal da pista. definindo: a espessura do pavimento: tipo de
pavimento; declividade lateral; meios-fios; e sarjetas. Todos os detalhes da secao
transversal terào que estar cotados,

B.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM:

0 projeto de terraplenagem, obrigatoriamente, tera que ser sempre elaborado e
apresentado, juntamente corn o contrato, quando estiver definido que a execucao da
movimentacao de terra sera diferente daquela que se faz para apenas a execucao da
base estabilizada de cascalho, ou seja, quando for executar servicos do tipo: sub-
base; cortes acima daquele que é necessario para a execucao da base: aterro: e
etc...

No projeto de terraplenagem, que tera due constar no minimo os seguintes detalhes:

perfil longitudinal das pistas, corn as cocas de referéncias;
lancamento do -greide":
areas de carte e aterro;
quadro de volumes (cortes e aterros).
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS

AUDITORIA DE ENGENHARIA
MANUAL DE PROCEDIMENTOS

ROTEIRO PARA ANALISE
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM
P/ ExEcucAo DE OBRA

ETAPA
EDITAL

1.2. ORCAMENTO BASICO COM MEMORIA DE CALCULO:
Geral:

No caso de surgir alguma dOvida na analise do orgamento da empresa contratada o
orcamento basica, podera servir de auxilio ou referéncia para essa analise.

Quanto a Memaria de Calculo, verificar se ela foi elaborada de forma explicativa e
corn base no projeto da obra, ou seja, se as quantitativos demonstrados sao
compativeis corn o projeto e corn os quantitativos constantes do orcamento basica.
Sendo isso, corn base no Artigo 7, § 4° e Artigo 5, § 7°, II, ambos da Lei 8.666/93.

Especifico
Construcâo Civil:

No caso dos projetos complementares nao integrarem o processo licitatario, a
verificagao sera entre o orgamento basic° e o projeto de arquitetura.

B.	 Pavimentagâo Asfaltica:

A compatibilidade sera verificada mediante o orgamento basic° e o mapeamento e/ou
projeto da obra

No Orgamento Basic°, os pregos unitarios dos servigos terao como teto ou limite os
pregos unitarios da planiiha da AGETOP. Quanto aos pregos dos materials
betuminosos, eles sera° definidos corn a Coleta de Pregos, ou seja, os pregos no
orcamento basica serao os menores pregos unitarios da Coleta de Pregos (de cada
material), acrescido da taxa de compra, correspondente a 10% (dez por cento).

1.3.	 COLETA DE PRECOS:
Especifico

B.	 Pavimentacâo Asfeltica:

A Coleta de Pregos tera que conter pregos unitarios de no mil-limo 3 (trés) empresas
fornecedoras de materials betuminosos, e ainda, ela tera que ser para todos os
materials betuminosos que sera° utilizados na execugao da pavimentagao asfaltica.
Tudo isso, de acordo corn o Artigo 15°, § 1° da Lei 8.666/93.
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1.4. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

Verificar no cronograma se nele esta definido as etapas de execucao da obra e as
etapas de desembolso das parcelas. Verificar tambêm a relacao entre o fisico e o
financeiro, se esta vinculado ou condicionado urn ao outro, ou se o financeiro nao
sera em periodo inferior ao fisico (da execucao). Lembrando que o cronograma
financeiro tera que ser sempre igual ou maior que o fisico, e ainda, que o financeiro
(desembolso/pagamento) so é permitido mediante servicos executados, nao sendo
permitido a antecipagao de pagamentos.

1.5. MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS:

Devera verificar no Memorial Descritivo/Especificagao Têcnica se nele esta descrito
corn clareza as caracteristicas e a finalidade da obra.

Devera verificar no Memorial Descritivo/Especificacao Têcnica se nele esta
especificado como sera executado cada um dos servicos, bem como os materiais que
sera° empregados na execucao da obra. Verificar tambern se ha incompatibilidade ou
divergancia entre a Especificagáo corn os Projetos e o Orcamento Basic°,
principalmente quanto ao tipo de material.

1.6.	 PROJETO EXECUTIVO:
Especifico

A.	 Construgäo Civil:
1.6.1. TERRAPLENAGEM:

A apresentacao do projeto de terraplenagem da area em que sera executada uma
obra de construcao civil (edificacao), sera exigida quando o volume da movimentacao
de terra for consideravel ou quando o valor da movimentacao de terra for relevante
em relacao ao custo total da obra, e ainda, quando as caracteristicas do terreno
natural nao favorecer a apenas uma estimativa, corn coerencia, da movimentacao de
terra.

Devera inicialmente verificar no Projeto de Terraplenagem a compatibilidade dele
corn o projeto de arquitetura e o projeto de fundacão-estrutural. Deverà tambêm ser
verificado: se nele estäo definidas as cotas, os platOs; se atraves dele e possivel a
identificacao e a quantificacao dos servicos da terraplenagem; e se nele esta definido
corn clareza as regiOes de cortes e aterros, bem como os quantitativos dos servicos
que envolvem a movimentacao de terra.
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1.6.2. ESTRUTURAL-FUNDAQAO:

Devera inicialmente verificar no Projeto Estrutural-Fundacäo a compatibilidade dele
corn o projeto de arquitetura. Devera tambern ser verificado se consta do projeto: as
plantas de forma das vigas/pilares; locagao e carga dos pilares; detalhamento de
ferragens das vigas, pilares, lajes, e etc..,; planta de fundagäo; detalhamento das
ferragens da funcao e dos elementos de transicäo (blocos, vigas de transicao e
etc...); e quadros de ferragens (lista e resumo geral de ago).

1.6.3. ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA:

Devera inicialmente verificar no Projeto da Estrutura Metalica a compatibilidade dele
corn o Projeto de Arquitetura da obra (planta de cobertura). Devera tambêm ser
verificado se consta do projeto: a planta baixa de situagao da cobertura; locagao de
pilares (quando os pilares forem metalicos); detalhamento da estrutura metalica;
detalhes dos perfis metalicos, e quadros de ferragens (lista e resumo geral de ago).
1.6.4. HIDRO-SANITARIO:

Devera iniciaimente verificar no Projeto Hidro-Sanitano a compatibilidade dele corn o
Projeto de Arquitetura da obra. Devera tambêm ser verificado se consta do projeto:
planta baixa; isomêtricos; detalhes das colunas/prumadas; outros detalhes
construtivos (hidraulico) necessarios a execucao da obra e a definicào do custo do
servico; planta baixa da tubulagao de esgoto; detalhes dos tubos de queda dos
esgotos; detalhes de elementos/pecas que fazem parte da tuluaga• o/esgoto sanitario;
e etc...;

1.6.5. ELETRICO-TELEFONICO-LOGICA:

Devera inicialmente verificar no Projeto Eletrico-TelefOnico-LOgica a compatibilidade
dele corn o Projeto de Arquitetura da obra. Devera tambern ser verificado se constam
do projeto todos os detalhes construtivos (eietrica, telefOnico e lOgica) e as
informacc5es necessarias para a instalacao dos circuitos/sistemas da obra.

1.7. A.R.T.'s REFERENTES AS ELABORACOES DOS PROJETOS:

Os projetos da obra deverào, obrigatoriamente, ser registrados (anotados) no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), sendo que as A.R.T.'s
deverao ser anexadas ao processo. Verificar se os nOmeros constantes dos projetos,
referentes as anotacOes no CREA, condizem corn os nOmeros das A.R.T.'s
apresentadas.
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1.	 PROPOSTAS, CRONOGRAMAS E OKAMENTOS DOS LICITANTES:
1.1.	 DA EMPRESA CONTRATADA:
1.1.1. PROPOSTA:

Verificar e anotar os seguintes dados:

data da proposta;
prazo de validade da proposta;

c. se o objeto da proposta e o mesmo do Edital, e ainda, se o objeto da proposta se
refere a parte ou ao total de servigos do objeto do Edital;

1.1.2. CRONOGRAMA:

Verificar a compatibilidade do cronograma fisico-financeiro da proposta
cronograma do Edital, prazo de execugao e desembolso/pagamentos.

1.1.3. OKAMENTOS:

Na analise do ercamento, sera verificado:

a	 compatibilidade dele corn os projetos da obra, verificado se os servigos
relacionados no orgamento podem ser identificados e quantificados nos projetos
da obra, ou seja, se a relagao dos servigos, corn os seus respectivos quantitativos
e unidades, condiz corn os projetos, e ainda, se a relagao de servigos do
orgamento se refere a obra como um todo ou apenas parte dela;
se a relagao de servigos é compativel corn a composigao de custos de servigos
do Orgao oficial (AGETOP; SANEAGO, etc..);
se as unidades dos services condizem corn a composigao e a planilha do Orgäo
oficial (AGETOP: SANEAGO, etc...):

d. se nao possui servigos orcados em dupliddade:
e. de acordo corn o Regimento Interno deste Tribunal, a referencia para a analise

dos orgamentos de obras e servigos sao as composigbes e as planilhas de pregos
unitarios dos Orgaos oficiais (AGETOP; SANEAGO, etc...). Por isso, os pregos
unitarios dos orgamentos sera() analisados tendo como parametro (teto) os pregos
dessas planilhas;

f se o valor final do orgamento é inferior ou nao ao valor estimado para a obra,
constante do orgamento basico;

g. a analise ou o levantamento dos quantitativos dos servigos sera realizada corn
base nos projetos da obra e de acordo corn as composigOes e os criterios para
orgamento do Orgao oficial, dependendo do tipo da obra. Podera o analista
realizar a analise de apenas 75% dos itens-servigo do orgamento (os mais
representativos), mediante curva ABC, exceto para as obras de pavimentagao.
Isso, se ele entender que seja o suficiente para se formar urn juizo acerca de urn
todo. Lembrando que tal procedimento tera que ser destacado no Rel Or' de
Analise.
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Especifico

Construcão Civil:

Nessa verificagao, atentar para o fato de que na composigao da AGETOP, a
priori, nä() se utiliza a unidade "verba", mas sim, pregos unitarios para unidades
definidas. Exemplo: nao se utilizam os itens-servigo instalagao de canteiro e
mobilizagao e desmobilizagao de equipamentos e pessoal, para os quaffs,
normalmente é utilizado a unidade "verba", mas sim, sao relacionados os servigos
que compOem esses itens, corn as suas unidades e quantidades definidas;
se as unidades dos servigos condizem com a composigao e a planilha da
AGETOP;

e. a referencia para a analise dos orgamentos de obras de construgao civil é a
composigao e a planilha de pregos unitarios de servigos da AGETOP. Por isso, os
pregos unitarios dos orgamentos sera° analisados tendo como parametro (teto) os
pregos da planilha da AGETOP. A taxa maxima de BDI que pode ser aplicada
sobre os pregos unitarios sera de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a
composigao da AGETOP;
a analise ou o levantamento dos quantitativos dos servigos sera realizado corn
base nos projetos da obra e de acordo corn a Composigao e os Criterios e
Normas para Orgamento de obras civis da AGETOP.

Pavimentagäo:

b. Nessa verificagao, atentar para o fato de que na composigao da AGETOP, nao se
utiliza a unidade "verba", mas sim pregos unitarios para unidades definidas, corn
excegao dos servigos de Instalagao de Canteiro e Mobilizagao e Desmobilizagao
de Equipamentos:
se as descrigbes e as unidades dos servigos condizem corn a composigao e a
planilha da AGETOP;
a referencia para a analise dos orgamentos de obras de pavimentagao asfaitica e
a composigao e a planilha de pregos unitarios de servigos da AGETOP. Par isso,
os pregos unitarios do orgamento serao analisados tern como parametro (teto) os
pregos da planilha da AGETOP. Lembrando que nos pregos unitarios da planilha
da AGETOP ja esta incluso a taxa de BDI;
a analise ou levantamento dos quantitativos dos servigos sera realizado corn base
no mapeamento/projeto da obra e de acordo corn a composicao e normas para
orgamento da AGETOP para obra rodoviarias,
se os pregos dos materiais betuminosos sac) compativeis corn os pregos unitarios
da coleta de pregos, realizada antes da licitagao. Vale lembrar que a referencia
(prego base) para a analise dos pregos da proposta (materiais betuminosos) sera
aquela definida no subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA", paragrafo "1.3", ou seja,
o menor prego unitario da coleta de pregos, acrescido da taxa de compra,
correspondente a 10% (dez por cento),

g.
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Quanto a especificagao dos servigos e materiais, no orcamento, é facultado constar
da minuta do edital a ordem de prevalencia dos documentos/pegas integrante do
Edital de Licitageo. No caso de existir divergencia/conflito entre as pecas, e no caso
de nao constar da minuta, prevalecer a especificagao do orgamento basica No caso
de nao constar da minuta e o orcamento basic° nao especificar o servigo ou material,
a prevalencia sera:

projetos;
memorial descritovo/especificageo tecnica;

3) outros documentos.

Outrossim, no caso de uma obra que for ser licitada e executada em etapas ou fases,
devera ser observado e analisado os quantitativos dos orgamentos dos contratos
individualizados, de forma que o somatOrio dos quantitativos dos orgamentos, de
cada obra, devera ser igual ao quantitativo constants do orcamento basic° da obra
como urn todo.

Os quantitativos dos servicos sereo definidos/levantados da seguinte forma:

Especifico
Construcäo Civil:

1. DEMOLIOES:

Verificar se existem demolicOes a serem feitas no terreno. Se as mesmas preverem
aproveitamento, devera existir uma planilha de quantitativos elaborados pelo
engenheiro autor do levantamento. Caso as demolicbes sejam feitas sem
aproveitamento, podera ser feita manualmente, quando em pequeno volume, ou
mecanico quando em volumes maiores.

As demoligOes de cobertura, estruturas de madeira, sereo medidas em area de
projegeo.

As demoligOes de revestimento de paredes (reboco, embogo, azulejos, etc.) e de
pisos (ceremicas, madeira, cimentados vinilicos, carpetes, etc.), de esquadrias,
sereo medidos em area.

Alambrados: a medigeo de quantitativo sere par metro linear. Neo precisa separar
telas, baldrames e postes. Quando a demolicao for so da tela, fazer nova
composigeo, informando a area demolida.

Corn relageo ao servigo "demoligeo de lastro de concreto" considerar espessura
media de 5 cm e medir em volume (contra piso, calgadas em concreto desem 	 o,
etc.)
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Obs.: Considerar no volume a demolir o empolamento do material em torno de 50%
(cinquenta por cento).

INSTALACAO DO CANTEIRO:

Verificar a necessidade de fechamento da area corn tapume, ou se existe fechamento
corn muro ou alambrado da area no projeto de implantagao. Prever no cronograma
fisico financeiro o inicio do fechamento nas primeiras parcelas.

Verificar a existes ncia de rede de agua e esgoto. Em caso negativo, prever a
construcao de cisterna ou pogo artesiano, fossas e sumidouros em fungao da obra.
Esta definigao devera ser feita pelo projetista das instalagOes hidro-sanitarias.
Quando se tratar de obra padrao, verificar no orgamento existente se consta alguns
destes servigos, evitando-se a duplicidade.

Prever ligagOes provisbrias e agua e energia.

Prever a utilizacao de ferramentas

A locagao da obra pode ser feita corn gabarito ou cavalete (este Ultimo em casos de
' locagao de quadras de esportes ou similares), sempre corn area igual a area

construida.

LIMPEZA DO TERRENO:

Verificar na ficha da topografia se o terreno esta limpo, se contem entulho a ser
retirado e a distancia de transporte para aterro sanitario.

Para area grande, e quando necessario, utilizar equipamentos mecãnicos, caso
contrario, fazer a limpeza manual (raspagem e limpeza do terreno, capina ou corte a
foice).

BARRACAO DE OBRA:

Utilizar os padrees da AGETOP: A (29,04 m 2 ), B (39,93 m r ) ou C (50,82 m 2 ) e para
obras especiais dimensionar o tamanho necessario

CONSUMO AGUA/ENERGIA:

Agua	 : 0,4628
0,0926

m3/m2
m3/m2

- Obras novas
Quadras esportes, similares e reformas   

Energia	 : 3,29517	 Kwh/m 2	- Obras novas

	

0,65900	 Kwh/m 2	- Quadras esportes, similares e refor
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Obs.:

Em reformas e ampliacOes, é necessario verificar se a empreiteira nao vai utilizar
da âgua e energia da obra que sera reformada;
0 valor da âgua devera ser acrescido de 80% referente ao custo do esgoto;
No servico de irrigaceo nao entra custo de esgoto.

6. CISTERNAS:

Quando necessario a abertura de cisternas, considerar:
- Abertura de pogo;
- Revestimento corn tubas;
- Laje circular (tampa).

N -ao e necessario incluir a embasamento de alvenaria na boca da cisterna, pois a
mesma esta inciusa na composicao da tampa.

PLACA DE OBRA:

Considerar as dimensOes:

EPI's:

EPI/PPRA (cod. 021602):

12,00 m2 .... Placa do Municipio
2,00 m 2 .... Placa do CREA p/ obras novas
1,50 m2 .... Placa do CREA p/ reformas

Para areas ate 200,00 m 2 , considerar o
rninimo de 200,00 m 2 e de 200 ate 400.00 m2
o valor real para calculo do EPI.

EPI/PCMAT/PCMS0 (Cod. 021601): 	 Para areas maiores do que 400,00 m 2 e
menores que 1.500,00 m 2 . Acima desta area
acrescentar o percentual de 10% do preco do
EPI/PCMAT/PCMSO par m2.

9. TRANSPORTES:

O transporte de entulho consiste na remoceo das sobras de materials oriundos da
construceo considerando-se a transferencia dele, do local onde foi gerado ate ao
caminheo ou cacamba estacionaria que servira de dep6sito em local apropriado da
obra.

Em alguns municipios ou locais mais afastados onde nao houver disp
cacamba, o material é carregado direto no caminheo, que ira transportad
onde podera ser depositado coma entulho.

v I a
ao ocal
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Em todas as composicees de precos da tabela, nos itens -clemolicOes", a carga
manual esta inclusa, portanto. ao langar no orcamento o transporte do entulho
proveniente de demolicOes, usar o item "transporte de entulho sem carga".

Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume = 7% da area de construcao e
usar a composicao "transporte de entulho incluso carga manual". Em casos de obras
com grandes vaos, com poucas paredes, diminuir este indice.

Nos casos em que o entulho estiver muito longe da carga, deve-se pagar o transporte
manual ate o local da mesma.

10. SERVICOS EM TERRA:

ESCAVACAO MANUAL E MECANICA:

Ate 70,00 m 3 de escavacao, a mesma sera manual. De 70,00 a 200,00 m 3 sera
mecanica mas corn valor minirno para se alugar uma pa mecanica referente a 8 (oito)
horas.

Exemplo 1:

Dados fornecidos:

Corte	 : 1.000,00 m3
Aterro	 : 1.500,00 m3
Compactacao controlada por laboratOrio
Distancia para bota fora: 3 Km

A medicao sera:

Escavacao mecanica	 : 1.500,00 m3

Carga mecanica	 : 500,00 m3
Transporte com CB (500x1,25x3) (m 3 xKm): 1.875,00 m3xKm
Transporte com lamina ate 100,00 m: 1.000,00 m3
Compactacao c/ controle laboratorial: 1.500,00 m3

Exemplo 2:

Dados fornecidos:

Corte	 : 1.000,00 m3
Aterro	 : 800,00 m3
Compactacao controlada sem laboratOrio
Distancia para bota fora = 3 Km 
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A medigao sera:

Escavagao mecanica	 : 1.000,00 m3
Carga mecanica	 : 200,00 m3
Transporte corn CB (200x1,25x3) (m 3 xKm): 750,00 m3xKm
Transporte corn lamina ate 100,00 m: 800,00 m3
Compactagao c/ controle laboratorial: 800,00 m3

OUTROS SERVICOS EM TERRA QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NO
ORCAMENTO:

Escavagao manual de valas < 1,00, para execugäo das vigas baldrames.
Considerar abertura da vala corn largura da viga acrescido de 15 cm de cada lado. A
altura da vala dependera da cota da face superior da mesma em relagao ao terreno,
que podera ser definida observando-se as cotas de piso na arquitetura.

No "Reaterro compactado", calcular o volume e reaterrar descontado a viga. lastro de
brita, embasamento corn tijolo se houver.

O aterro interno deve ser calculado em fungao das cotas de arquitetura.

Nos casos de escavacties de valas corn profundidades maiores que 1m, usar a
composigao especifica para profundidade de 1 a 2 m.

Apiloamento manual ou compactagao corn sapo mecanico (m 2 ) --=-> deve ser previsto
antes da aplicagäo de qualquer piso.

11. FUNDACOES E SONDAGENS.

No caso da obra ser construida em terreno sem a execugao de urn platO, deve-se
calcular o embasamento em m 3 abaixo das vigas baldrames externas nos trechos em
que o mesmo for necessario.

O quantitativo dos servigos referentes as fundagOes devem ser tirados dos projetos.
Observar corn cuidado o fck do concreto, se o mesmo sera convencional, usinado e
bombeavel. 0 concreto sera usinado onde nào for possivel seu preparo no canteiro
por falta de espago ou as dimensOes da obra e tempo de execugao assim exigirem.

A ferragem deve ser levantada por bitola em separado bem coma formas, preparo e
langamento do concreto. Nunca deve ser usado o item "concreto armada" englobando
tudo pois o custo fica major.

As fundagOes especiais devem ser cotadas corn firmas especializadas.
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Descrigäo dos tipos de fundagao e criterios para levantamento:

Estacas moidadas in loco => par metro em fungao do diametro, incluso na
composigao a escavacao, preparo e langamento de concreto. Quando a ferragem
da estaca vem discriminada em projeto, usar a opgao "estaca a trado sem ferro".
Quando nä° houver disponivel esta informagao, usar "estacas a trado dram. 25 ou
30 cm", cuja composigao inclui uma estimative de ferro.
Tubulão => Escavagao do fuste (m 3), alargamento da base (m 3) preparo de
concreto fck...(m3), langamento de concreto (m 3), langamento de pedra marroada

(m3).
3) Sapatas => Escavagao de valas para sapatas/blocos (m 3 ), apiloamento vala (m2),

preparo de concreto magro (m 3 ), langamento concreto magro (m3 ), ferragem (kg),
forma (m 2), preparo de concreto fck...(m3), langamento de concreto (m 3 ), reaterro
compactado (m3).

Em blocos e sapatas, usar forma de tabua.

Sondagens:

(NBR 8036/1983): As sondagens devem ser, no minima, de uma para cada 200m 2 de
area da projegao em planta do edificio, ate 1.200 m 2 de area. Entre 1.200 e 2.400 m 2 ,
deve-se fazer uma sondagem para cada 400 m 2 que excederem 1.200 m 2 . Acima de
2.400 m 2 o nUmero de sondagens deve ser fixado de acordo corn o piano particular
da construgao. Em quaisquer circunstancias o niimero minima de sondagens deve
ser:

Dois para area da projec -ao em planta do edificio ate 200 m2;
Trés para area entre 200 e 400 m2;

Nos casos em que näo houver ainda disposigäo em planta dos edificios, coma nos
estudos de viabilidade ou de escolha de local, o nOrnero de sondagens deve ser

fixado de forma que a distancia maxima entre elas seja de 100 m, corn urn minima de
tres sondagens.

A profundidade dos furos depende do tipo de edificio, das caracteristicas particulares
de sua estrutura, de suas dimensbes em planta, da forma da area carregada e das
condigOes geotêcnicas do terreno. Estimar para orgamento o minima de 10 (dez)
metros para cada furo.
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12. ESTRUTURA DE CONCRETO:

Os quantitativos dos servicos referentes as estruturas de concreto devem ser tirados
dos projetos. Observar corn cuidado o fck do concreto, se o mesmo sera •
convencional, usinado e bombeavel. 0 concreto sera usinado onde nao for possivel
seu preparo no canteiro por falta de espago ou as dimensOes da obra e tempo de
execugao assim exigirem.

Nunca deve ser usado o item "concreto armado" englobando tudo pois o custo fica
major.

Nas vigas baldrames, considerar lastro de brita (fundo) corn 3 a 5 cm de espessura.

Escoramentos:

Metalicos: Utilizados pare vigas e lajes, medidos em m 2 de projecAo da Area a ser
escorada.
Madeira: Estes escoramentos ja estäo incluidos nas composicOes de formas de
vigas, pilares e lajes pre-moldadas para [De direito ate 3,00 m de altura.

Obs.: Caso a altura ultrapassar 3,00 metros, devera ser adjcionado o excedente do
escoramento a parte (obras especiais). Se for utilizado o escoramento
metalico, o de madeira deve ser deduzido das composigbes de formas.

Andaimes:

- Andaimes metalicos Torre (m1): Para servicos em alturas superiores a 3,00 mts.,
onde for necessario montar plataformas (corn varias torres) ou Unica, medidos em
metros pela altura de cede torre.
Andaime metalica fachadeiro (m 2): Medidos em projecao da area de fachada ou
painel onde for ser utilizado.

Obs.: Este valor refere-se a 01 (urn) me's de aluguel. Deve-se dimensionar para
quantos meses for necessario o aluguel do equipamento para esta area.

Formas:

Formas de tabuas utilizagao 1 x, 2x ou 3x (m 2 ) ou forma de compensado 12 mm. 17
mm (madeira) resjnado ou plastificado: A quantidade de utilizagao e variada. Deve
ser definida de acordo corn o cronograma de servicos, equipes disponiveis, n.° de
blocos, etc. Na composigao ja estao incluidos os escoramentos de madeira para
alturas de 3,00 metros. Caso a altura seja superior a 3,00 metros, mede-se
diferenga em volume (m 3) e se paga a parte.
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Nas vigas baldrames, nao precisa considerar forma no fundo
forma nas 04 (quatro) faces e demais vigas nas laterals e fundo.

Ago:

Para pilares, utilizar

Os acos discriminados par bitola e medidos em kg (quilo), devem-se ser informados
no projeto de estrutura (resumo do aco), e suas perdas (10%) ja esteo incluidas nas
composigOes.

Concreto:

Preparo de concreto corn betoneira: Medido em m 3 . Em obras de pequeno porte
considerar preparo corn betoneira obedecendo o fck de projeto corn o traco
previamente estudado em laboratdrio. 0 lancamento e aplicaceo em estrutura
tambêm deve ser considerado no orcamento, pois no preparo do concreto nao esta
incluido este servico.

- Concreto Usinado Convencional: Tambem corn o fck definido nos projetos, seu
preparo é feito na usina (pare obras de grande porte e especiais). Considerar
tambem o lancamento e aplicaceo em estrutura para o mesmo volume. Suas
vantagens seo melhor controle tecnolOgico e rapidez na execuceo.

- Concreto Usinado Bombeavel: Alem de ser preparado na usina, e bombeado corn
equipamento apropriado. Tambem utilizado para obras de media ou grande porte
ou especiais. Neste servico considerar bombeamento e lancamento de concreto
usinado bombeado.

- Concreto Aparente: Usar formas em compensado plastificadas, de 12 mm ou 17
mm. Sua utilizagao deve ser no maxima 03 (ties) vexes. Seu traco é asocial para
melhor acabamento.

- Tratamento de concreto aparente: Somente para casos cuja especificaceo previa a
utilizacao de formas em compensado resinado para concreto aparente, ou em
reformas onde o concreto antigo ja este danificado.

- Lajes pre-moldadas. Obedecer rigorosamente o projeto de estrutura. Informar a area
das lajes de piso e forro separadamente, pois as composicOes ja preveem
armadura diferenciada, capeamento e escoramento para cada tipo. Para as lajes
inclinadas, medir a area inclinada. Quando as lajes seo especiais trelicadas ou em
"U", fazer composicao especifica com informacOes dos projetos e fabricantes.
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- Controle TecnolOgico:

Traco de Concreto: A empreiteira devera mandar elaborar o traco do concreto
caracteristico para cads regiao onde a obra for construida. Entao considerar este

I servico no orcamento.

Corpos de Prova: Devera ser pago da seguinte maneira:
Fundacao	 : 06 corpos de prova
Baldrames	 : 06 corpos de prova
Pilares	 : 06 corpos de prova
Vigas superiores	 : 06 corpos de prova

Em obras de grande porte o controle devera ser mais rigido e sera feito urn estudo
parte para a mesma.

Em obras corn concreto usinado nao se paga controle tecnolOgico.

INSTALACOES:

NA() deve ser orcado instalacbes em pontos pois nao é confiavel, dificil de quantificar
os insumos e nao passa de estimativa.

Todas instalacOes sao orcadas relacionando todo material a ser aplicado corn mac) de 1.
obra unitaria, ou em alguns casos, global. Nunca deve-se usar verba ou % sobre o
valor da obra, pois esta porcentagem varia muito em funcao da especificacao.

A relagao de materiais das instalacbes eletricas, telefbnicas. hidro-sanitanas. lOgica,
incendio, gases, etc., e fornecida pelo projetista e adaptada a lista de precos da
AGETOP (codificados).

ALVENAR1A E DIVISORIAS:

Alvenarias:

Para levantamento das alvenarias. descontar todos os vaos, vigas e pilares corn
largura superior a 30 cm

Nos casos em que se orca cunhamento corn cunhas de concreto ou de tijolo comum,
deve-se descontar tambem a altura do cunhamento. Atualmente, nao esta
quantificando cunhamento nos orcamentos

0 tipo de alvenaria a ser aplicado vem definido em especificacao da arquitetura.
obra for semi-estruturada, sao adotados tijolos furados de 06 (seis) furos.

!z:n	 14.7,



ATUALIZAQAO
NOVEMBRO-2009

CAPiTULO
II

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM
P/ EXECUCAO DE OBRA

ETAPA

On0	 /0
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS

AUDITORIA DE ENGENHARIA
MANUAL DE PROCEDIMENTOS

9

CONTRATO

ASSUN TO
ROTEIRO PARA ANALISE

Geralmente, em alvenarias de vedagao é utilizado tijolo furado 10x20x20 cm. Nas
muretas, divisOrias ou alvenaria em contato corn o solo, utiliza-se tijolo comum.

As alvenarias estruturais tipo canaletas sac) utilizadas em arrimo ou em casos
especiais onde forem especificadas.

DivisOrias:

DivisOrias de pedra: Medidas em m 2 . As portas sao fixadas por ferragens especiais e
consideradas separadamente.

Divisórias em paineis divilux ou naval: tambern medidas em m 2 , porem nao devem ser
descontados os vaos das portas. Contar quantas portas sao para acrescentar no
orgamento o item "ferragens para diviscirias" que consta de urn conj. para cada porta.
Deve ser observado na especificagao o tipo de divisOria (ex.: se e com vidro ou painel
cego).

DivisOrias em alvenaria: quando especificado em projeto, utilizar alvenaria de 1/4 de
vez, corn revestimento cornpleto.

15. IMPERMEABILIZA00:

Regularizagäo (1:3) e=2 cm:

Medida em m 2 . Camada regularizadora da superficie (horizontal e vertical) onde sera
aplicada a impermeabilizacao, geralmente aplicada em lajes ou floreiras. Nas partes
verticais a regularizagao também é necessaria.

Protegâo Mecânica:

Medida em m 2 . Revestimento que é aplicado sobre mantas asfalticas corn a finalidade
de protege-las de danos que comprometarn seu desempenho. Nas paredes verticals
é aplicada corn altura minima de 25 cm corn tela galvanizada.

Mantas:

As mantas asfalticas ardosiada e aluminio nao necessitam de protegao mecanica,
podendo ficar aparentes. Sao utilizadas em calhas, lajes onde nao havera circulacao
de pedestres.

A manta asfaltica comum deve ser aplicada corn prote0o mecanica e é utilizada para
terragos, floreiras, etc.

51 / 143



0 0 0 */	 / 0 9

_DIU
,1

016.0.	 0 WM0 ,	 + ' .	 .

TRIBUNAL DE CONTAS DOS NIUNIC PIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CAPITULO

II
ASSUN TO

ROTEIRO PARA ANALISE
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM

CONTRATOS
SUBITEM

P/ EXECUCÁO DE OBRA
ETA PA

CONTRATO

Vigas Baldrames:

Todas as vigas baldrames deverao ser impermeabilizadas, considerando-se o minima
de 15 cm nas faces laterais e face superior (=> face superior + 30 cm),

Juntas de Dilatac5o:

Nas juntas	 indicadas	 em projeto (arquitetura ou estrutural), 	 deve ser aplicado
mastique (cm 3) com largura igual ao da junta e profundidade igual a 0,5 da largura,
usando um delimitador de profundidade. Ha tambern especificacOes que determinam
que as juntas sejam protegidas com manta ou produto similar. Podem ou nao ser
vedadas corn chapa metalica ou chapa de aluminio.

Se houver especificacao para casos especiais levantar os custos diretos corn o
fornecedor,

ReservatOrios:

Reservatbrio enterrado (parte interna): todas as faces, inclusive piso e teto, deverao
ser impermeabilizadas	 corn produto semi-flexivel (imp. Argamassa	 sint. Semi-
flexivel/Imperm. Cimento cristalizante). Na parte externa, impermeabilizar corn
hidroasfalto.

ReservatOrio	 Elevado:	 todas as faces,	 inclusive piso e	 teto deverao ser
impermeabilizadas corn Imperb. Flexivel incl. 	 Base (transicao) semi-flexivel,
estruturada com tela de polibster, seguindo a orientagao de aplicacao do fabricante.

Muros de arrimo:

Sera° impermeabilizados corn ernulsao asfaltica (hidroasfalto),

Floreiras:

Grandes	 :	 sera°	 impermeabilizadas	 corn	 Manta Asfaltica, corn camada
regularizadora, camada de protecao mecanica e tela galvanizada nas
paredes	 verticals para melhor aderencia. Todas as	 etapas da
impermeabilizacao deverao cobrir a borda superior da floreira.

Pequenas

	

	 sobre o reboco corn impermeabilizacao (A-15) sera aplicada pintura
corn Emulsao Afaltica (Hidroasfalto). Em casos de esquadrias junto a
floreira	 estas	 deverao	 ser	 assentadas	 corn	 argamassa
impermeabilizadora.
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ESTRUTURA DE MADEIRA:

De acordo corn o vao (verificar distancia entre apoios das tesouras) e tipo de
cobertura, em madeira de lei, considerando a area de projecao.

Para reformas, quando o madeiramento for reaproveitado considerar a sua demolicao
e mao de obra para nova montagem, tabêm observando .se o tamanho dos vaos de
apoio entre as tesouras.

Ripao aparelhado: utilizado apenas como acabamento. Se houver, deve ser
detaihado no projeto de arquitetura. Medido em metro linear considerando sua
inclinagao.

Tratamento para estrutura de madeira: consiste na 	 aplicacao de produto para
combate de cupins que podem agredir a
madeira ja existente em uma obra. Nas
novas nao é	 necessario executar este
servido, pois a madeira especificada nao é
suscetivel ao	 ataque de cupins (em
conseqUéncia da dureza e tipo de madeira).
Medido em m 2 , area de projecao da
estrutura.

ESTRUTURA METALICA:

De acordo corn o tipo de ago. Medida em kg. Seus quantitativos devem vir
discriminados em projeto especifico. Nao considerar os 10% de perdas no
orgamento, pois estäo inclusos na composigao,

18. COBERTURA:

Medida em area de projecao (na composicao o indice considera a inclinacao normal
das telhas). Cumeeiras sao medidas em metro. Calhas (ate 60 cm largura) e rufos
(ate 40 cm de largura) podem ser levantadas em metro. Se a secao for detalhada em
projeto corn medidas diferentes destas, os dois podem ser medidos em m2.

Embocamentos de beirais: nas extremidades dos beirais, em metro linear, medidos
na horizontal.

Embocamento lateral: nos oitOes, medidos em metro linear, considerando a
inclinacao.
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ESQUADRIAS DE MADEIRA:

Portas medidas por unidade, observando-se as dimensbes. A composicão inclui
a folha, portal e alizares.

Pode-se separar em folha de porta (un.). portal (conj.) e alizar (conj. ou metro). As
ferragens (dobradicas e fechaduras) devem ser medidas no item ferragens.

ESQUADRIAS METALICAS:

De acordo corn o material (metalon, chapa dobrada, cantoneira, aluminio), as
composicOes incluem todos os componentes da esquadria: folha, portal, fechadura e
dobradica. As esquadrias que forem detalhadas fora dos padrOes utilizados pela
AGETOP, deverào ser especificadas no projeto de arquitetura e cotadas de acordo
corn os detalhes.

VIDROS:

Medir a area da esquadria. Em caso de janelas e portas mistas (vidro/chapa), medir
conforme detalhes.

Em casos de reposigäo, as medidas das pelas devem ser mUltiplas de 5 cm.
28 x 42 cm => medir 40 x 45 cm.

A espessura dos vidros depende do tamanho dos väos e de definicäo da arquitetura.

REVESTIMENTO DE PAREDES:

Chapisco comum (m 2): usar sempre quando for revestir concreto ou alvenarias de
tijolo laminado ou tijolo furado. Em alvenaria de tijolo comum nao ha necessidade de
chapisco. Outros tipos de chapisco so seräo utilizados quando especificados
particularmente (ex.: chapisco com pedrisco é usado para muros, lancados diretos
sobre os tijolos ate cobri-los; chapisco grosso é usado sobre emboco, sobre o pr6prio
tijolo ou camada suficiente grossa para cobrir bem a alvenaria).

Reboco (m 2): utilizado sobre o chapisco somente nas areas em que o revestimento
de acabamento for pintura. Nos locals onde houver possibilidade de infiltracäo de
agua, utilizar o reboco corn impermeabilizante.

Embogo (m 2): aplicado sempre que o revestimento de acabamento da parede for
cerämico, carpete, madeira ou similar.

it
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Azulejos, ceramicas ou pastilhas (m 2): assentados corn argamassa colante. Inlcuido
o rejuntamento. Ceramicas assentadas externamente devem ser orgadas em
separado em fungäo da argamassa de assentamento externo ser do tipo flexivel e o
rejunte pr6prio para use externo. Verificar o tipo de assentamento (a prumo, em
diagonal ou corn detalhes).

Granitos (m 2): conforme detalhe da arquitetura, separar filete, molduras ou portais
para cotagao especial. 0 restante em m 2 , verificando-se as dimensOes das pegas e
disposicao de assentamento (normal ou diagonal).

Revestimento c/ barita em gabinete medico e em gabinete odontolOgico (m 2): deve
ser especificado o local de aplicacão (inclusive corn altura definida), pois o consumo
diferenciado conforme normas tecnicas.

Obs.: Descontar todos os vaos.

FORROS:

Os forros sao medidos em m 2 . Os revestimentos como chapisco e reboco em forro
tern sua mao de obra diferenciada devido ao grau de dificuldade para se executar o
servigo.

Forros em PVC c/ estrutura em metalon (m 2): medir a area e considerar o prego do
forro instalado, completo.

Forros de gesso (m 2): é necessario separar molduras, espelhos e sancas pois estes
servigos devem ser cotados separadamente conforme detalhe no projeto de
arquitetura.

Tabica de gesso (ml): medir o perimetro e contornos de pilares ou elementos no mein
do teto dos ambientes que terao o forro de gesso, onde sera aplicada a tabica. Este
servigo so deve ser considerado quando especificado no projeto de arquitetura, pois
existem outras opcOes para o acabamento no gesso.

Gesso corrido em teto (m 2): é utilizado quando especificado, para obras especiais.
aplicado sobre chapisco rolado e nao ha necessidade de rebocar. Para pintura e
considerado sobre ele apenas (01) uma demao de emassamento, pois seu
acabamento (superficie) fica muito regular.

REVESTIMENTO DE PISO:

Os pisos sao medidos em m 2 e para os rodapes, mede-se o perimetro e desco t -s
os väo livres e portas.
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Lastro de concreto (m 2): todos os pisos em contato corn a terra (exceto pisos
externos) deverao ser impermeabilizados, corn espessura de 5 cm. Os demais, usar
lastro de concreto sem impermeabilizagao. 0 lastro é executado abaixo de todos os
pisos a serem aplicados: ceramicas, granitina, vinilicos, etc., podendo em alguns
casos se necessario ser regularizado para melhor acabamento.

Regularizagao de piso/laje (m 2): a regularizagao e executada quando o lastro ficar
muitol irregular (para corregao) ou quando indicada para alguns pisos. Para o
assentamento d ceramicas, cimentados lisos ou pedras, nao e cnecessario
regularizar pois o piso e assentado sobre argamassas nivelada para fixagao. Nas
situagbes em que o piso deve ser regularizado, na composigão ja indica que o piso
corn regularizagao (ex: piso vinilico, borracha, granitina, etc.).

Impermeabilizagao de pisos (m 2):quando indicado na especificagao, o piso devera ser
impermeabilizado corn produtos especiais. 0 granito, por exemplo, tem situagOes em
que ele devera ser impermeabilizado para conservagao da quantidade do piso.

Chapisco Adesivo s/ piso c/ bianco: este chapisco deve ser aplicado quando o lastro
de concreto ou piso anterior for permanecer (no caso de reforma) e receber novo piso
sobre ele, em superficie devidamente preparada (apicoada) para garantir a aderéncia
do existente corn o novo aplicado.

Pisos cimentado: desempenados e passeios de protegao e=5 c, (m 2): nao sào
executados separadamente do lastro. Em uma Unica camada, desempena-se o lastro
e normalmente e executado corn juntas de dilatagao.

Ceramicos, porcelanatos, granitos, piso de alta resisrencia com juntas de dilatacao:
as perdas de piso e rodapds estao incluidas nas composigOes e nao acrescidas nas
areas medidas.

Rodapes: os rodapes geralmente acompanham o material do piso. Se nao for o
mesmo, na especificagáo vem discriminado o tipo de rodape a ser aplicado (ex.:
ceramicas, rodape corn mesma largura da pega. Piso vinilico, rodape de plastic°,
carpetes, rodape de cordao ou madeiral).

25. FERRAGENS:

As fechaduras sao orgadas por unidade, conforme especificagao. Podem ser tipo
alavanca, bola ou prOpria para sanitarios. As portas dos boxes podem ser
especificadas corn tarjetas ou fechadura tipo livre-ocupado. Se a fechadura for
especial, fora do padrao, cotar novamente e fazer nova composigao. Nas esquadrias
metalicas as fechaduras ja estao incluidas na composigao.
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Dobradicas: podem ser de ferro polido, cromada ou corn mola. Utiliza-se 03 (ties)
unidades para portas convencionais e 02 (duas) para porta de Box, podendo estas
ültimas ser corn mola ou nao, dependendo da especificacao.

Cantoneiras, parafusos para ferragens, chapa suporte e batentes: sao elementos
metalicos que fixam as divisOrias nas paredes, pisos ou entre as pr6prias pecas das
divisOrias. Para dimensionar seus quantitativos, é necessario o projeto de arquitetura
corn as disposicOes das peps formando os boxes ou divisOrias.

Barra p/ deficiente fisico: (urn.): barra corn dimensOes padronizadas, para apoio de
deficientes fisico. Deve ser detalhada no projeto de arquitetura, inclusive definido as
quantidades necessarias para cada ambiente.

26. MARCENARIA:

Os servi9os de marcenaria devem ser detalhados e especificados no projeto de
arquitetura. Quando for possivel levantar o material da pep, pode-se estimar a mao
de obra corn valor de 80 a 100% do preco do material.

Armario Formicado: na tabela da AGETOP, tern duas op9Oes: so externo ou interno e
externo. Sao medidos ern metro quadrado de vista frontal.

Bate carteira e bate macas (ml): sao acessOrios de madeira que servem para
proteger a parede ou quinas vivas do abalroamento de carteiras (escolas) ou macas
(no caso de postos de saüde ou hospitais). Sao medidos em metro linear e os vaos
livres e portas devem ser todos descontados. Geralmente sao indicados no projeto de
arquitetura.

27, ADMINISTRACAO:

Engenheiro, mestre de obras, encarregado, vigia, almoxarife (horas): sao
dimensionados em funcao do prazo necessario para executar a obra, sendo pago
engenheiro no periodo integral somente em obras de grande porte. Em reformas
pequenas, as horas de engenheiro podem ser 1/5 (urn quinto) das horas do mestre.
Em ampliacees pagar engenheiro = 1/4 (urn quarto), 1/3 (urn terco) ou 1/2 (metade) das
horas em funcáo do tamanho e dificu!dade da obra.

Os itens: Encarregado, Vigia Noturno e Diurno, Almoxarife e Apontador, deverao ser
considerados no orcamento s6 quando for necessario, dependendo do porte da obra.
As quantidades tambern sera() dimensionadas conforme as caracteristicas da obra
que deverao ser analisadas em cada orcamento.
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Obs.: Vigia Noturno — tempo da obra multiplicado por 2 (dois)

Diurno — tempo da obra multiplicado por 2 (dois), e somente em obras de grande
porte e/ou com dimensao de terreno grande e varios blocos espalhados. Em dOvida,
consultar o supervisor da obra.

28. PINTURA:

Os tipos e pintura e emassamento devem estar definidos no projeto de arquitetura e
especificagOes da obra. Alguns criterios sao recomendaveis, entretanto, para
melhorar o acabamento e desempeno do material:

- sob tinta acrilica usar emassamento acrilico ou a base de Oleo.
sob tinta PVA usar emassamento PVA.
sob pintura esmalte em esquadrias de madeira usar emassamento a Oleo para
esquadrias de madeira.
esquadrias metalicas, usar fuNdo anticorrosivo nas esquadrias novas (na planilha
de servicos temos a opgao de usar corn ou sem fundo anticorrosivo).

Remogao de pintura: para pinturas em reformas, nao é necessario retirar toda a
pintura existente, so onde estiver soltando. Entao considera-se uma porcentagem, a
ser definida no local, de retirada da pintura velha para depois iniciar a nova.

0 nOrnero de demaos deve ser tantos quanto necessarios para perfeito acabamento
da pintura. Geralmente especifica-se:

Emassamento PVA: teto e paredes internas 	 : 2 demaos
sobre gesso corrido	 : 1 demäo
sabre gesso comum	 : 2 demaos (depende do acabamento

das placas)

Emassamento Acrilico 	 • paredes: 2 demaos
Pintura PVA e acnlica 	  teto e paredes internas e externas
02 demaos	 - sabre emassamento
03 demaos 	 - sabre reboco

Selador Acrilico/PVA: aplicado sempre sabre rebocos novos ou em pinturas
desgastadas para melhorar a aderéncia. Na Tabela de pregos e servigos existe
composigao de pintura com e sem selador.
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Alvenaria de concreto aparente: todos as paredes de tijolos marombados, bem coma
toda estrutura de concreto aparente, sera() pintadas corn 01 (uma) demao farta de
veniz a base de silicone.

Quadros de Giz: sera() emassados corn massa acrilica e apas pintar corn tinta
esmalte verde oliva, da Wanda ou equivalente.

Forro Paulista: serao pintados corn tinta esmalte sintetico sobre fundo selador ou corn
verniz poliurentano, de acordo corn a especificacao (m2).

Beirais e cumeeiras: serao pintados corn tinta acrilica fosca na car ceramica.

Alambrados: os pastes e vigas de concreto de fixacao da tela serao caiados em 03
(trés) demaos. Medido em m 2 , considerando uma vez a altura do alambrado vezes o
comprimento. 0 portao galvanizado e tela serao pintados na car a definir sabre fundo
supergalvite.

Pintura em estrutura metalica: 1 ou 2 demaos ou alquidica DF (dupla funcao) Unica
demao 50 microns.

Estruturas de Ferro Galvanizado: receberao pintura esmalte sintetico, sendo que
antes desta pintura as estruturas e esquadrias receberão uma demao de fundo auto
aderente (super galvite).

Esquadrias Metalicas, Grelha, escada de marinheiro e tampa de inspecao do
reservatario: receberao pintura esmalte sintetico, sendo que antes sera aplicado uma
demao de fundo anticorrosivo.

Pintura esmalte sintetico em paredes: 02 demaos

Pintura texturizada: observar se a textura é fina, media ou grossa pois influi muito no
consumo e portanto no custo/m2 . A espessura da textura considerada na tabela de
precos da AGETOP é a media. No caso de textura nao existe a emassamento,
apenas a aplicacao de selador acrilico.

Letreiro em Parede feito a Pincel: medido em m 2 Utilizado para pintura de muros ou

paredes (ex. name da escola, etc.). Calcular a altura da letra e multiplicar pelo
comprimento da frase.

Letreiro Peq. Porte a Pincel em Paredes e Portas: medido em m2 . Utilizado para
pintura de portas ou comunicacao visual. Calcular altura da letra e multiplicar pelo
comprimento da frase.	 /
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Obs.:

Em toda composigao de pintura e emassamento esta incluso o preparo da superficie
que é o lixamento.
MedicOes em portas corn portal: medir a area da folha da porta x 3.
Medigbes em janelas: medir a area x 2.

- Demarcacao de esquadras de esportes, estacionamentos (ml).
Em funga'o de pinturas corn tintas "self color", algumas cores apresentam pregos
bem superiores, portanto, devem ser levadas em conta no orgamento quando
aplicadas.

29. DIVERSOS:

Devem ser inclusos neste item todos os servigos que nao se enquadram nos
descritos acima, como por exemplo:

Meio fio (m): de acordo corn as dimensOes. fck do concreto, se pre moldado ou
moldado in loco corn formas ou com maquina (ver especificagao);
Plantio de grama (m 2): de acordo corn a especificagao, se corn adubo, corn irrigagao
e ate que a mesma peque, se havera urn regularizagäo ap ps o plantio que e o caso
de gramado para campo de futebol;
Blokret: podem ser de 6 cm (fck 18 Mpa) para trafego leve, de 8 cm (fck 22 Mpa)
para trafego media, ou de 10 cm (fck 35 Mpa) para trafego pesado, todos conforme
especificagao das caracteristicas do local onde serao aplicados. Na composigao ja
esta incluida a base de areia e rejunte para o blokret;
Alambrado Poste Cone: Tb. Ind. 2" Opgão 2''#2.28 Dup. T 150x7 M: utilizado para
protegao de fundo ou lateral de quadras de esportes ou areas onde sao praticados
esportes corn bola. Medido em metro quadrado sua area pode ser ate o pis° ou a
partir da mureta de protegao da quadra. Sua composicao inciui fundacao e
estrutura, alem dos componentes do alambrado. A pintura deve ser orgada
separada;
Alambrado Tubo Ind. 2"#2.28 — Tela #12 Qd. Esp. Exist. Sem pintura: utilizado para
protegao de fundo ou lateral de quadras de esportes porem corn a opgao de ser
todo metalico. A pintura deve ser orgada separadamente;
Alambrado Cano Ferro Galvanizado 2" e Tela=2M Pd. AGETOP: utilizado para
fechamento ou divisao de areas, medido em metro linear. Esta composigao
completa, incluindo fundacao e estrutura. Os portOes sao crcados separados,
conforme especificagao e detalhe do projeto de arquitetura;
Alambrado c/ poste de concreto e cinta armada pd. AGETOP: para fechamento ou
divisao de areas, medido em metro linear. Sua composigao é completa corn
fundagao, estrutura, tela e pastes. Os portbes sao orgados separados conforme
especificagao e detalhes no projeto de arquitetura. A pintura deve ser consid 	 da
separadamente;
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Mastro para bandeira ferro galvanizado 03 un.: Jogo de mastros que dever ser
considerado quando indicado na implantagao da arquitetura. Os acessos e pisos
que levam ao local dos mastros serao orgados a parte;

- Placa de Inauguragao: Atualmente sao padronizadas para as obras as de ago
escovado, de 42x60 cm:
Obelisco p/ Placa de Inauguragao — Pd. AGETOP: Os obeliscos sao utilizados para
colocar a placa de inauguragao da obra em quadras de esportes, feiras, etc.;

- Conjunto para voleibol p/ gol: Elemento metalico em ago galvanizado, ja pintado,
corn acessOrios para fixagao, usados nas quadras de esportes (conjunto);

Suporte p/ Tabela de basquete:

Sup. Pd. Basquete "U" Enrijecido (assent. Pint.): utilizado para quadra de esportes,
fixo, corn fundagao incluida, forma de "L", metalico, corn pintura;
Sup. Articulado p/ Tab. Basquete (dist. 32,75) — Gin.: suporte fixo corn catraca para
levantar quando nao for jogo de basquete, utilizado corn ginasio de esportes;
Sup. p/ Tabela de Basquete Tb. Indust./Removivel (14,49 m 2 ) — mOvel, metalico
(tuba industrial), conforme detalhe padrao AGETOP, utilizado para quadra de
esportes ( 1 a opgao);

Sup. Wye' F°G° Remov. p/ Tabelq de Basquete Assentada, pintada: (2 a opgao)
igual ao da 1 a opgao, porbm corn material em ferro galvanizado. Devera ser
observado o que recomenda a especificagao de cada obra o material a ser utilizado
no suporte da tabela;

Tabela de Basquete:

Tabela Basquete Est. Met, Mad Lei ou compensado aro flexiveliTab. Basquete Mad.
Lei ou compensado aro de metal: orgar conforme especificagao. As de compensado
sao geralmente utilizadas para areas cobertas. 0 material do aro dependera do porte
da obra.

- Quadro de Giz: na composigao ja estäo incluidos o revestimento embogo e a pintura
completa e todos os acessOrios: moldura, porta giz. No levantamento da pintura da
sala de aula, a area do quadro deve ser deduzida para revestimentos e pintura, pois
estes servigos ja estao incluidos na composigao do quadro;
Base de Bancadas Azulejadas: medir o comprimento total da bancada (ml), pois a
composigao considera os quantitativos por comprimento;
Cafê da Manha: a quantidade de refeigOes relativa ao café da manha deve ser
calculada baseada no total de horas trabalhadas somadas dos profissionais (de
acordo corn as composigOes dos servigos), dividido por 9 (nove) horas/di e
multiplicado por 0,85. Nao considerar os profissionais terceirizados:
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Transporte: este servico depende da distancia da cidade onde vai ser executada a
obra. Consiste na locomocao de materials ou equipamentos que deverao ser
transportados para obra, geralmente em caminhbes; a quantidade de viagens
estimada analisando-se cada obra em particular, considerando-se as viagens
necessarias em cada fase da obra.

FAIXAS	 VALORES EM REAIS (R$)
01 A 50 Km 
51 a 100 Km 

101 a  150 Km
151 a 200 Km 
201 a 250 Km 
251 a 300 Km 
301 a 350 Km 
351 a 400 Km 
401 a 450 Km 
451 a 500 Km 
501 a 550 Km 
551 a 600 Km 
601 a 650 Km 
651 a 700 Km

Os valores em reais (R$) serao obtidos junto a AGETOP.

Letra Caixa: este servigo deve ser medido em comprimento, fazendo uma previa da
disposicäo das letras da frase desejada. Multiplica-se a altura da letra pela
quantidade, e o resultado e considerado em metro linear:

- Cantina: nas obras do interior onde for necessario a erripreiteira deslocar a equipe
têcnica (engenheiro, mestre, encarregado, apontador, almoxarife) para execucao de
servicos especializados, deve-se estimar urn nt:Imero de profissionais que vao estar
nesta condicao e considerar almoco e jantar no decorrer do periodo de sua
utilizacao;
Nä° e necessario incluir o valor do vale transporte na planilha de orcamento, pois os
valores referentes a ele estao inclusos nos Encargos Sociais.
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Pavimentagdo AsfAltica:

. LIMPEZA:

A limpeza, quando acontece, se refere a retirada de entulhos ou lixo e do acero
("mato") existentes nas laterals ou bordas dos logradouros em que sera° executados
os servigos de pavimentagao asfaltica. Outrossim, este servico so acontece em locals
em que os logradouros ja foram abertos. Lembrando que nos locals em que for
realizar a abertura dos logradouros (ruas, avenidas, etc...), o servico nao sera o de
limpeza, mas sim o de "Desmatamento, dest. e limpeza".

Verificar no mapeamento ou no projeto que define a execucao da pavimentacao
asfaltica, ou no Memorial Descritivo/Especificagao Tecnica da obra, se define ou
preve a execucao desse servico, e ainda, no caso de estar previsto, se a estimacao '
do quantitativo foi compativel com a area da pavimentagao. Vale lembrar que nao e
comum a execucao desse servico em todos os trechos dos logradouros.

Para fins de medigao ou estimacao do quantitativo deste servico (m 2), a area de
limpeza, a priori, podera ser no maxima 1/3 (urn terco) da area do logradouro.

CARGA DE ENTULHOS:

Para fins de medigao ou estimacao do quantitativo deste servico (m 3), o volume a ser
considerado para a "carga" sera igual a area da limpeza multiplicada por uma altura
estima de 0,10 metros. 0 quantitativo encontrado sera acrescido por uma taxa de ate
30% (trinta por cento), referente ao empolamento.

TRANSPORTE DE ENTULHOS:

Para fins de medicao ou estimacao do quantitativo deste servico (m 3xkm), o volume a
ser transportado sera igual ao volume da "carp' multiplicado pela distancia (DT)
media de transporte (bota-fora). 0 quantitativo encontrado nao sera acrescido da taxa
de empolamento, pois ela ja foi considerada no item "Carga de Entulhos".

4. ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE l a CAT.:

Este servico se refere a escavacäo realizada nos trechos dos logradouros em que
sera executada a pavimentagao. Isso, para o rebaixamento do leito natural do
terreno, para posteriormente, no mesmo local, ser executada a base estabilizada de
cascalho.
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Para as obras de pavimentagao urbana, para fins de medicao ou estimacao do
quantitativo desta escavacao, a sua altura (perfil escavado) sera igual a altura da
base de cascalho estabilizada. Isso, logicamente, para os casos em que as vias ja
tinham sido abertas, quando da licitacão da pavimentacao. Vale lembrar que na
grande maioria dos casos, quase que 100% (cem por cento), as vias ja tinham sido
abertas. Pois, a abertura das vias ocorre quando da implantacao do bairro, setor,
etc...

Para fins de medicao ou estimacao do quantitativo desse servico (m 3), o seu volume
sera obtido da seguinte forma: a area da pavimentacao multiplicada pela altura (perfil)
da base estabilizada (acabada).

Para a definicao da altura da base, verificar no mapeamento ou no projeto que define
a execucao da pavimentacao asfaltica, ou no Memorial Descritivo/Especificacao
Técnica da obra, se define a altura da base estabilizada. No caso de nao constar de
nenhum desses documentos a informacao acerca da altura da base, verificar no
orcamento basic° e/ou da empresa contratada se consta esta informacao. No caso
de nao constar tambem dos orcamentos esta informacao. em Ultimo caso, a altura da
base podera ser encontrada mediante a divisao do volume da base estabilizada,
constante dos orcamentos, pela a area da pavimentagao (m 3/m 2 = m). Vale lembrar
que esta altura de escavacao é uma altura media, pois em alguns trechos ela sera
superior e em outros ela sera inferior a aquela pre-estabelecida. Essas variacOes de
altura, quando acontecem, sao normalmente em decorréncia das intemperies do
tempo sobre o leito do terreno, apds a abertura das vias, que acontece quando da
implantagao do bairro, setor, etc...

Vale lembrar ainda que, tecnicamente, nao existe base com altura superior a 20
(vinte) centimetros. E ainda, no caso de pavimentacao urbana, para fins de medicao
ou estimagao do quantitativo deste servico ( m 3 ), a priori, as alturas sao de 15 (quinze)
ou 20 (vinte) centimetros.

Outrossim, no caso do mapeamento ou o projeto que define a execucao da
pavimentagao asfaltica, ou o Memorial Descritivo/Especificagao Têcnica da obra,
definir uma largura para a base estabilizada superior a da capa asfaltica, podera ser
aceito no calculo do quantitativo deste servico, e dos demais servicos relacionados
movimentagao de terra, larguras para os logradouros superiores a da capa asfaltica.
em ate 60 (sessenta) centimetros.
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TRANSPORTE DE MAT. DE l a CAT. A CAMINHAO:

Para fins de medicao ou estimacao do quantitativo deste servico (m 3xkm), o volume a
ser transportado sera igual ao volume da "Escavacao e Carga de Mat. de -l a Cat."
multiplicado pela distancia (DT) media de transporte (bota-fora). 0 quantitativo
encontrado sera acrescido por uma taxa media de ate 20% (vinte por cento)
referente ao empolamento. No caso de uma obra corn caracteristicas adversas /
diferenciadas, ou de major complexidade, o percentual referente ao empolamento
sera aquele que constar do projeto executivo da obra, anotado no CREA, e
devidarnente comprovado por laudo laboratorial, referente ao ensaio de solo do local
em que for ser executada a retirada / escavacao de "bota fora", estando evidenciado
no laudo o local / endereco do solo retirado para ensaio. 0 laudo laboratorial so
podera ser considerado se estiver anotado no CREA.

COMPACTACAO A 95% DO P.N.:

A execucao deste servico ocorre na execugão de aterros e de sub-base nos trechos
dos logradouros em que sera executada a pavimentagao. A sua previsao e definicao,
obrigatoriamente, deve constar do projeto executivo da pavimentagao asfaitica. Isso,
logicamente, que quando esta previsto no projeto a execucao de aterros ou sub-base.
Vale ressaltar que, normalmente, é raro a previsao e execucao deste servico em
pavimentagao urbana.

Outrossim, vale ressaltar que a definicao do grau ou tipo de compactacao (95 ou
100% do P.N.), obrigatoriamente, é definida no projeto executivo pelo seu autor, ou
seja, obrigatoriamente essa definicao tera que constar do projeto.

A quantificacao ou o levantamento do quantitativo deste servico (ml e obtido no
projeto executivo da obra. A priori, na malaria dos projetos executivos esta definido o
quantitativo total deste servico.

7. COMPACTACAO A 100% DO P.N.:

A execucao deste servico ocorre na execucao de aterros e de sub-base nos trechos
dos logradouros em que sera executada a pavimentagao. A sua previsao e definicao,
obrigatoriamente, deve constar do projeto executivo da pavimentacäo asfaltica. Isso,
logicamente, que quando esta previsto no projeto a execucao de aterros ou sub-base.
Vale ressaltar que, normalmente, é raro a previsao e execucao deste servico em
pavimentagao urbana.

Outrossim, vale ressaltar que a definicao do grau ou tipo de compactacao (95 ou
100% do P.N.), obrigatoriamente, e definida no projeto executivo pelo seu autor,
seja, obrigatoriamente, essa definicao tera que constar do projeto.
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A quantificacao ou o levantamento do quantitativo deste servico (m 3) é obtido no
projeto executivo da obra. A priori, na maioria dos projetos executivos esta definido o
quantitativo total deste servico.

REGULARIZAC -AO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO:

O quantitativo deste servico (m 2) sera igual a area definida para a Escavacao e Carga
de Mat. de 1 a Cat.. (Item 4).

Vale lembrar que existem duas situacbes para a definicao da area de escavacao,
definidas no item "4", "ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE l a CAT.", ou seja:
quando as areas de escavagao e regularizagao sao iguais a area da capa asfaltica; e
quando as areas de escavacao e regularizacäo sao maiores do que a da capa
asfaltica, em decorrència de ter sido definido uma largura para as vias, para a
movimentacäo de terra, maior do que a da capa asfaitica.

DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA:

Este servigo se refere a limpeza ou retirada da camada vegetal do local onde sera
retirado o cascalho para a execucao da base estabilizada.

O quantitativo deste servico (m 2) sera obtido mediante a divisào do volume da
escavagao realizada na jazida (m 3 ) pela a altura do perfil de cascalho da jazida (m). A
altura do perfil de cascalho na jazida (m), a priori, tera que constar do mapeamento
ou do projeto executivo da pavimentacao. No caso de nao constar desses
documentos a altura do perfil, para fins de orcamento. sera adotada uma altura igual
a 1,00 metro.

10. ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA:

Este servigo se refere ao acabamento e a recomposicao da jazida onde foi retirado o
cascalho para a execucao da base estabilizada.

0 quantitativo deste servico (m 2) sera igual ao quantitativo do servico de
"ESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA", item "9".
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ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA:

Este servigo se refere a escavagão e a carga realizada na jazida de cascalho para a
execugäo da base estabilizada.

Para fins de medigao ou estimacao do quantitativo deste servigo (m 3 ), o seu volume
sera obtido da seguinte forma: a Area da Regularizagao, definida no item "8",
multiplicada pela altura da base estabilizada, definida no item "4", Escavagao e Carga
de Mat. de 1 a Cat.. 0 volume encontrado sera acrescido por uma taxa de ate 20%
(vinte por cento), referente ao empolamento. A adocao dessa taxa / indice de
empolamento é em decorréncia de que. em praticamente todos os casos, os
cascalhos que possuem "caracteristicas" ou que podem ser utilizados na execugao
de base de pavimentos asfalticos possuem indices de empolamento menor ou igual a
20% (vinte por cento).

A consideragao de empolamento neste item e em decorréncia de que tera que ser
escavado na jazida urn volume de cascalho major do que o volume da base
estabilizada, uma vez que na jazida o cascalho nao esta compactado/estabilizado.

ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA C/ INDENIZACAO:

Idem item "11- Escavagao e Carga de Mat. de Jazida".

A diferenga deste item para o item anterior é somente quanto ao prego unitario, uma
vez que neste item esta incluso o custo corn a indenizagao do cascalho.

13. TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO:

Para fins de medigäo ou estimaqäo do quantitativo deste servico ( m 3xkm), o volume a
ser transportado sera igual ao volume da ''ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA C/
INDENIZACAO", item "12", multiplicado pela distancia (DT) media de transporte (da
cascalheira ate a pista).

O quantitativo encontrado nao sera acrescido da taxa de empolamento, uma vez que
ela ja foi considerada na escavagao (Item "12").
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TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO:

Para fins de medigao ou estimagao do quantitativo deste servigo (m 3xkm), o volume a
ser transportado sera igual ao volume da "ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA C/
INDENIZACAO", item "12", multiplicado pela distancia (DT) media de transporte (da
cascalheira ate a pista).

0 quantitativo encontrado nao sera acrescido da taxa de empolamento, uma vez que
ela ja foi considerada na escavagao (Item "12").

ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA:

Para fins de medigao ou estimagao do quantitativo deste servigo (m 3 ), o volume da
estabilizagao sera igual ao volume da 'ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE la

CAT., item "4".
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IMPRIMACAO:

Para fins de medigao ou estimacao do quantitativo deste servigo (m 2), a area d a
imprimacao sera igual a area da capa asfaltica.

Independente do tipo da capa asfaltica e necessario o servigo de imprimagao
(impermeabilizacao) da base estabilizada.

Este servico é executado corn o material betuminoso CM-30. A execucao do servico e
corn uma taxa de material betuminoso de ate 0,0012t/m 2 ou 1,2Its/m 2 de revestimento
asfaltico.

PINTURA DE LIGACAO:

Para fins de medicaid ou estimagao do quantitativo deste servico (m 2), a area da
pintura de ligagao sera igual a area da capa asfaltica.

A execucao deste servico e necessaria toda vez que se for executar urn revestimento
asfaltico corn massa pronta, a quente ou a frio (ex.: CBUQ e PMF). Ele é executado
antes da execucao do revestimento asfaltico, corn a finalidade de fazer a ligacao
(colagem) do revestimento (capa asfaltica) a base estabilizada, ou seja, propiciar a
aderéncia entre a Base e o Revestimento, adds a imprimagao, ou entre o pavimento
antigo e o pavimento novo (no caso de recapeamento asfaltico).

Vale ressaltar que este servico nao 6 executado quando a capa asfaltica ou
revestimento asfaltico for por penetragao, ou seja, os Tratamentos.

Este servigo e executado corn o material betuminoso RR-2C, na maioria dos casos.
ou RR-1C. A execugao do servigo 6 corn uma taxa de material betuminoso de
aproximadamente 0 005t/m 2 ou 0 5Its/m 2 de pavimento.

18. TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES:

Para fins de medical° ou estimacao do quantitativo deste servigo (m 2). a area do
Tratamento Superficial Simples sera igual a area definida no mapeamento ou no
projeto para receber o revestimento asfaltico.

No custo da execucao deste servico, de acordo corn a planilha de pregos da
AGETOP, esta incluso: o custo corn os equipamentos que serao utilizados; o custo
com a mao-de-obra: e o custo dos agregados que serao empregados.

Nä° esta incluso no preco unitario deste servigo o custo do material betuminoso
sera empregado.

Este servigo e executado corn os seguintes materiais:

Lte\
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1

MATERIAL TIPO TAXA
ton/m2 kg/m2 m3/m2 Its/m2

MATERIAL
BETUMINOSO

RR-2C

CAP-7

0,0015

0,0010

1.50

1,00

1,50

1 00

1 .WGREGADO BRITA I	 12,00 0.008	 8,00

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO:

Para fins de medicaid' ou estimacao do quantitativo deste servico (m 2), a area do
Tratamento Superficial Duplo sera igual a area definida no mapeamento ou no projeto
para receber o revestimento asfaltico.

No custo da execucao deste servico, de acordo corn a planilha de precos da
AGETOP, esta incluso: o custo corn os equipamentos que serao utilizados; o custo
corn a mao-de-obra; e o custo dos agregados que sera° empregados.

Nao esta incluso no preco unitario deste servico o custo do material betuminoso que
sera empregado.

0 Tratamento Superficial Duplo é urn revestimento constituido pela execucao de dois
tratamentos superficiais superpostos, sendo que, corn relacäo a aplicacao do material
betuminoso, o 1° banho corresponde cerca de 58% do total do material betuminoso
(emulsao asfaltica) e o 2° banho 42% do total.

Este servico é executado corn os seguintes materiais:

MATERIAL TIPO TAXA

ton/m 2 kg/m2 m 31m2 Its/m2
MATERIAL RR-2C 0,0030	 3 00 3,00
BETUMINOSO

CAP-7 0,0025 2,50 2,50

AGREGADO	 BRITA 38.00 0,026 26,00

CAPA SELANTE COM PO-DE-PEDRA:

Para fins de medicao ou estimacao do quantitativo deste servico (m 2 ), a area da Cap
Selante sera igual a area definida no mapeamento ou no projeto para receber
revestimento asfaltico, ou seja, igual a area do Tratamento.
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No custo da execucao deste servico, de acordo corn a planilha de precos da
AGETOP, esta incluso: o custo corn os equipamentos que sera() utilizados; o Gusto
corn a mao-de-obra; e o custo dos agregados que serao empregados.

Nao esta incluso no preco unitario deste servico o custo do material betuminoso que
sera empregado.

Este servico e executado corn os seguintes materials:

MATERIAL TIPO TAXA
ton/m 2 	kg/m2 m3/m2 Its/m2

MATERIAL RR-2C 0,0005	 0,50 0,50
BETUMINOSO

CAP-7 0,0005 i	 0,50 0,50

21. CONCRETO BETUM. USINADO A QUENTE CBUQ:

Para fins de medicao ou estimacao do quantitativo deste servico (m 3), o volume do
CBUQ, ou seja, do revestimento asfaltico, sera igual a area definida no mapeamento
ou no projeto, para receber o revestimento asfaltico, multiplicado pela espessura do
revestimento (altura do revestimento adensado na pista). A espessura do
revestimento (capa), obrigatoriamente, tera que constar do mapeamento ou do
projeto da pavimentagao ou do Memorial Descritivo/Especificagao Tecnica da Obra.

No custo da execugao deste servico, de acordo corn a planilha de precos da
AGETOP, estao inclusos: o custo corn os equipamentos que serao utilizados; o custo
corn a mao-de-obra; e o custo dos agregados que serao empregados.

Nao esta incluso no preco unitario deste servico o custo do material betuminoso que
sera empregado.

Este servigo e executado corn os seguintes materials:

MATERIAL TIPO TAXA (C/ FILLER) 	 1 TAXA (S/ FILLER)

ton/m 3 kg/m3 m 3/m3 Its/m 3 ton/m 3 ' kg/m 3 m3/m3 I Its/m3

MATERIAL BETUMINOSO CAP 0,150 150,00	 - ,	 150,00 0,180	 ' 180,00 - 180.00	 I

/	 I
- i	 IFILLER  FILLER 0,050 50,00 - -

AGREGADO

!

13R,TA
+ AREIA

- 1,70 1.700,00 - 1
;

1.50 !
	 ,

1.7	 0.'-'0 ',..,

71 /143



TAXATIPOMATERIAL
ton/m3 kg/m3 m3/m3 Its/m 3

MATERIAL
BETUMINOSO

AGREGADO

190.00	 190.00

0,190	 190,00 '	 190.00
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Obs.:

as taxas do quadro apresentado sao para o revestimento pronto ou adensado na
pista;

o peso especifico do revestimento adensado na pista é de aproximadamente:

2,30t/m 3 	  sem filler;
2,40t/m 3 	 corn filler.

c. o peso especifico do revestimento na usinagem ou para o transporte é de
aproximadamente:

1,80t/m3 	  sem filler;
1,90t/m 3 	 corn filler.

22. PRE-MISTURADO A FRIO — PMF:

Para fins de medigäo ou estimacao do quantitativo deste servigo (m 3 ), o volume do
PMF, ou seja, do revestimento asfaltico, sera igual a area definida no mapeamento ou
no projeto, para receber o revestimento asfaltico, multiplicado pela espessura do
revestimento (altura do revestimento adensado na pista). A espessura do
revestimento (capa), obrigatoriamente, tera que constar do mapeamento ou do
projeto da pavimentacao ou do Memorial Descritivo/Especificacao Tecnica da Obra.

No custo da execucao deste servico, de acordo corn a planilha de precos da
AGETOP, estao inclusos: o custo corn os equipamentos que serao utilizados; o custo
corn a mao-de-obra; e o custo dos agregados que sera. ° empregados.

Näo esta incluso no preco unitario deste servico o custo do material beturninoso que
sera empregado.

Este servico pode ser executado corn emulsOes asfalticas do tipo "RM" e "RL"

Este servico é executado corn os seguintes materiais:
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Obs.:

as taxas do quadro apresentado sao para o revestimento pronto ou adensado na
pista;

o peso especifico do revestimento adensado na pista é de aproximadamente:

2,20t/m 3 	  sem filler:
2,30t/m 3 	 corn filler.

c. o peso especifico do revestimento na usinagem ou para o transporte e de
aproximadamente:

1,70t/m 3 	  sem filler;
1,80t/m 3 	 corn filler.

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO:

Para fins de medicao ou estimacao do quantitativo deste servico (txkm). o total a ser
transportado sera igual ao total de material betuminoso a ser utilizado na obra (t)
multiplicado pela distancia (DT) media de transporte (do canteiro ate a pista).

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA:

Para fins de medicao ou estimacao do quantitativo deste servico (txkm), o total a ser
transportado sera igual ao total de massa asfaltica a ser aplicada na obra (t)
multiplicada pela distancia (DT) media de transporte (da usina ate a pista).

Obs.:

o peso especifico a ser utilizado no calculo do peso da massa (t) sera o da massa
adensada na pista;

considera-se como transporte local de massa quando a usina de asfalto esta
situada no municipio em que for executar a obra.

25. TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO:

Para fins de medicao ou estimacao do quantitativo deste servico ( m 3xkm), o total a
ser transportado sera igual ao volume total de agregado (brita, areia e/ou pó de
pedra) a ser utilizado na obra, multiplicado pela distal-Ida (DT) media de transporte.

Considera-se como transporte local de agregado quando ele for realizado (da origem
I ate o destino) dentro do municipio em for executar a obra.	 ,---
1
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da pedreira ate o canteiro e/ou do canteiro ate a pista, para Tratamento
Superficial;
da pedreira ate a usina de asfalto, para massa pronta (quente ou a frio).

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO:

Para fins de medigeo ou estimagão do quantitativo deste servigo (m 3xkm), o total a
ser transportado sere igual ao volume total de agregado (brita, areia e/ou p6 de
pedra) a ser utilizado na obra, multiplicado pela distencia (DT) media de transporte.

A diferenga do transporte local para o comercial é apenas corn relagäo a origem do
transporte, ou seja, considera-se como transporte comercial quando a origem o
transporte nao estiver dentro do municipio em for executar a obra.

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA:

Para fins de medicào ou estimagOo do quantitativo deste servigo (txkm), a total a ser
transportado sera igual ao total de massa asfaltica a ser aplicada na obra (t)
multiplicada pela distäncia (DT) de transporte (da usina ate a pista).

Obs.:

o peso especifico a ser utilizado no celculo do peso da massa (t) sere o da massa
adensada na pista:

b. considera-se como transporte comercial de massa quando a usina de asfalto nao
estiver situada no nnuniciplo em due for executar a obra.

1.2. DOS DEMAIS PARTICIPANTES:

Verificar se constam do processo as propostas de todos os participantes habilitados,
e ainda, se os orgamentos dos demais participantes, quanto a relagäo de servigos,
quantitativos e unidades, condizem corn o orgamento besico.

Verificar se o valor final dos orcamentos/propostas e inferior ou nao ao valor estimado
para a obra, constante do orgamento basico.
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2	 ORDEM DE SERVICO:

Verificar se a Ordem de Servico se refere a obra como urn todo ou a uma fase ou
etapa da obra. Sera anotada a data da expedicao da Ordem de Servico.

3.	 CONTRATO:

No contrato sera() observadas e analisadas as seguintes clausulas-itens:

3.1.	 N.° DE CONTROLS:

Sera anotado o nOmero do contrato para fins de identificacao e controle.

3.2.	 OBJETO:

Verificar se o objeto do contrato é condizente corn o objeto da licitacao. 0 objeto deve
definir corn clareza e de forma objetiva o servico ou a obra que esta sendo
contratado. 0 objeto do contrato nunca podera ser de forma generica ou de forma
subentendido.

3.3. VALOR:

Verificar se o valor do contrato condiz corn o valor da proposta da empresa !
vencedora da licitacao.

3.4. DATA:

Sera anotada a data da celebracao do contrato.

3.5. INiCIO DA VIGÈNCIA/EXECUCAO:

Sera anotado o inicio da vigéncia/execucao da obra (se a partir da assinatura do
contrato; se a partir da emissao da Ordem de Servico; ou outra que tenha sido
definida).

3.6. PRAZO DE VIGENCIA/EXECUCAO:

Verificar se o prazo de vigéncia e de execucao da obra ou servico e condizente corn o
cronograma fisico-financeiro. Sera observado e anotado, a partir de que data se
contara o prazo para a execucao contratual, ou seja:, se a partir da celebragão do
contrato; se a partir da emissao da Ordem de Servico; ou uma outra definicao. 	 i-\\!!
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3.7. REGIME DE EXECKAO:

Verificar se o regime de execucao da obra ou servico é a mesma definida no edital de
licitacao. Sera anotado o regime de execucao.

3.8. MODALIDADE DE LICITACAO:

Verificar se a modalidade de licitacao, constante do contrato, condiz com a
modalidade definida no edital de licitacao, e ainda, se a modalidade de licitacao
utilizada foi a correta.

Para a analise, a modalidade da licitacao sera definida da seguinte forma:

a. CONTRATOS DE EMPREITADA POR PREY) GLOBAL E EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO:

valor estimado para a obra como um todo, definido no orcamento basico,
definira a modalidade da licitacäo

b. CONTRATOS DE MAO-DE-OBRA (EMPREITADA POR PRECO GLOBAL E
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO):

valor estimado para a mao-de-obra, da obra como urn todo, definido no
orcamento basic°, definira a modalidade da licitagao.

TAREFA:

valor estimado para a tarefa, definido no orcarnento basic°, definira a
modalidade da

3.9. DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS:

Sera° anotadas a Dotacao Orcamentaria e a Fonte de Recurso para a execucao
contratual. No caso da fonte dos recursos, parcial ou total, ser da Uniao ou do
Estado, tera que constar do processo a cOpia de documento comprobatOrio da
alocacao dos recursos, ou seja, copia do convènio corn o seu piano de trabalho.
Outrossim, no caso de convénio, verificar a compatibilidade dele corn o contrato, ou
seja: os objetos; os valores; e as datas.
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3.10. REAJUSTE:

Verificar se o contrato e reajust6vel ou irreajustãvel. No caso de reajustâvel, verificar
se o critêrio definido é compativel corn a Lei 10.192/2001, e ainda, se o(s) indice(s),
coluna da FGV, definido(s) é compativel corn o objeto contratual e corn a relacào de
servicos descritas no orgamento.

3.11. FORMA DE PAGAMENTO:

1

Verificar se a forma de pagamento é condizente corn o cronograma fisico-financeiro e
corn o que define o paràgrafo "1.4 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO", da Etapa

No caso de constar do edital/contrato alguma cl6usula/item referente a garantia de
execucäo contratual, verificar se a exigencia quanto a garantia da execucäo
contratual é compativel corn o edital, e ainda, se conta do processo o documento que
atende a exigencia.

EMPENHO:

Verificar se a dotacäo é a mesma que foi definida no contrato, e ainda, se o valor
empenhando corresponde ao valor total ou apenas parte do valor do contrato. Seräo
anotados a data e o valor do empenho.

SOLICITACAO OU RESERVA FINANCEIRA, OU OUTRO DOCUMENTO
QUE COMPROVE A DOTACAO/FONTE DE RECURSOS PARA 0
CONTRATO:

Somente para as empresas pUblicas municipais.

Verificar se o valor da Solicita0o/Reserva ou outro documento que comprove a
dota0o/fonte de recursos corresponde ao valor total ou apenas parte do valor do
contrato. Seräo anotados a data e o valor da -Solicitacäo ou Reserva".

"EDITAL", do Item "CONTRATOS" e Subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA".

3.12. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL:

77 , lal
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6.	 A.R.T. DE EXECUCAO DA OBRA:

A obra ou servigo objeto do contrato deverà, obrigatoriamente, ser registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), sendo que a ART dever6
ser anexada ao processo. Verificar se foram anotados todos os servigos constantes
do objeto do contrato e do orgamento da obra.

Corn base no Art. 30 da Lei 8.666/93. a A.R.T. referente a execugäo da obra ou
servigo deve estar no nome da empresa contratada, tendo como responsävel na
A.R.T. a empresa contratada, corn profissional que faz parte de seu corpo tecnico
junto ao CREA. Para esta comprovagão, a A.R.T. deve estar anotada no CREA.

Vale	 lembrar que a autenticidade da A.R.T. (confirmagäo dos dados nela
preenchidos, e se ela foi anotada), pode ser verificada mediante pesquisa no site do
CREA-GO.
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1.	 CONTRATO:

Sereo anotados os seguintes dados do contrato:

nOmero de controle do contrato;
objeto;
nome da empresa contratada;
valor;
data;
inicio da vige'ncia/execuceo da obra;
prazo de vigéncia/execucao
modalidade da licitacão;
regime de execuceo;
fonte de recursos;

k. reajustevel ou neo;
I. anotar a cleusula que define a aplicacäo de multas por inadimplencia, atrasos, e

etc...

1.1. PROPOSTA DA EMPRESA CONTRATADA (ORCAMENTO DETALHADO):

Sere utilizada para a anelise da medicao referente ao total de servicos executados na
obra.

1.2. ADITIVOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE COM SEUS ORCAMENTOS:

Sera° anotados os seguintes dados dos aditivos:

nOrneros do aditivo;
fundamentoslobjetos;
valores;
datas;
novo prazo de vigéncia/execuceo do contrato;
fonte de recursos dos aditivos. no caso do aditivo ter alterado o valor do contrato.

1.3. MEDICAO REFERENTE AO TOTAL DE SERVICOS EXECUTADOS NA
OBRA:

Tere que ser feito uma mediceo acumulada referente aos servicos executados na
obra ate a data da resciseo do contrato.

Verificar se a --.edice- o este nos moldes da planilha orcamenteria do contrato (contra o
+ aditivos), ou seja, a relageo dos servicos, unidades e precos uniterios.
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Obrigatoriamente, a medicao tern que estar atestada pelos R.T.'s da obra, ou seja,
pela execucao e pela fiscalizacao municipal.

Anotar o valor dos servicos executados na obra (medicao).

1.4. EVOLUCAO FINANCEIRA DO CONTRATO:

Tera que verificar se a evolugao financeira do contrato foi elaborada a partir da
medicao dos servicos executados na obra, ate a data da rescisao do contrato, e todos
os pagamentos efetuados. No caso do resultado da evolucao financeira resultar urn
valor negativo, este valor tera que ser anotado.

1.5. RESCISAO DO CONTRATO:

Sera° anotados os seguintes dados da rescisao:

os fundamentos (motivos) e de que forma ocorreu a rescisao do contrato;
data da rescisao do contrato;

c. se houve onus para alguma das partes.

1.6. ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO:

Verificar se valor constante da Anulacao Parcial do Empenho condiz corn valor do
contrato (-) o valor dos servicos executados (medicao). Isso, no caso do valor do
contrato ter sido empenhado integralmente.

Anotar a data da Anulacäo do Empenho.

1.7. COMPROVANTE	 DO EXTORNO/DEBITO,	 NO PASSIVO DA
CONTABILIDADE, NO VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO DE
CONTRATO NAO EXECUTADO (P1 AS EMPRESAS PUBLICAS):

Verificar se o valor constante do "comprovante do extorno/debito, no passivo da
contabilidade, no valor correspondente ao saldo de contrato nao executado" condiz
corn o valor do contrato (-) o valor dos servicos executados (medicao). Isso, no caso
do valor do contrato ter sido lancado/creditado integralmente no passivo da
contabilidade.

Anotar a data do extornoidebito na contabilidade.
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ETAPA

CONTRATO P/ CONCLUSAO DA OBRA

1	 NO CASO DE SER CHAMADA A 2 a COLOCADA DA LICITACAO:
1.1.	 CONTRATO:

Verificar se foram mantidas as mesmas condigOes (clausulas) da 1a
colocada/contratada, definidas no contrato anterior.

Serao anotados os seguintes dados deste contrato:

nOrnero de controle do contrato;
objeto;
valor;
data;
inicio da vigénica/execugäo da obra;
prazo de vigéncia/execucao:

1.2. OKAMENTO (PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO
(ORCAMENTO) (-) MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS (DO
CONTRATO ANTERIOR)):

Verificar se os servigos constantes desse orgamento, corn seus respectivos
quantitativos, se referem ao remanescente dos servigos nao executados pela
empresa anteriormente contratada. Esse orgamento sera o resultado da diferenga
entre o orgamento da empresa vencedora da licitagäo (primeira contratada) menos
(-) a medigao dos servigos que foram executados pela empresa anteriormente
contratad a.

Sera° anotados os seguintes dados da proposta da empresa anteriormente
contratada:

data da proposta;
prazo de validade da proposta.

1.3. CONVOCACAO DE LJCITANTE REMANESCENTE:

Verificar se esta comprovado a convocagao de licitante remanescente da licitagao e
se foi obedecido a ordem de classificagao.

1.4. A.R.T. DE EXECKAO DO NOVO CONTRATO:

Mesmo criterio para o subitem "P/ EXECUCÁO DE OBRA", da etapa "CONTRAT

(
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CONTRATO P/ CONCLUSAO DA OBRA

NO CASO DE NOVA LICITACAO:

Todo o procedimento do item "CONTRATOS", para o subitem "P/ EXECUCAO DE
OBRA". Entretanto, tera que verificar se os servigos constantes do orgamento basic°
dessa nova licitagao, corn seus respectivos quantitativos, se referem ao
remanescente dos servigos nao executados pela empresa anteriormente contratada.
Esse orgamento sera a resultado da diferenga entre o orgamento da empresa
vencedora da licitagao (primeira contratada) menos (-) a medigao dos servigos que
foram executados pela empresa anteriormente contratada. No caso de divergéncia,
devera constar do processo Justificativas Tecnicas, mediante documentos
comprobatdrios, fundamentando e demonstrando os motivos da divergencia.
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QUE SERA EXECUTADO COM RECURSOS FEDERAIS OU

ESTADUAIS
ETAPA

Nos contratos de obras e servicos de engenharia, bem como nos termos aditivos
deles decorrentes, cujos recursos para execucão dos mesmos sejam de origem dos
Governos Estadual e/ou Federal, atraves de convénios, deverá ser adotado os
procedimentos contidos na "Decisao Plenária n o 003/03", deste Tribunal, ou outra
decisäo ou resolucao que venha substitui-la.

Pam os casos em que a Decisao Plenaria 003/03 prevé a anãlise, ela sera realizada
de acordo corn o item "CONTRATO"S, subitem "P/ EXECUCÁO DE OBRA".
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1.	 EDITAL:

0 Edital de Licitagao devera ser analisado quanto aos aspectos de engenharia,
quanto a qualificacao tecnica e se as exiOncias contidas nele sao compativeis corn
as caracteristicas e quantitativos dos materials que sera° adquiridos.

Verificar se as exigéncias restringem ou nao o carater competitivo da licitacao, quanto
a capacitagao tecnico-operacional das empresas licitantes, e ainda, se etas
evidenciam ou nao algum direcionamento ou favorecimento dos licitantes.

Verificar se as exigèncias e solicitacOes foram atendidas pelos licitantes, verificando
as decisOes da Comissao.

Verificar e anotar se o objeto do edital, aquisicäo de materiais, se refere a compra de
todos os materiais para a(s) obra(s) ou de apenas parte deles.

Verificar se consta da Ata da licitacao alguma observacao ou ressalva, que seja
relevante, feita pela comissao de licitacao,

1.1.	 PROJETO BASICO:
Geral:

De acordo corn o Art. 6°, IX da Lei 8.666/93, o Projeto Basic° deve apresentar
elementos e informagbes necessarios e suficientes para caracterizar a obra ou
servico objeto da licitacao, que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definicao
dos mêtodos e do prazo de execucao.

Especifico
A.	 Construgäo Civil:
A.1.	 PROJETO DE ARQUITETURA:

De regra geral, tera que constar do Projeto de Arquitetura as seguintes
pranchas/detalhes: Situagao e Layout da obra; Planta Baixa; Cobertura; no minima 02
(dois) cartes; e no minimo 02 (duas) vistas/fachadas.

Sera analisado o nivel de detalhamento do Projeto de Arquitetura da obra, ou seja, se
no projeto esta evidenciado e demonstrado todos os detalhes arquitetOnicos
construtivos da obra.

0 Projeto de Arquitetura devera conter, alem dos detalhamentos construtivos,
informagOes que possibilitam a identificacao e a quantificacao dos servicos que
compOem a obra, conseqUentemente, que compOem o seu orcamento.
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B.	 Pavimentagâo Asfaltica:
MAPEAMENTO DOS LOGRADOUROS:

No mapeamento da cidade ou do bairro/setor, tera que estar evidenciado, corn
legenda	 nitida, todos os trechos dos logradouros ern que sera° executados os
servicos de pavimentacAo.

CROQUIS DOS TRECHOS DOS LOGRADOUROS:

No croquis, tera que conter e demonstrar o seguinte:

2	 tnrins ns trAnling (-ins Inciradmiros em aue seräo executados os servicos, cotado o
comprimento e largura de cada trecho;
todos os detalhes dos locais (esquinas, rotatdrias, etc...), devidamente cotados;
o quadro de areas, por logradouro, demonstrando o total da area a ser
pavimentada;

d. a secäo transversal da pista, definindo: a espessura do pavimento: tipo de
pavimento; declividade lateral; meios-fios; e sarjetas. Todos os detalhes da secao
transversal teräo que estar cotados.

B.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM:

0 projeto de terraplenagem, obrigatoriamente, tera que ser sempre elaborado e
apresentado, juntamente corn o contrato, quando estiver definido que a execucão da
movimentagäo de terra sera diferente daquela que se faz para apenas a execucao da
base estabilizada de cascalho, ou seja, quando for executar servicos do tipo: sub-
base: cortes acima daquele que é necessario para a execuc5o da base: aterro; e
etc...

No projeto de te,rrap!eneg :,-,,, m, cr.le tera que constar no minimo os seauint,. -os detalhes:

perfil longitudinal das pistas, corn as cotas de referèncias;
lancamento do -greide";
areas de corte e aterro;
quadro de volumes (cortes e aterros).

1.2. ORCAMENTO BASICO COM MEMORIA DE CALCULO:
Gera!:

Verificar a compatibilidade do orcamento basico corn os projetos da obra, verificado
se os servicos relacionados no orcamento podem ser identificados e quantificados
nos projetos da obra, e ainda, se a relacão de servicos do orcamento se refere a Ora
como urn todo ou apenas parte dela.

AK Ild:k
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Quanto a MemOria de Calculo, verificar se ela foi elaborada de forma explicativa e
1 corn base no projeto da obra, 	 ou	 seja,	 se os quantitativos demonstrados sao
compativeis corn o projeto e corn os quantitativos constantes do orgamento basic°. 1

1 
Sendo isso, corn base no Artigo 7, § 4° e Artigo 5, § 7°, II, ambos da Lei 8.666/93.

Especifico
Construcio Civil:

n
No caso dos projetos complementares nä() integrarem o processo licitatOrio, a
verificagao sera entre o orgamento basic° e o projeto de arquitetura.

0 orgamento basic° sera nos molde da planilha/tabela da AGETOP (obras civis), ou
seja, corn pregos unitarios de material e de mao-de-obra, e corn totais de material e
de mao-de-obra. Nesse orgamento, em formato de subitem, para cada servico,
devera ser apresentada a relagao dos insumos necessarios a sua execugao,
juntamente corn os seus respectivos quantitativos e pregos unitarios (planilha da
AGETOP). Apds o fechamento desse orgarnento, tera que ser apresentada, de forma
consolidada. uma relacao de todos os insumos relacionados no orgamento, corn os
seus quantitativas totals. preco -s urtarlos e valor total.

A Memaria de Calculo sera dos itens-materiais mais representativos,
correspondentes a 75% do valor total dos materiais.

Pavimentacäo Asfaltica:

A compatibilidade sera verificada mediante o orcamento basic() e o mapeamento e/ou
projeto da obra.

Nesse orpamento em format() de sunitem. tiara cada servico referente a papa
asfaitica. devera ser apresentado a relacao dos Insumos necessarlos a sua
execugao, corn os seus respectivos quantitativos e pregos unitarios (os menores
pregos unitarios da coleta de pregos). Ap6s o fechamento desse orgamento, tera que
ser apresentada, de forma consolidada, uma relagäo de todos os insumos
relacionados no orcamento, corn os seus quantitativos totais, pregos unitarios e valor
total.

A MemOria de Calculo tera que ser de todos os servigos constantes do orgamento
, basico da obra.
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1.3.	 COLETA DE PRE COS DOS MATERIALS:

Verificar se foi realizada a coleta de precos, conforme determina o Artigo 15, § 1° da

Lei 8.666/93.

1.4.	 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA:

Verificar no cronograma se nele esta definido as etapas de execucäo da obra, para a
qual estao sendo adquiridos os materiais, e as etapas de desembolso financeiro.

1.5.	 MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAC OES TECNICAS:

Mesmo	 criteria	 definido	 para	 o	 parâgrafo	 "1.5.	 MEMORIAL
DESCRITIVO/ESPECIFICAC OES TECNICAS", da etapa "EDITAL", do subitem "P/
EXECUCAO DE OBRA" e do item "CONTRATOS".

1. 6.	 PROJETO EXECUTIVO:
Especifico

A.	 Construcäo Civil:
1.6.1. TERRAPLENAGEM:

Mesmo criteria definido para o parâgrafo "1.6.1. TERRAPLENAGEM", da etapa
"EDITAL", do subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA" e do item "CONTRATOS".

1.6.2 ESTRUTURAL-FUNDA CAO:

Mesmo criteria definido pare a paragrafo -1 62 ESTRUTURAL-FUNDAC AO", da

etapa "EDITAL" do subitem -P/ EXECUCAO DE OBRA' e do item "CONTRATOS"

1.6.3 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA:

Mesmo criteria definido para o parâgrafo "1.6.3. ESTRUTURA METALICA DA
COBERTURA", da etapa "EDITAL", do subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA" e do item
"CONTRATOS".

1.6.4 HIDRO-SANITARIO:

Mesmo criterio definido para o parâgrafo 1.6.4. HIDRO-SANITARIO", da etapa
"EDITAL", do subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA" e do item "CONTRATOS".

37 1143
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1.6.5 ELÈTRICO-TELEFONICO-LOGICA:

Mesmo critêrio definido para o paragrafo "1.6.5. ELETRICO-TELEFONICO-LOGICA",
da etapa "EDITAL", do subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA" e do item "CONTRATOS".

1.7. A.R.T.'s REFERENTES AS ELABORACOES DOS PROJETOS:

Mesmo criterio definido para o paragrafo "1.7. A.R.T.'s REFERENTES AS
ELABORACOES DOS PROJETOS, da etapa "EDITAL", do subitem "P/ EXECUCAO
DE OBRA" e do e do item "CONTRATOS".

Ono 75	 9

88 / 143



/'

1 4111 1,1/17, 1W.,

CAPITULO
II

1J]
.S 1/11711,10.

ASSUN TO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAg	'	 '	 11 /
AUDITORIA DE ENGENHAR1A

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

ROTEIRO PARA ANALISE
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM
P/ AQuisicAo DE MATERIAIS

ETAPA
CONTRATO

1.	 PROPOSTAS, CRONOGRAMAS E ORCAMENTOS DOS LICITANTES:
1.1.DA EMPRESA CONTRATADA:

Verificar se a proposta/orgamento, quanto a relagao de materiais, quantitativos e
unidades, condizem com a Coleta de Pregos do Edital, e ainda, verificar se os pregos
da propostas sac) inferiores ou não aos da Coleta de Pregos.

A analise da aquisigäo de materiais, quanto aos quantitativos, sera corn base na
planilha	 que	 tera	 que	 ser	 apresentada,	 definida	 na	 letra	 "h",	 do	 subitem	 "P/
AQUISICAO DE MATERIAIS" e do item "CONTRATOS", do capitulo "I", assunto
-DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS".

Tera que anotar os seguintes dados:

data da proposta;
prazo de validade da proposta;

specs ico
Construcâo Civil:

A aquisicao de materiais seri., ana!isada mediante curve ABC	 dos itens (materiais)

mais representativos, 75% do valor total.

A referencia para a analise dos pregos unitarios sera a planilha de pregos de insumos
da AGETOP. No caso de nä° constar daquela planilha, tera que ser feito cotacao de
pregos no mercado. E ainda, em alguns casos, normalmente nas cidades do interior,
mais distantes de Goiania, tera que ser computado no prego unitario do material o
valor correspondente ao frete.

Pavimentaga.o:

A referencia (prep base) pai-a a analise dos precos 	 proposta (materials
betuminosos) sera o menor prego unitario da Coleta de Pregos, e ainda, pregos
unitarios de outros contratos. Para os agregados, a referencia sera, alem do menor
prego unitario da Coleta de Pregos, a planilha de pregos de insumos da AGETOP. Em
alguns casos, normalmente nas cidades do interior mais distantes de Goiania, tera
que ser computado no prego unitario do material o valor correspondente ao frete.

A analise da aquisigâo de materiais sera de todos os itens (materiais).

0	 /nn
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P/ AQUISICAO DE MATERIALS

ETAPA
CONTRATO

1.1.	 DOS DEMAIS PARTICIPANTES:

Verificar se constam do processo as propostas de todos os participantes habilitados,
e ainda, se os orcamentos dos demais participantes, quanto a: relacao de materials;
quantitativos; e unidades, condizem corn a Coleta de Precos do Edital e a Proposta
da empresa contratada.

PLANILHA DEMONSTRATIVA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALS

Verificar se a planilha apresentada esta nos molde/estrutura c;a planilha definida na
letra "h", do subitem "P/ AQUISICAO DE MATERIALS" e do item "CONTRATOS", do I
capitulo "I", assunto "DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR OS PROCESSOS", e
ainda, se os materials corn os seus respectivos quantitativos, lancados na coluna
"Atual", condizem corn os materiais objeto do contrato.

CONTRATO:

No contrato sera° observadas e analisadas as sequintes clausulas-itens:

3.1.	 N° DE CONTROLE:

Sera anotado o nOmero do contrato para fins de identificagao e controle.

3.2.	 OBJETO:

Verificar se o objeto do contrato e condizente corn o objeto da licitac5o. 0 objeto deve
definir corn clareza e de forma objetiva para que fim (obra ou servico) se destina os
materials que estao sendo adquiridos. 0 objeto do contrato näo pole ser de forma
generics.

3.3.	 VALOR:

Verificar se o valor do contrato condiz corn o valor da proposta da empresa
vencedora da licitacAo.

3.4. DATA:

Sera anotada a data da celebracão do contrato.

3.5. INiCIO DA VIGENCIA/ENTREGA DOS MATERIALS:

Sera anotado o inicio da vigencia/entrega dos materiais (se a partir da assinatura do
contrato; se a partir da ernissao da Ordem de Compra; se a partir da primeira entre
de materials; etc...).
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3.6. PRAZO DE VIGÈNCIA/EXECUPAO:

Verificar e anotar o prazo de vigéncia do contrato, bem como de que forma se dara a
entrega dos materials, e ainda, verificar e anotar, a partir de que data se contara o
prazo para a execucao contratual, ou seja: se a partir da celebragäo do contrato; se a
partir primeira entrega de materiais; ou uma outra definicäo.

3.7. MODALIDADE DE LICITACAO:

Verificar se a modalidade de licitaga- o, constante do contrato, condiz corn a
modalidade definida no edital de licita0o, e ainda, se a modalidade de licitacao
utilizada foi a correta.

Para a analise, a modalidade da licitagào sera definida em funcào do valor total dos
materiais, estimado no orcamento basica da obra como urn todo. Quanto a tabela de
licitacào, sera utilizada a tabela prOpria para a compra de materials.

3.8. DOTACAO OKAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS:

Serão anotadas a Dota0o Orcanientaria e a Fonte de Recurso para a execucao
contratual. No caso da fonte dos recursos, parclal ou total, ser da Uniao ou do
Estado, tera que constar do processo a c6pia de documento comprobatOrio da
alocacäo dos recursos, ou seja, cOpia do convénio, corn o seu piano de trabalho.
Outrossim, no caso de convénio, verificar a compatibilidade dele corn o contrato, ou
seja: os objetos; os valores; e as datas.

3.9. REAJUSTE:

Verificar se o contrato e reajustavel ou irreajustavel. No caso de reajustavel. verificar
se a criteria definido e compativel corn a Lei 10.192/2001, e ainda, se o(s) indice(s),
coluna da FGV. definido(s) e compativel .com o objeto contratual.

SUBITEM
P/ AQUISICAO DE MATERIALS 

9

3.10. FORMA DE PAGAMENTO:

Verificar e anotar a forma que se dara os pagamentos.

3.11. GARANTIA DE EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL:

No caso de constar do edital/contrato alguma clâusula/item referente a garantia de
execucao contratual verificar se a exigència quanto a garantia da execucao
contratual é compativel corn o edital, e ainda, se conta do processo o documento que
atende a exigéncia.
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EMPENHO:

Verificar se a dotacao é a mesma que foi definida no contrato, e ainda, se o valor
empenhando corresponde ao valor total ou apenas parte do valor do contrato. Sera
anotada a data do empenho.

SOLICITACAO OU RESERVA FINANCEIRA, OU OUTRO DOCUMENTO
QUE COMPROVE A DOTACAO/FONTE DE RECURSOS PARA 0 ADITIVO:

Somente para as empresas pUblicas municipais.

Verificar se o valor da Solicitacäo ou Reserva, ou outro documento que comprove a
dotagao/fonte de recursos, corresponde ao valor total ou apenas parte do valor do
contrato.

92 / 143



n9

IM•11,. An

CAPITULO

II

....1:1
1 p lf	 4. n 1,1b,

ASSUN TO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

ROTEIRO PARA ANALISE
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
ADITIVOS

SUBITEM

ACRESCIMO, REDUCAO OU SUBSTITUICAO DE SERVICO
ETAPA

JUSTIFICATIVAS TECNICAS:
Geral:

Devera ser feita a analise das Justificativas quanto a fundamentagäo e razees para a
celebragäo do aditivo, ou seja, verificar se a celebragäo do termo aditivo esta
fundamentada e embasada em dados e motivos que justifique e comprove a
alteragäo contratual. Verificar se a alteragäo contratual, mediante ao termo aditivo, foi
em decorrència de alteragäo de projeto ou especificagäo, ou em decorréncia de
ajuste do orgamento da obra. Terâ que ser anotada as razOes/motivos para a
celebragäo do aditivo.

Vale lembrar que aditivo é para adequagäo do objeto contratual e nao para alteragâo
do objeto contratual.

Especifico
Pavimentagdo Asfaltica:

so pode ser objeto de termo aditivo. no caso de acrêscimo de servicos, os servipos
que estao em areas contiguas as areas do objeto do contrato, ou seja, nä() pode ser
objeto de temo aditivo os servicos que nao integram ou que nao estào ligados ou
interligados aos servicos objeto do contrato or!gina

2.	 COPIA DO CONTRATO:

Do contrato, seräo anotados os seguintes itens e clausulas:

n.° do contrato;
objeto do contrato;
valor;
data;
nicHo da vidência/execuoao da obra:
prazo de vigencialexecucao da obra:
modalidade da licitagäo;
regime de execugäo;

i.	 fonte de recursos.

3.	 COPIA DO ORCAMENTO ORIGINAL:

Observar a estrutura/moldelo do orgamento, ou seja, relagäo de servigos, unidades,
pregos unitanos e quantitativos, pois ele sera utilizado como referència para a
analise do orgamento do aditivo (acrescimo, redugao ou substituigao de servigo).
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ITEM	 SUBITEM

ADITIVOS	 ACRESCIMO, REDUCÂO OU SUBSTITUICAO DE SERVICO
I ETAPA

4.	 COPIA DOS ADITIVOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE:

No caso de to sido celebrado algum termo aditivo anteriormente ao que este em„ 	, 	 , hens 1 1	u u 	 :-__ _ - -1.	 _I 

_ cads

.1 _ i _

	 aditivo,

n.° do termo aditivo;
objeto do termo aditivo;
valor do aditivo;
novo valor do contrato;
percentual do aditivo em relapäo ao valor do contrato (dele e o acumulado);
data;
novo prazo de vigencia/execupao da obra;
fonte de recursos.

5. COPIA DOS PROJETOS DA OBRA:
Geral:

Quando o acrescimo ou reduce"o do valor do contrato for em decorréncia de alteragäo
de projeto, verificar se constam nos projetos finals da obra os detalhamentos
necessarios, corn legends nitida, diferenciando/seoarando os servipos existentes (ate
a celebracäo do presente aditivo) dos servicos objeto do aditivo. Para tal analise.
inicialmente, deveräo ser observados os projetos iniciais da obra.

Especifico
A.	 Construgdo Civil:  

A verificapao quanto a alterapäo de projeto se dare mediante os projetos de
arquitetura e complementares.

B.	 Pavimentagao AsfAltica:

A verificacao quanto a alteracao	 projeto se darn mediante o mapeamento e/ou
projeto final da obra.

6.	 MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES TECNICAS:

Devera verificar no Memorial Descritivo/Especificapäo Tecnica se nele este descrito
corn clareza as caracteristicas e a finalidade dos servicos objeto do aditivo, no caso
de acrescimo.
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ETAPA

	

n 7.	 MEMORIA DE CALCULO:
Geral:

Verificar se a Mem6ria de Câlculo foi elaborada de forma explicativa e corn base nos
projetos que demonstram os servigos aditados (incluidos e/ou excluidos), ou seja, se
os quantitativos demonstrados säo condizentes com os projetos.

Especifico
Construgão Civil:

A Mem6ria de Câlculo sera corn base nos projetos de arquitetura e complementares.

Pavimentacâo Asfältica:

A Mem6ria de Càlculo set-6 corn base no mapeamento e/ou projeto da obra.

8.	 PLANILHAS ORCAMENTARIAS DO ADITIVO:

Na analise das planilhas do Aditivo, o regime de execugao da obra sera fundamental,
pois, quando for o de empreitada por preco global. sera observado o seguinte:

o valor do contrato é "fechado" para a execugäo total da obra. Lembrando que
säo os projetos e o memorial descritivo que definem a obra;
o termo aditivo nao pode ser para uma simples adequagäo ou corregäo da
planilha do contrato, mas sim para adequagäo ou modificagäo da obra, em
decorrência de acrescimo, redugäo ou substituigao de servigos, ou seja, termo
aditivo é para alteragäo de projeto ou especificagäo. E ainda, divergéncias entre
si, das pecas do edital, e divergencias das pecas do edital corn o local da obra,
nao sao passivas de termo aditivo. Essas divergencias, no caso de ocorrerem,
teriam que ter sido questionadas pelos licitantes a epoca da realizacao da

licitacacl
3. termo aditivo é pare adequacao do objeto contratual e nao

objeto.
para alteracao de

As planilhas do aditivo que serao analisadas säo as seguintes:

1 a- planilha orgamentària do aditivo (acrescimo e/ou redugäo de servigos):
2a - planilha referente ao contrato aditado (planilha do contrato + ou - planilha do

aditivo).

- Acrescimo 	
- Redugäo 	
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ACRESCIMO, REDUCAO OU SUBSTITUICAO DE SERVICO
ETAPA

Quanto a primeira planilha, pode acontecer os seguintes casos: aditivos provenientes
de acrèscimo de servicos; aditivos provenientes de redugao de servicos; e aditivos
provenientes dos dois casos aos mesmo tempo, ou seja, tendo servicos incluidos ao
contrato e servicos que foram excluidos do contrato.

Quanto a segunda planilha, ela se refere ao orgamento final do contrato (contrato +
aditivo), ou seja, orgamento do contrato + servicos acrescidos - servigos excluidos.

Sera a nalisado nessas planilhas:

se os servicos constantes do aditivo, no caso de acrescimo de servicos ao
contrato, fazem parte do objeto do contrato original, uma vez que nao e permitido
aditar servicos que nao constituem o objeto do contrato original;
a compatibilidade dessas planilhas corn o orgamento original, quanto a
estrutura/molde do orgamento, unidades e pregos unitarios;
se constam servigos que estao orcados em duplicidade, ou seja. servigos em
duplicidade na prOpria planilha do aditivo ou em duplicidade corn a planilha do
contrato. Esta ultima, quando o contrato for de empreitada por preco g!obal;

d. se os servigos aditados, tantos os incluidos quanto os excluidos, estao corn os
seus precos unitarios i q uais acs crews do orcamento do contrato. No caso de
servicos novos, os pregos unitarios serao pactuados entres as partes, e estes
serao avaliados de acordo corn o que define a letra "e" do paragrafo "1.1.3.
ORCAMENTOS",	 do subitem "fp/ EXECUCAO DE OBRA" e do item
"CONTRATOS", do capitulo "II", assunto "ROTEIRO PARA ANALISE". Lembrando
que a data-base dos pregos tera que ser a mesma do contrato. Entretanto, no
caso em que o servigo aditado nao constar da planilha da AGETOP, a data-base
dos pregos podera ser a do més do aditivo. E ainda, no caso de substituigao de
servicos. ou seja,	 a t roca de urn servico par outro os precos unitarios dos
servicos incluidos. quanta a planilha da AGETOP, terao que manter a mesma
proporcionalidade (preco unitariol p reco AGETOP) do servico que foi excluido
(retirado) do orcamento .	•
quanto a anahse ou levantainento dos quantitativos dos services (incluidos e
excluidos), ela sera realizada de acordo corn o que define a letra "g" do paragrafo
"1.1.3. ORQAMENTOS", do subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA" e do item
"CONTRATOS", do capitulo "H", assunto "ROTEIRO PARA ANALISE".

9. TERMO ADITIVO EM QUESTAO:

No Termo Aditivo serao observadas e analisadas as seguintes clausulas-itens:

9.1. N° DO TERMO ADITIVO:

Sera anotado o nOmero do termo aditivo para fins de identificagao e controle.
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9.2.	 OBJETO:

Verificar se o objeto do termo aditivo se refere a acrêscimo, reducäo ou substituicao
de servicos. Sera anotado a objeto do termo aditivo.

	

9.3.	 VALOR:

Verificar se o valor do termo aditivo condiz corn o valor constante da planilha do
aditivo. Anotar este valor.

	

9.4.	 NOVO VALOR DO CONTRATO:

Verificar se o 'novo valor do contrato" corresponde ao valor do contrato + o valor do
-,,,i+;,,„

9.5. DATA:

Verificar se o contrato ainda estava em vigéncia wand() da celebraca- o do termo
aditivo. Lembrando que o contrato so pode ser aditado se ele estiver em vigéncia.

Sera anotada a data da celedragão do termo aditivo.

9.6. FONTE DE RECURSOS:

Sera anotada a Fonte de Recursos para o presente termo aditivo, no caso dele ter
reflexo financeiro no contrato.

10. EMPENHO DO ADITIVO:

Verificar se o valor empenhado corresponde ao valor total ou apenas parte do valor
do aditivo. Ser gio anotados a data a a valor do empenho.

11. souciTAcAo OU RESERVA FINANCEIRA, OU OUTRO DOCUMENTO
QUE COMPROVE A DOTACAO/FONTE DE RECURSOS PARA 0 ADITIVO:

Somente para as empresas pOblicas municipals.

Verificar se o valor da Solicitacào ou Reserva, ou outro documento que comprove a
dotacao/fonte de recursos, corresponde ao valor total ou apenas parte do valor do
aditivo. Serào anotados a data e o valor da "Solicitac5o/Reserva"
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JUSTIFICATIVAS TECNICAS:

Deverá ser feita a analise das Justificativas quanta a fundamentacao e as razeies
para a prorrogacao do prazo para a execucao ou conclusao da obra, ou seja, se
alegacdes para a prorrogacao do prazo, quando ao motivo que a ensejou, foi de
ordem tècnica, e se procede ou nao.

Verificar e anotar, se a prorrogacao de prazo foi em decorrència de alteracäo de
projeto ou especificacao, ou simplesmente em decorréncia de atraso na execucao da
..L...-...L...-. Al,. es.-Ae,-,	 -1 	 ^reNrrnrinr•an car cam rin rnrrannia rio aacn na pyorti ir.An ria rihra

devera ser indicado na Justificativa
contratante ou a contratada.

o responsavel pelo atraso, ou seja, se a  

COPIA DO CONTRATO:

Do contrato, serao anotados os seguintes itens e clausulas:

n.° do contrato;
objeto do contrato,
valor:
data.
inicio da vigéncia/execucao da obra;
prazo de vigëncia/execucao da obra;
modalidade da licitacao;
regime de execucao;

i. fonte de recursos.

atraso

a. n.° do termo aditivo;

3. COPIA DO OKAMENTO ORIGINAL:

Observar a estrutura/moldelo	 orcamento. ou	 relacao de servic.os. unidades.
precos unitarios e quantitativos. pos ele sera utilizado coma referencia para a
analise da 1VIedcao

9

4. COPIA DE TODOS OS ADITIVOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE:
No caso de to sido celebrado algum termo aditivo anteriormente ao que esta em
analise. serao anotados, de cada termo aditivo, os seguintes itens e clausulas:

objeto do termo aditivo;
valor do aditivo;
novo valor do contrato;
percentual do aditivo em relagao ao valor do contrato (%dele e o %acumulado
data;
novo prazo de vigéncia/execucao da obra;

h. fonte de recursos. 
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

0 cronograma servira de referencia para a analise da Medicao, quanto ao prazo de
execugäo da obra, ou seja, se estavam sendo cumpridos os prazos definidos no
cronograma, e ainda, para a analise das Justificativas Tecnicas.

MEDICAO DOS SERVIQOS EXECUTADOS (ACUMULADA):

A Medicao devera ser dos servicos executados ate o dia da solicitacAo da
prorrogacäo do prazo para a execucao/conclusâo da obra, e ainda, ela
obrigatoriamente, deve estar nos molde do orcamento da obra (contrato ou (contrato
+ aditivos)), ou seja, relacäo de servicos, unidades e pregos unitarios.

Verificar se a Medicao esta atestada pelos R.T.'s pela execucao e fiscalizacäo
(prefeitura) da obra. Obrigatoriamente, ela deve estar atestada.

Verificar se a execucao dos servicos, de acordo corn a Medicao, esta compativel ou
não corn o cronograma fisico-financeiro da obra.

Tara que constar da Medicao:

- obra (objeto do contrato);
- data da medic5o;

periodo de execucào/medicao dos servicos;
- identificacäo dos R.T.'s da obra, nome e nOmero de registro no CREA.

7.	 TERMO ADITIVO:

No contrato sera° observadas a analisadas as segu.ntes clausulas - itens:

7.1. N° DO TERMO ADITIVO:

Sera anotado o nOmero do termo aditivo para fins de identificacao e controle.

7.2. OBJETO:

Verificar se o objeto do termo aditivo se refere a prorrogacao de prazo. Sera anotado
o objeto do termo aditivo.

7.3. DATA:

Verificar se o contrato ainda estava em vigéncia quando da celebracäo do ter
aditivo. Lembrando que o contrato so pode ser aditado se ele estiver em vigencia.

Sera anotada a data da celebracao do termo aditivo.
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7.4. NOVO PRAZO DE VIGENCIA/EXECUCA O DA OBRA:

Sera anotado o novo prazo de vigència/execucao da obra.

ITEM
ADITIVOS

SUBITEM PRORROGACAO DE PRAZO 
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.J	 MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CAPITULO	 ASSUN TO	 ATUALIZACAO

II	 ROTEIRO PARA ANALISE 	 NOVEMBRO-2009

ITEM	 SUBITEM

ADITIVOS	 REALINHAMENTO Cu REAJUSTAMENTO DE PRECOS 
ETAPA

i

1.	 JUSTIFICATIVAS TECNICAS:
1.1.	 REALINHGAMENTO DE PRECOS:

Deverá ser feita a analise das Justificativas quanto a fundamentacao e razOes para a
celebracäo do aditivo, ou seja, se o realinhamento esta fundamentado e embasado
em dados e razOes que justifique e comprove o desequilibrio econOrnico-financeiro do
contrato. Verificar e anotar se o realinhamento foi em decorrencia de alteracâo dos
precos dos insumos no mercado ou, simplesmente, em decorréncia de ter sido

. 	.	 ,	 •„	 — 	 precos .....‘,„ .__,... organ-c",,i inr,_C -rrID	 CAAIAnCIera o nova p
etc. .).

1.2. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

Devera ser feita a analise das Justificativas quanto a fundamentacäo e razOes para a
celebracäo do aditivo, ou seja, se o reajustamento esta fundamentado e embasado
em dados legais, no contrato original e na Lei 10.192/2001.

Para a aplicacäo de reajuste nos precos unitarios, inicialmente, deve-se atentar para
o fato de que no contrato nao pode haver impediment° para isso, ou seja, se o
contrato definir que os precos säo irreajustaveis na- o é permitida a aplicacao de 1
reajuste: e posteriorrnente verificar se aplicaoao do reajuste esta de acordo corn o

que determina a Lei 10.192/2001.

• 0 reajuste nos precos do contrato de obras somente podera ser aplicado onde a
periodicidade for superior a urn ano, contada a partir da data da proposta. Os indices
deveräo ser especificos, Colunas da FGV (INCC, etc...), de acordo corn o tipo da
obra.

2.	 COPIA DO CONTRATO:

Do contrato. serao anotados 	 seg ntes itens e

n.° do contrato;
objeto do contrato:
valor;
data;
inicio da vigencia/execucäo da obra;
prazo de vige'nclalexecucAo da obra:
fonte de recursos.
a partir de que data sera contado o prazo para a execucäo da obra/servico;

i. se o contrato e reajustavel ou nao.
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3. COPIA DO ORCAMENTO ORIGINAL C/ A PROPOSTA DA EMPRESA:
3.1. ORCAMENTO ORIGINAL:

Observar a estrutura/moldelo do orcamento, ou seja, relacäo de servicos, unidades,
precos unitarios e quantitativos, pois ele sera utilizado como referencia para a
analise da planilha do realinhamento de precos.

3.2. PROPOSTA:

Da proposta da empresa contratada, sera() anotados os seguintes dados:
data da proposta;
prazo de validade da proposta.

4. COPIA DOS ADITIVOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE:

No caso de to sido celebrado algum termo aditivo anteriormente ao que esta em
analise, serao anotados, de cada termo aditivo, os seguintes itens e clausulas:

n.° do termo aditivo,
objeto do termo aditivo:
valor do aditivo:
novo valor do contrato;
data;
novo prazo de vigencia/execucao da obra;

g. fonte de recursos.

5.	 COPIA DA ORDEM DE SERVICO:

No caso do contrato estabelecer que a data de inicio da obra sera a partir da emissao
da Ordem de Servigo, devera ser anotada a data de ernissão dela. No caso da Ordem
de Servido definir uma data para o inicio da obra. difere.nte da data da sua erntssão,
devera ser anotada esta data.

6. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA/CONTRATO:

0 cronograma servira de referencia para a analise da Medicao, quanto ao prazo de
execucao da obra, ou seja, se estäo sendo cumpridos os prazos definidos no
cronograma, pois, considerando que o realinhamento de precos acontece sobre o
saldo de servicos a executar na obra, a priori, a Medicao deve estar em conformidade
corn o cronograma fisico-financeiro.

No caso da Medicao estar em desacordo corn o cronograma (atrasado), devera ser
apresentado pelos jurisdicionados deste Tribunal Justificativas Tecnicas, co
documentos comprobatdrios, justificando, demonstrando e comprovando o motivo
atraso na execucao da obra .
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mEDIcAo

A Medigao devera
realinhamento
molde do orgamento
servigos, unidades

Verificar se a
(prefeitura) da

Verificar se a execugao
nao corn o cronograma

Tera que constar

- obra (objeto do
- data da medigào:

- identificagäo dos
- periodo de execug5o/medigao

DOS

de pregos

e

Medigao
obra.

da

DE

formula
"g",

item

contrato);

R.T.'s

SERVICOS EXECUTADOS (ACUMULADA):

ser	 dos	 servigos	 executados	 ate	 o	 dia	 da	 solicitagao	 do
(acumulada), e ainda, ela obrigatoriamente, deve estar nos

da obra (contrato ou (contrato + aditivos)), ou seja, relacao de
pregos unitarios.

esta atestada pelos	 R.T.'s pela execugao e fiscalizagäo
Obrigatoriamente, ela deve estar atestada.

dos servigos. de acordo corn a Medigao, esta compativel ou
fisico-financeiro da obra.

	

Medigao:	 '

dos servigos;
da obra	 n. me e r..:,Inero de registr 	 l o CREA.

MEMORIA

Verificar se a
definida	 na	 letra
PRECOS" e do
DEVEM INSTRUIR OS

CALCULO (SO Pt REALINHAMENTO):

utilizada na memOria de calculo, para o realinhamento, é a
do subitem "REALINHAMENTO OU REAJUSTAMENTO DE
"ADITIVOS", do capitulo "I", assunto "DOCUMENTOS QUE
PROCESSOS".

9. PLANILHA DEMONSTRATIVA REFERENTE A REPACTUACAO DE
PRECOS (REALINHAMENTO OU REAJUSTAMENTO):

Verificar se a plandha apresentada esta nos molde/estrutura da plandha definida na
letra	 do subitem -REALINHAMENTO OU REAJUSTAMENTO DE PRECOS" e do
item "ADITIVOS", do capitulo "I", assunto "DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR
OS PROCESSOS", e ainda, se os servigos corn os seus respectivos quantitativos,
que tiveram os seus pregos unitarios repactuados (realinhados ou reajustados),
correspondem ao saldo de servigos nao executados na obra, demonstrado na
medigào acumulada.

10. DOCUMENTO COMPROBATORIO DO(S) INDICES) UTILIZADO(S):
10.1 REALINHAMENTO DE PRECOS:

No caso do realinhamento ter sido realizado mediante aplicagäo direta de Indice,
verificar no Documento a compatibilidade do(s) indice(s) corn o objeto do contr
(tipo da obra ou material), a priori, definido(s) no contrato celebrado entre as parte
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10.2	 REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

Verificar no Documento a compatibilidade da(s) Coluna(s) da FGV utilizada(s), bem
como o(s) indice(s), corn o objeto do contrato (tipo da obra ou material), a priori,
definido(s) no contrato celebrado entre as partes.

TERMO ADITIVO:

No terrno aditivo serào observadas e analisadas as seguintes clausulas-itens:

4.1.	 N° DO TERMO ADITIVO:

Sera anotado o nOmero do termo aditivo para fins de identificacao e controle.

4.2.	 OBJETO:

Verificar se o objeto rio term() aditivr se refere a realinhamento ou reajustamento
Sera anotado o objeto do termo aditivo.
4.3. VALOR:

Verificar se o valor do termo aditivo condiz corn o valor constante da planilha
demonstrativa. Anotar este valor.

4.4. NOVO VALOR DO CONTRATO:

Verificar se o "novo valor do contrato" corresponde ao valor do contrato + o valor do
aditivo.

4.5. DATA:

Verificar se o contrato ainda estava em vigencia quando da celebragäo do termo
aditivo. Lembrando que o contrato so pode ser aditado se ele estiver em vigéncia.

Sera anotada a data da celebracäo do termo aditivo.

4.6. FONTE DE RECUR SOS:

Sera anotada a Fonte de Recursos para o presente termo aditivo.

EMPENHO DO ADITIVO:

Verificar se o valor empenhado corresponde ao valor total ou apenas parte do Val
do aditivo. Sark) anotados a data e o valor do empenho.
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13.	 SOLICITACAO OU RESERVA FINANCEIRA, OU OUTRO DOCUMENTO
QUE COMPROVE A DOTA00/FONTE DE RECURSOS PARA 0 ADITIVO:

Somente para as empresas pUblicas municipais.

1 Verificar se o valor da Solicitacäo ou Reserva, ou outro documento que comprove a
dotac5o/fonte de recursos, corresponde ao valor total ou apenas parte do valor do
aditivo. Sera() anotados a data e o valor da "Solicitacäo/Reserva".
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JUSTIFICATIVAS TÈCNICAS:

Dever6 ser feita a anâlise das Justificativas quanto as razi5es e, dependendo do caso,
da fundamentagao para a celebracäo da Rescisào de Contrato/Acordo.

RESCISAO OU ACORDO:

Mesmo	 roteiro	 para	 a	 etapa	 "CONTRATO	 RESCINDIDO",	 do	 subitem	 "P/
CONCLUSAO DE OBRA QUE FOI INICIADA POR OUTRO CONTRATO", do item
"CONTRATOS", capitulo "II".
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ETAPA

ApOs a analise dos documentos que instruiram o processo de registro, relacionados
no cap itulo "I", sera elaborado o Relatdrio de Analise. No Relatdrio, tera que constar o
seguinte:

PARTE A:

A.1.	 DADOS DO CONTRATO E DA OBRA:

Nillnero de controle do contrato;
Objeto;

C.	 Nome da empresa contratada;
. 	.	 ,	 .	 _	 _I _	 _ _	 t	 _ t _

Data de celebracäo do contrato;
lnicio da vigencia-execucäo da obra (a partir de que data sera contado o prazo);
Prazo de vigencia-execucào da obra;
Ordem de Servigo (data para o inicio da obra, definida na 0.S.):

i. Data da proposta da empresa contratada;
J. Prazo de validade da proposta,
k. Regime de execucäo da obra:

Modalidade da Ilcitacao:
Dotagâo orcamentaria (nOmero);
Fonte de recursos financeiros para a execucào contratual;

o. Reajuste (se o contrato e reajustavel ou na'o. No caso de ser, qual a coluna da
FGV);

P. Empenho (data e valor);

q. Solicitacao ou Reserva Financeira, ou outro documento corn esta finalidade (data
e valor) — somente para as empresas pOblicas.

PARTE B:
B.1. RELACAO DE DOCUMENTOS:

Relacionar os documentos (nome/titulo, nUmero da folha: volume do processo em
que ele esta) que compOem o processo, tendo como referencia a relacao constante
do capitulo "I". No caso de constar do processo algum documento, existente no
processo ou que tenha sido solicitado, nä° constante do capitulo "I", mas que foi
utilizado para a analise do contrato, ele devera tambêm ser relacionado.

Vale lembrar que corn relacäo aos projetos, e suas respectivas A.R.T.'s, tera que ser
informado se eles estäo anotados ou näo no CREA. Quanto a A.R.T. de execucão,
tera que ser dada a informacao se ela esta no nome da empresa contratada ou nao e
se ela esta anotada no CREA.
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ETAPA

Tera que ser informado se foram apresentados todos os documentos relacionados no
capitulo "I". No caso de algum documento nao ter sido apresentado, relacionar o
mesmo.

PARTE C:
C.1. MANIFESTACOES (ANALISES) ANTERIORES:

No caso ter havido manifestacOes anteriores, mediante despacho, relatdrio, etc...,
tera que ser feito urn comentario (sintese) acerca de cada uma das manifestacOes.

Acerca de cada manifestagäo, tera que ser informado: o tipo do "documento"
(despacho, relatdrio, etc...); o nUmero do documento; e a data da sua elaboragão.

No caso de nao ter havido nenhuma manifestagäo, anteriormente, essa informacäo
tera que dada no relatOrio.

PARTE 0:
COMENTARIOS:

D.1 DO EDITAL:

Fazer comentario acerca das exigéncias contidas no Edital, quanto a qualificacäo
tecnica, ou seja, se as exigèncias la contidas sao compativeis ou nä° corn o
objeto da licitaga- o e se elas foram atendidas pelos licitantes habilitados, em
especial a empresa contratada. 0 comentario tera que ser fundamentado;

b. Informar e fazer comentario acerca de alguma particularidade ou "observac'ao", a
priori, que seja relevante, constante do Edital:
Informar e, se for o caso, cornentar alguma observacao ou ressalva, que seja
relevante, feita pela comissao de licitacao, lavrada na Ata da licitacao;
Informar e cornentar se o objeto da licitacao se refere a obra como urn todo ou
apenas parte dela. 0 comentario tera que ser fundamentado.

D.2. PROJETOS E ESPECIFICACOES:
Geral:

Informar se foram apresentados todos os projetos necessarios para a analise
conciusiva do contrato, relacionados no capitulo
Informar se os projetos possuem detalhamentos que permitem a identificagao e
quantificacao dos servicos constantes do orcamento da obra;
Informar se a Especificacao/Memorial Descritivo define corn clareza como e corn
o que seräo executados os servicos constantes do orcamento;
Informar se os projetos estao anotados no CREA e se a Especificacao/Memor
Descritivo contem a identificacao. corn assinatura, do profissional respons
pela sua elaboragao.

I a.

b.
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Especifico
Pavimentacäo Asfaltica:

Informar se foi apresentado o mapeamento/projeto necessario para a analise
conclusiva do contrato;
Informar se o mapeamento/projeto possuem detalhamentos que permitem a
identificacao e quantificacao dos servigos constantes do orgamento da obra;

d. No caso de ter sido elaborado o projeto da pavimentagào (terraplenagem +
pavimentacao), informar se o projeto esta anotado no CREA e se a
Especificacao/Memorial Descritivo contêm a identificacao, corn assinatura, do
profissional responsavel pela sua elaboragao.

D.3. PROPOSTA-ORCAMENTO DA CONTRATADA:

Concluida a analise da proposta-orcamento da empresa contratada, tera que
comentar, no minima, acerca de:

Geral:

a se o orcamento esta nos molde da composigao e planilha do Orgao oficial
(AGETOP, SANEAGO, etc...), quanto a retacao de servigos e unidades;
se a relagäo de servigos é condizente corn os projetos da obra ou nao. No caso
de existir no orcamento algum servico que fora orgado em duplicidade ou que seja
incompativel corn os projetos ou corn a composicao do Orgao oficial (AGETOP,
SANEAGO, etc...), tera que ser abordado a questao;
se a especificacao dos servicos é condizente corn os projetos da obra e corn a
Especificacao Têcnica. No caso de existir incompatibilidade, ela tera que ser
informada. e ainda, tera que ser informado qual das especificacOes que foi
adotado na analise do orcarnento. logicamente, fundamentando a adocao;
se os quantitativos de . servicos sa y compativeis corn os projetos da obra ou nào.
No caso de existir no c.),rgamento algum servIco com quantitativo majorado ou
superior ao que define os projetos da obra, tera que ser abordado a questao,
informando/indicando no RelatOrio que alguns servicos estao corn os seus
quantitativos majorados e, a titulo de exemplo, indicando alguns dos servicos
(aqueles corn valores finais mais relevantes) que estao corn os quantitativos
majorados, bem coma o percentual (aproximado) da majoragao. Vale ressaltar
que, nas obras de construgäo civil. a priori, todos os servicos, corn os seus
respectivos quantitativos, podem ser definidos/levantados nos projetos
(arquitetura e complementares). Por isso, a analise do orgamento da obra, quanta
aos quantitativos, independe do regime de execucäo empreitada por preco global
ou empreitada por preco unitario;
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se os pregos unitarios sac, compativeis corn os pregos da planilha do orgao oficial
(AGETOP, SANEAGO. etc...), ou seja, menores ou iguais aos da planilha do
orgao. No caso de existir incompatibilidade, pregos acima da planilha, tera que ser
abordado a questa°, informando/indicando no Relatbrio que alguns, ou todos,
servigos estao corn os seus pregos unitarios majorados em relagao a planilha do
orgao e, a titulo de exemplo, indicando alguns dos servigos que estäo corn os
seus	 pregos	 unitarios majorados,	 bem como o percentual	 (aproximado) 	 da
majoragao;
se o valor final do orgamento (valor da proposta) é menor ou maior que o valor do
orgamento basico;

Obs.: De regra geral, a referencia para a analise dos orgamentos das obras sera os
"projetos	 da	 obra".	 Para	 as	 obras	 de	 pavimentagao	 urbana	 sera	 o
"mapeamento", e/ou o projeto executivo, quando este for necessario. Por isso,
estes serao os termos a serem utilizados nos relatOrios.

Especifico
Construcao Civil:

nas obras de construe t- o civil, a prior.i . t cd	 os servicos. corn os seus respecti\ios
quantitativos, podem ser definidos/levantados nos projetos (arquitetura e
complementares). Por isso, a	 analise do	 orgamento da obra, quanto aos
quantitativos. independe do regime de execucao, empreitada por prego global ou
empreitada por prego unitario;
informar o valor do metro quadrado (m 2) da edificagao. Neste calculo, nao entrara
o custo dos servigos de: muro; ajardinamento/urbanizagao, etc...

Pavimentagao Asfaltica:

nas obras de .,)avirrentacào urbana, a priori. todos os services, corn as seus

respectivos	 quantitativos,	 podem	 ser	 definidosdevantados	 no

mapeamento/projeto. Por isso, a analise do orcamento da obra, quanto aos
quantitativos, independe do regime de execugao, empreitada por prego global ou
empreitada por prego unitario;
se foi realizada a coleta de pregos no mercado, para os materials betuminosos, e
se os pregos unitarios dos materiais, no orgamento, sao compativeis corn a coleta
de pregos. ou seja. menores que os da coleta
informar o valor do metro quadrado (m 2) da pavimentagao;

D.4. OUTROS:

No caso de algum documento, mesmo que nao mencionado anteriormente, co
alguma informagao ou dados relevantes, que maraca algum tipo de observaga
ressalva, abordar a questao.
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A.R.T DE EXECUCAO:

Informar se ela foi apresentada e se ela esta no nome da empresa contratada ou !lac),
e se ela esta anotada no CREA.

CONTRATO:

Relativamente ao contrato, tera que ser abordado e comentado, no minimo, o
seguinte:

se constam ou nao do contrato os dados/clausulas minimos necessarios para a
sua analise conclusiva, corn base no paragrafo "3. CONTRATO", da etapa
"CONTRATO", do subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA", do item "CONTRATOS",
do capitulo "II". No caso de nao constar do contrato todos os dados necessarios,
tera que ser informado quais os dados que nao constam;

b. se os dados/clausulas do contrato estäo de acordo ou nä° corn a legislacao
pertinente, Lei 8.666/93 e outras, e resolucOes normativas deste Tribunal;
corn base no paragrafo "D.3" e nos documentos apresentados/relacionados,
informar se foi possivel a analise conclusiva do valor do contrato, levando em
conta o regime de execucao da obra, empreitada por preco global ou empreitada
por preco unitario. No caso da analise do valor do contrato ter sido possivel,
informar qual foi o resultado desta analise, lembrando que:

EMPREITADA	 POR PRECO GLOBAL:
Especifico:
Construcao Civil:

Quando o regime de execucao da obra for o de empreitada por prep° global, ou seja.
preco fechado" para a execucao e entrega da obra. tera que ser feito a

compatibilizacäo das incompatibilidades. no caso de ter sido indicado alguma no
paragrafo "D.3". Essa compatibilizacao. a pr iori, consiste em avaliar/comparar o valor
final da proposta/orcamento da empress contratada corn a valor maxima que poderia
atingir o orcamento da obra, ou seja, o orcamento corn todos os servicos necessarios
para a execucao da obra, corn quantitativos de projetos e corn precos unitarios da
planilha da AGETOP, corn BDI de 25%.
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Pavimentagâo Asfaltica:

Quando o regime de execugao da obra for o de empreitada por prego global, ou
seja, "prego fechado" para a execugao e entrega da obra, tera que ser feito a
compatibilizagao das incompatibilidades, no caso de ter sido indicado alguma no
paragrafo "C.3". Essa compatibilizagao, a priori, consiste em avaliar/comparar o
valor final da proposta/orgamento da empresa contratada corn o valor maximo que ,
poderia atingir o orgamento da obra, ou seja, o orgamento corn todos os servigos
necessarios para a execugäo da obra, corn quantitativos do mapeamento/projeto,
corn pregos unitarios da planilha da AGETOP (servigos), e pregos dos materiais
betuminosos igual ao menor prego da coleta de pregos (acrescido da taxa de
compra, 10%).

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO:

no orcamento. nao pode ter servicos corn precos unitarios acima da planilha do
orgao oficial (AGETOP, SANEAGO, etc...);
mesmo corn o regime de empreitada por pre.c.:o unitario, no orcamento, nao se
pode ter servidos corn quantitativos acima daqueles definidos nos projetos da
obra. e nem servicos due	 constam dos projetos da obra. ou que nao estäo de
acordo corn a composigao/planilha do Orgao oficial (AGETOP, SANEAGO, etc...).

Outrossim, No caso da analise quanto ao valor do contrato ter sido possivel, e ainda,
no caso de ter sido constatado alguma rnajoragao no seu valor, tera que ser
informado o percentual da majoragao e qual seria o valor maxim° para o contrato.

PARTE E:
E.1. CONCLUSAO:

Inicialmente, tera que sal Hnf()-i-rado se Cs documentos constantes dos autos,
relacionados na Parte 3 - pain, ..ram ou nao a analise conc!usRa do contrato.
Posteriormente, apds tudo o que foi abordado, partes "A", ''B", "C" e "D", fazer a
conclusao do RelatOrio, chegando aos seguintes resultados:

ABERTURA DE VISTA:

A abertura de vista sera apenas para apresentar esclarecimentos informacOes ou
algum documento, nao relacionado no subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA", do item
"CONTRATOS", do capitulo "I", necessario ou para facilitar a analise do contrato.

Documentos e informacOes que devem, obrigatoriamente, instruir o processo, que
nao constam do processo de registro, nao sera motivo para abertura de vista.
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AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CAPITULO

III
ASSUN TO ,

ELABORACAO DOS RELATöRIOS DE ANALISE
ATUALIZAQAO
NOVEMBRO-2009

ITEM

CONTRATOS
SUBITEM

P/ ExEcucAo DE OBRA
ETAPA

LEGAL:

Na conclusao. o analista ira sugerir que o contrato seja considerado Legal, quando
nao apontada irregularidade nas PARTES `A", "B", "C" e "D". No caso de ter sido
constatado alguma irregularidade que, a priori, nao impeca ou que nao seja relevante
para a analise do contrato, o analista podera tambem sugerir que o contrato seja
considerado legal, logicamente, ap ps as devidas consideraceies.

!LEGAL:

Na conclusäo, o analista ira sugerir que o contrato seja considerado !legal, quando
apontada irregularidade nas PARTES "A", "B", "C" e "D" (apontando as mais
relevantes).

(II
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

CAPiTULO
III

ASSUN TO
ELABORAQAO DOS RELATORIOS DE ANALISE

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM
P/ CONCLUSAO DE OBRA QUE FOI INICIADA POR OUTRO

CONTRATO
ETAPA

ApOs a anãlise dos documentos que instruiram o processo de registro, relacionados
no capitulo "I'', sera elaborado o Relatdrio de Anâlise. No Relatdrio, terã que constar o
seguinte:

PARTE A:
A.1.	 DADOS DO CONTRATO RESCINDIDO:
A.1.1. DO CONTRATO:

NOmero de controle do contrato;
Objeto;
Nome da empresa contratada:
Valor do contrato;

e.	 Data de celebracao do contrato;
Inicio da vigencia-execucao da obra (a partir de que data sera contado o prazo);
Prazo de vigencia-execucao da obra:

h. Ordem de Servico data para o inicio da obra, definida na 0.S.);
1. Regime de execucao da obra:

Fonte de recursos financeirc,, s para a exec ac contratual
Valor dos servicos executados na obra (valor da medicao);

I. Valor e data do empenho;
Valor e data da anulacao, total ou parcial, do empenho;
Clausula que define a aplicagao de multas por inadimplencia, atrasos, e etc...,
NOmero do processo de registro do contrato;
NOmero e teor do parecer desta Auditoria referente a anâlise conclusiva do
contrato;

q. NUmero da resoluoào que julgou o contrato e o seu teor (legal. ilegal. etc..);

A.1.2. DOS TERMOS ADITIVOS:

Para dada term aditivo sera° anotaclos os	 dados:

NOrnero de controle do aditivo;
Objeto (prorrogacao de prazo, acrêscimo de servicos, etc...);
Valor do aditivo (no caso do aditivo alterar o valor do contrato);
Data de celebragao do aditivo;
Novo prazo de vigencia/exeougão da obra (no caso de ter sido prorrogado o
prazo);
Valor e data do empenho do aditivo (no caso do aditivo alterar o valor d
contrato):
Valor e data da anulacao, total ou parcial, do empenho;
Nürnero do processo de registro do aditivo;

i. NUmero e teor do parecer desta Auditoria referente a analise conclusiv
aditivo;
NOmero da resolucao que julgou o aditivo e o seu teor (legal, ilegal, etc..).
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AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CAPITULO

HI
ASSUN TO

ELABORACAO DOS RELATORIOS DE ANALISE
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM

P/ CONCLUSAO DE OBRA QUE FOI INICIADA POR OUTRO
CONTRATO

ETAPA

A.2. DADOS DO CONTRATO P/ CONCLUSAO DA OBRA:
A.2.1. NO CASO DE SER CHAMADA A 2 a COLOCADA DA LICITACAO:

NU mero de controle do contrato;
Objeto;
Nome da empresa contratada;
Valor do contrato;
Data de celebragäo do contrato;
lnicio da vigéncia-execugäo da obra (a partir de que data sera contado o prazo);
Prazo de vigència-execucao da obra;
Ordem de Servico (data para o inicio da obra, definida na 0.S.);
Data da proposta-orcamento (da empresa anteriormente contratada);
Prazo de validade da proposta (da empresa anteriormente contratada);

k. Regime de execupäo da obra;
I. Fonte de recursos financeiros para a execucäo contratual:
m. Valor e data do empenho:

A.2.2. NO CASO DE NOVA LICITACAO:

Adotar o mesmo procedimento da "PARTE A", do subitem "P/ EXECUCÁO DE
OBRA", do item "CONTRATOS", capitulo "Ill".

PARTE B:
B.1. RELACAO DE DOCUMENTOS:

Adotar o mesmo procedimento d "PARTE B do subitem "ID / EXECUCAO DE
OBRA'', do item "CONTRATOS". capitulo "Ill".

PARTE C:
C.1.	 MANIFESTACOES (ANALISES) ANTERIORES:    

Adotar o mesmo procedimento da "PARTE C", do subitem "P/ EXECUC,40 DE
OBRA", do item "CONTRATOS", capitulo "Ill".    

PARTE D:
COMENTARIOS:

D.1. DO CONTRATO RESCINDIDO:     

No caso da documentacäo apresentada atender ao que define o par6grafo "1. DO
CONTRATO RESCINDIDO", do subitem "P/ CONCLUSAO DE OBRA QUE 01
INICIADA POR OUTRO CONTRATO", do item "CONTRATOS"; capitulo "I", info mar
o seguinte: 
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P/ CONCLUSAO DE OBRA QUE FOI INICIADA POR OUTRO
CONTRATO

ETAPA

Informar qual o motivo da rescisao do contrato, e ainda, informar se foi mediante
acordo ou rescisao unilateral;
Qual o valor dos servigos executados na obra, corn base na Medigao;
Se a rescisao do contrato foi por inadimpléncia da Contratada;
De acordo corn a Evolugao Financeira do Contrato, qual foi o resultado dela;
No caso de constar da minuta da Rescisäo algum onus para alguma das partes,
em especial para a Contratante, informar se o onus esta de acordo corn a minuta
do contrato original e corn a sua evolugao financeira;
Informar e, se for o caso, comentar algum dado que seja relevante encontrado na
documentagao referente ao contrato rescindido;

g. Se a anulagao de empenho, total ou parcial, corresponde ao valor do contrato
menos o valor da Medigao (Contrato — Medigao).

D.2. DO CONTRATO Pt CONCLUSAO DA OBRA:
D.2.1. NO CASO DE SER CHAMADA A 2 a COLOCADA DA LICITACAO:

Informar se foram mantidas as mesmas condicOes (clausulas) da 1 a (primeira)
empresa contratada, definidas no col-Lc:Ito rescinciido:
Informar se foi comprovada a convocagão de licitante remanescente da licitagao e
se foi obedecido a ordem de classificagao;
Quanto ao orgamento, informar se ele se refere ao saldo do contrato anterior, ou
seja, se ele se refere ao remanescente de servigos do contrato rescindido
(relagao de servigos e quantitativos). E ainda. informar se foram mantidos os
pregos unitarios do contrato rescindindo;
Informar se a A.R.T. esta no nome da empresa ora contratada ou nä°, e se ela
esta anotada no CRF_A.

D.2.2. NO CASO DE NOVA LICITAC:AO:

Adotar o mesmo procedimento da "PARTE D", do subitem "P/ EXECUCAO DE
OBRA", do item "CONTRATOS", capitulo "Ill". Entretanto, nao se pode esquecer que
os servigos constantes do orgamento dessa nova licitagão, corn seus respectivos
quantitativos, se referem ao remanescente dos servigos nao executados pela
empresa anteriormente contratada. Esse orgamento sera o resultado da diferenga
entre o orgamento da empresa vencedora da 1icitagao (primeira contratada) menos
(-) a medigao dos servigos que foram executados pela empresa anteriormente
contratada. No caso de divergéncia, devera constar do processo Justificativas
Tecnicas, mediante documentos comprobatdrios, fundamentando e demonstrandq os
motivos da divergência.
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ITEM
CONTRATOS

SUBITEM	 -
P/ CONCLUSAO DE OBRA QUE FOI INICIADA POR OUTRO

CONTRATO
ETAPA

No caso dos servicos constantes do orcamento dessa nova licitacao (servicos e
quantitativos) serem superiores ao remanescente do contrato anterior, tera que ser
feito aqui, no paragrafo "D.3. PROPOSTA-ORCAMENTO DA CONTRATADA", urn
comentario acerca da questao.

PARTE E:
E.1. CONCLUSAO:

Inicialmente, tera que ser informado se os	 documentos constantes dos autos,
relacionados na "PARTE B" permitiram ou nao a analise conclusiva do contrato.
Posteriormente, apcis tudo o que foi abordado, PARTES "A'', "B", "C" e "D", fazer a
conclusäo do RelatOrio, chegando aos seguintes resultados:

ABERTURA DE VISTA:

A abertura de vista sera apenas para apresentar esciarecimentos, informacbes ou
algum documento. nao relacionado no subitem "P/ CONCLUSAO DE OBRA QUE FOI
INICIADA. POR OUTRO CONTRATO". do item "CONTRATOS'. do capitulo "I-
necessario ou para facilitar a analise do contrato.

Documentos e informacOes que devem, obrigatoriamente, instruir o processo, que
nao constam do processo de registro, nao sera motivo para abertura de vista.

LEGAL:

Na conclusaa, c analista ira sugerir qua a confrate seja considerado Legal. quando
nao apontada irregularidade nas PARTES	 'Q", "0" e "D". No caso de ter sido
constatado alguma irregularidade que a priori. nao impeca ou que nao seja relevante
para a analise do dontrato a analista podera tambem sugerir que o contrato seja
considerado legal, logicamente, ap6s as devidas consideracOes.

!LEGAL:

Na conclusao, o analista ira sugerir que o contrato seja considerado Ilegal, quando
apontada irregularidade nas PARTES "A" "B". "C" e "D" (apontando as mais
relevantes).
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CAPITULO

III
ASSUN TO

ELABORAQA0 DOS RELATORIOS DE ANALISE
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
CONTRATOS

SUBITEM
DO CONTRATO QUE SERA EXECUTADO COM RECURSOS

FEDERAIS OU ESTADUAIS
ETAPA

ApOs a analise dos documentos que instruiram o processo de registro, relacionados
no capitulo "I", e constatado que a fonte/origem dos recursos para a execugäo
contratual é federal ou estadual, sera elaborado o RelatOrio de Analise. No RelatOrio,

1 tera que constar o seguinte:

PARTE A:
A.1. DADOS DO CONTRATO E DA OBRA:

NUrnero de controle do contrato;
Objeto;
Nome da empresa contratada;
Valor do contrato;
Data de celebracao do contrato;
Inicio da vigéncia-execucao da obra (a partir de que data sera contado o prazo);
Prazo de vigência-execugäo da obra;
Ordem de Servico (data para o inicio da ()bra, definida na 0.8.),
Data da proposta da empresa contratada:
Prazo de validade da propcsta.

k. Regime de execucäo da obra;
I. Modalidade da licitacäo;

Dotacäo orcamentaria (nOmero);
Fonte de recursos financeiros para a execucäo contratual;
Reajuste (se o contrato a reajustavel ou n5o. No caso de ser, qual a coluna da
FGV),
Empenho (data e valor);

q. Solicitacao ou Reserva Financeira, ou outro documento corn esta finalidade (data
e valor) — somente para as empresas

PARTE B:
B.1. RELACAO DE DOCUMENTOS:

Relacionar os documentos (nome/titulo; nOmero da foiha; volume do processo em
que ele esta) que compOem o process°, tendo como referência a relacao constante
do capitulo "I". No caso de constar do processo algum documento, existente no
processo ou qua tenha sido solicit ado, nä° constante da relacäc do capitulo "I", mas
que foi utilizado para a arta- Ilse do contrato, ele devera tambám ser relacionado.

Vale lembrar que corn relacao aos projetos, e suas respeotivas A.R.T.'s, tera que ser
informado se eles estäo anotados ou na"o no CREA.
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ITEM
CONTRATOS

SUBITEM	 .
DO CONTRATO QUE SERA EXECUTADO COM RECURSOS

FEDERAIS OU ESTADUAIS
ETAPA

PARTE C:
C.1.	 MANIFESTAC6ES (ANALISES) ANTERIORES:

No caso ter havido manifestagOes anteriores, mediante despacho, relatOrio, etc...,
tera que ser feito urn comentario (sintese) acerca de cada uma das manifestacOes.

Acerca	 de	 cada manifestacao,	 tera que ser informado: 	 o tipo do "documento"
(despacho, relatOrio, etc.. ); o nOmero do documento; e a data da sua elaboracao.

No caso de nao ter havido nenhuma manifestacao, anteriormente, essa informacao
tera que dada no relatOrio.

DA	 -r 	 il••

D.1. CONCLUSAO:

Inicialmente, tera que ser informado se os documentos constantes dos autos,
relacionados no item "PARTE B permitiram ou nao a analise conclusiva do contrato.
Posteriormente, apOs tudo o que foi abordado, PARTES "A" "B", "C" e "D", fazer a
conclus: äo do RelatOrio, chegan q o aos seguIntes resuItados:

ABERTURA DE VISTA:

No caso de nao constar dos autos os documentos necessarios para a analise
conclusiva do contrato, sera procedido a abertura de vista a autoridade competente
para que sejam apresentados os documentos e informagOes necessârias a analise.
Isso, no caso de ja ter ficado bem evidenciado que a fonte dos recursos financeiros
nao e do municipio ou da empresa niunIcIbal. Vale lembrar que uma das fontes ou
fatores que pode ser utilizado come evIdencia e a pesquisa na Internet. no site da
CGU (Controladoria Gera! da Uni -ao) — Pesouisa-Convenios.

CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE:

lnicialmente, o Analista informara que os documentos constantes dos autos,
relacionados na "PARTE D", demonstram e comprovam que a fonte dos recursos
financeiros é da Uniao ou do Estado, e dai, corn, base na Decisào Plenaria 003/03,
ou em outra decisa'o ou resolucao que venha substitui-la, concluir no sentido de que a
Auditoria de Engenharia apenas toma conhecimento da celebracao do contrato,
sugerindo que ele seja registrado por este Tribunal para fins de Conhecimento,
Acompanhamento e Controle.

0	 0 7 5 / 0 9
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FEDERAIS OU ESTADUAIS 

ATUALIZAQA0
NOVEMBRO-2009

ETAPA

ILEGAL:

No caso de ter sido feito a abertura de vista e de nao ter havido manifestacão da
parte interessada, ou nao apresentados todos os documentos solicitados, o analista
concluirá no sentido de sugerir que o contrato seja considerado ilegal por esteTribunal.
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ApOs a analise dos documentos que instruiram o processo de registro, relacionados
no capitulo "I", sera elaborado o RelatOrio de Analise. No RelatOrio, tera que constar
seguinte:

PARTE A:
A.1. DADOS DO CONTRATO E DA OBRA:

Oil	 5
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS () 
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AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
CAPITULO

III
ITEM

CONTRATOS
ETAPA

NOmero de controle do contrato;
Objeto do contrato e para qual finalidade se destinam os materiais adquiridos;
Nome da empresa contratada;
Valor do contrato;
Data de celebracäo do contrato;
Inicio da vigéncia (a partir de que data sera contado o prazo);
Prazo de vigència;
Ordem de Servico/Compra (data p/ o inicio da entrega dos materiais, definida na
0.S.).
Data da proposta da empresa contratada;
Prazo de validade da proposta;

k. Modalidade da licitacão:
I. Dotadào orcamentaria (nUrnero)

Fonte de recursos financeiros para a execucäo contratual;
Reajuste (se o contrato 6 reajustavel ou nao. No caso de ser, qual a coluna da
FGV);
Empenho (data e valor);
Solicitacäo ou Reserva Financeira, ou outro documento corn esta finalidade (data
e valor) — somente para as empresas pOblicas.

ASSUN TO

ELABORACAO DOS RELATORIOS DE ANALISE
SUBITEM

P/ AQuisigilo DE MATERIALS

ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

PARTE B:
6.1. RELACAO DE DOCUMENTOS:

Relacionar os documentos (nomeltitulc: numero da folha; volume do process° em
que ele esta) que compeem o processo, tendo como referencia a relacäo constante
do capitulo "I". No caso de constar do processo algum documento, existente no
processo ou que tenha sido solicitado, nao constante do capitulo "I", mas que foi
utilizado para a analise do contrato, ele devera tamb6m ser relacionado.

PARTE C:
C.1. MANIFESTACOES (ANALISES) ANTERIORES:

No caso ter havido manifestacOes anteriores, mediante despacho, relatbrio, etc...,
tera que ser feito urn comentario (sintese) acerca de cada uma das manifestacties.
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P/ AQUISICAO DE MATERIALS

Acerca de cada manifestacao, tera que ser informado: o tipo do "documento"
(despacho, relatOrio. etc...); o nUmero do documento; e a data da sua elaboracao.

No caso de nä° ter havido nenhuma manifestagao, anteriormente, essa informacâo
tera que dada no relatOrio.

PARTE D:
COMENTARIOS:

D.1 DO EDITAL:

Fazer comentario acerca das exigéncias contidas no Edital, quanto a qualificacao
têcnica, ou seja, se as exigencias la contidas sao compativeis ou nä° corn o
objeto da licitacao e se alas foram atendidas pelos licitantes habilitados, em
especial a empresa contratada. 0 comentario tera que ser fundamentado;
Informar e fazer comentario acerca de alguma particularidade ou "observagao", apriori, que seja relevante, constante do Edital;
Informar e, se for o caso, comentar alguma observacao ou ressalva, que seja
relevante. feita peia comissao de licitacao, lavrada na Ata da licitagao;
Informal- e comentar se o objeto da licitacao (compra de materials) e total (para
tcda a obra 0 Ll a finalidade pars que ees se destinam) ou parcial (apenas parte
dos materials necessarios). 0 comentario tera que ser fundamentado.

D.2. PROJETOS E ESPECIFICAQOES:
Geral:

d.

c.

b.

a.

pela sua elaboracao.
Descritivo contem a identificacao, corn assinatura, do profissional responsavel
Informar se os projetos estao anotados no CREA e se a Especificacao/Memorial

conclusiva do contrato, relacionados no capitulo "I":

a quo sera() executados os services constantes do orcamento:

Informar se os projetos possuem detalhamentos que permitem a identificacao e
quantificacao dos servicos constantes do orcamento da obra;

Informar se foram apresentados todos os projetos necessarios para a analise

Informar se a .Especificacao/rvlemorial Descritivo define corn clareza coma e corn

Especifico:
Pavimentaga- o Asfaltica:

Informar se foi apresentado o ma peamento/projeto necessario para a analise
conclusiva do contrato;
Informar se o mapeamento/projeto possui detalhamentos que permit 	 a
identificacao e quantificacao dos servicos constantes do orcamento da obra;

ITEM

CONTRATOS
ETAPA

rii;),ann Y:,
ASSUN TO

ELABORACAO DOS RELATORIOS DE ANALISE
ISUBITEM

b.
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P1 AQUISICAO DE MATERIALS 

CAPITULO
III

ASSUN TO

ELABORACAO DOS RELATORIOS DE ANALISE
SUBITEM

d. Informar se o projeto, no caso de ter sido elaborado, este anotado no CREA e se
a Especificageo/Memorial Descritivo contem a identificageo, corn assinatura, do
profissional responsavel pela sua elaborageo.

D.3.ORCAMENTO BASICO:
Geral:

Se o orgamento besico, primeira referencia para a analise dos quantitativos dos
materials adquiridos, este nos molde daquele que foi definido no paregrafo "1.2.
ORQAMENTO BASICO COM MEMORIA DE CALCULO", da etapa "EDITAL", do
subitem "P/ AQUISICAO DE MATERIALS", do item "CONTRATOS", capitulo "II";
Se o orgamento basic° e compativel corn os projetos da obra, ou para o fim que
eles se destinam;

c. Se foi apresentada a planilha demonstrativa, definida na letra "h" do subitem "P/
AQUISICAO DE MATERIALS", do item ''CONTRATOS", do capitulo	 e ainda, se
os quantitativos de materials ora adquiridos (Compra Atual) juntamente corn os
materials adquiridos anteriormente (Compras Anteriores), no caso de ter sido
realizado alguma compra anteriormente a atuai, seo compativeis/condizentes corn
o quantitativo total previsto no orgamento basica (coluna "Orgamento da Obra" da
planilha demonstrativa):

Especifico:
Pavimentagâo Asfaltica:

b. Se o orgamento basic() é compativel corn o mapeamento/projeto da obra, ou para
o fim que eles se destinam.

D.4. PROPOSTA-ORCAMENTO DA CONTRATADA:

Concluida a anOlise da p roposta da erroresa, t e r-a que . comentar no minirro acerca
de:

se os pregos uniterios dos materiais, constantes da proposta da empresa
contratada. sec) inferiores aos da Coleta de Pregos;
se a especificageo dos materiais, constantes da proposta da empresa contratada,
é compativel corn a especificaceo dos materiais constantes da Coleta de Pregos.
No caso de existir incompatibilidade, ela tere que ser informada:       
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c.	 se os pregos unitarios sac) compativeis com os pregos da planilha de insumos do
Orgao oficial (AGETOP, SANEAGO, etc...), ou corn os pregos praticados no
mercado. No caso de existir incompatibilidade, pregos acima da planilha e/ou corn
os	 praticados	 no	 mercado,	 tera	 que	 ser	 abordado	 a	 questao,
informando/indicando no RelatOrio que alguns ou todos materials estao corn os
seus pregos unitarios majorados e, a titulo de exemplo, indicando alguns dos
materiais, bem como o percentual (aproximado) da majoragao.

Especifico:
Construcio Civil:

c.	 A analise sera mediante curva ABC dos itens mais representativos, 75% do valor
total da compra;

Pavimentagäo Asfiltica:

c.	 Se os precos unitarios dos materiais sao compativeis corn os precos praticados
no mercado. Para os materials betuminosos a referencia sera os pregos de outros
contratos. corn caracteristicas semelhantes. e para os agregados sera a planilha
de precos de insumos da AGETOP. No caso de existir incompatibilidade, precos
acima	 dos	 praticados	 no	 mercado,	 tera	 que	 ser	 abordado	 a	 questao,
informando/indicando no RelatOrio que alguns ou todos materiais estäo corn os
seus pregos unitarios majorados e, a titulo de exemplo, indicando alguns dos
materiais, bem como o percentual (aproximado) da majoragao. A analise sera de
todos os materials;

11 G	 ni ITI2/1C•

No caso de algum documento, mesmo que nao mencionado anteriormente, conter
algurna informacao ou dados relevantes. que mereca algum tipo de observacao ou
ressalva, abordar a questao.

D.6. CONTRATO:

Relativamente ao contrato. tera que ser abordado e comentado, no minimo, o
seguinte:

se constam ou nao do contrato os dados/clausulas minimos necessarios para a
sua analise conclusiva, corn base no paragrafo "3.1. CONTRATO", da etapa
“CONTRATO", para o subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA", do item
"CONTRATOS, do capitulo "II". No caso de nä° constar do contrato todos os
dados necessarios. tera que ser informado quaffs os dados que nao constam;

b. se os dados/clausu'as do contrato estäo de acordo ou nao corn a legis
pertinente. Lei 8.666/93 e outras. e resolugOes  normativas deste Tribunal;
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SUBITEM

P/ AQuisicAo DE MATERIALS

c. corn base no paragrafo "D.3" e nos documentos apresentados/relacionados,
informar se foi possivel a analise conclusiva do valor do contrato. No caso da
analise do valor do contrato ter sido possivel, informar qual foi o resultado desta
analise. No caso da analise quanto ao valor do contrato ter sido possivel, e ainda,
no caso de ter sido constatado alguma majoraca- o no seu valor, tera que ser
informado o percentual da majoracäo e qual seria o valor maximo para o contrato.

PARTE E:
E.1. CONCLUSAO:

lnicialmente, tera que ser informado se os documentos constantes dos autos,
relacionados no item "PARTE B" permitiram ou nao a analise conclusiva do contrato.
Posteriormente, apOs tudo o que foi abordado, PARTES "A", "B", 	 e "D", fazer a
conclusao do RelatOrio, chegando aos seguintes resultados:

ABERTURA DE VISTA:

A abertura de vista sera apenas para apresentar esciarecimentos, informacOes ou
algum documento, nä° relacionado no subitem "P/ EXECUCAO DE OBRA", do item
`CONTRATOS - , do capitulo	 necessario ou para facilitar a analise do contrato.

Documentos e informact5es que devem, obrigatoriamente, instruir o processo, que
nao constam do processo de registro, nao sera motivo para abertura de vista.

LEGAL:

Na conclusäo, o analista ira sugerir que o contrato seja considerado Legal, quando
nao apontada irregularidade nas PARTES *A", "B", "C" a " D - . No caso de ter sido
constatado alguma irregularidade que, a priori. nàc impeca ou que nao seja relevante
para a analise do contrato, o analista podera tambêm sugerir que o contrato seja
considerado legal. logicarre,nte. apbs as devidas consideracbes

!LEGAL:

Na conclusäo, o analista ira sugerir que o contrato seja considerado Ilegal, quando
apontada irregularidade nas	 PARTES "A", - B". "C" e "D" (apontando as mais
relevantes).
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ADITIVOS

SUBITEM

ACRESCIMO, REDUQA0 OU SUBSTITUICAO DE SERVICO 
ETAPA

Ap6s a analise dos documentos que instruiram o processo de registro, relacionados
no capitulo "I" sera elaborado o RelatOrio de Analise. No RelatOrio, tera que constar o
seguinte:

PARTE A:
A.1.	 DADOS DO CONTRATO E DOS ADITIVOS:
A 1 1 nn rnmTDATn.

Numero de controle do contrato;
Objeto;
Nome da empresa contratada;
Valor do contrato;
Data de celebracao do contrato;
Inicio da vigéncia-execucao da obra (a partir de que data sera contado o prazo);
Prazo de vigéncia-execucao da obra;
Ordem de Servico (data para o inicio da obra, definida na 0.S.);
Data da proposta da empresa contratada;
Regime de execucao da obra;
Modalidade da licitagao.
Dotagae o orcamentaria (nOmero):
Fonte de recursos finance!ro para a execucäo contratual,

NOmero do processo de registro do contrato;
NOmero e teor do parecer desta Auditoria referente a analise conclusiva d
contrato;
NOmero da resolucao que julgou o contrato e o seu teor (legal, ilegal, etc..)

A.1.2. DOS ADITIVOS ANTERIORES:
No caso de ter sido celebrado termos aditivos anteriormente ao que esta em analise,
referentes a cada um deies. terao que ser anotados Os seguintes dodos:

•	 •	 .

k.

9

Numero de controle do aditivo
Objeto do aditivo;
Valor do aditivo (no caso do aditivo ter alterado o valor do contrato);
Novo valor do contrato (contrato + aditivo). No caso do aditivo ter alterado o valor
do contrato;
Percentual do aditivo em relacäo ao valor do contrato (dele e o acumulado). N
caso do aditivo ter alterado o valor do contrato;
Data de celebrac*ao do aditivo:
Novo prazo de vigéncia-execucao da obra (no caso do aditivo ter alterado o prazo
de execucao);
Fonte de recursos financeiros para a execugäo do aditivo;
NOmpro do processo de registro do aditivo;
NUmero e teor do parecer desta Auditoria referente a analise conclusiva
aditivo;
NOmero e teor (legal, ilegal. etc..) da resolucao que julgou o aditivo. 

g.
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ETAPA

A.1.3. DO PRESENTE ADITIVO:

NOmero de controle do aditivo;
Objeto do aditivo;
Valor do aditivo (no caso do aditivo ter alterado o valor do contrato);
Novo valor do contrato (contrato + aditivo). No caso do aditivo ter alterado o
valor do contrato;
Percentual do aditivo em relacäo ao valor do contrato (percentual dele e o
acumulado). lsso, no caso do aditivo ter alterado o valor do contrato;
Data de celebracao do aditivo;

g. Data-base dos precos do aditivo. No caso de ter mais de uma data-base (previsto
no letra "d", do paragrafo "8. PLANILHAS ORCAMENTARIAS DO ADITIVO", do
subitem "ACRESCIMO, REDUCAO OU SUBSTITUICAO DE SERVICO", do item
"ADITIVOS", do capitulo "11"), tera que informar todas elas, fazendo a separacao
dos valores por data-base;

I h. Novo prazo de vigencia-execucao da obra (no caso do aditivo ter alterado o prazo
de execugào).
Fonte de recursos financeiros para a execucao do aditivo;
Empenho	 e valor);

k. Solicitacao ou Reserva Financeira. ou outro documento com esta finalidade (data
e valor) — somer:a pa p r-a as expresas pLplicas.

ITEM	 I SUBITEM
ADITIVOS	 ACRESCIMO, REDUCAO OU SUBSTITUICAO DE SERVICO

PARTE B:
B.1. RELACAO DE DOCUMENTOS:

Relacionar os documentos (nome/titulo; nOmero da folha; volume do processo em
que ele esta) que compeem o processo, tendo como referència a relacäo constante
do capitulo "I". No caso de constar do processo algum documento. existente no
processo ou qua tenha sic') soicitado, nao constants da relacao do capitulo "1", mas
que fol utillzado pars a analise do aditivo. ale devera tambbm ser relacionado.

Vale lembrar cue com relacao aos projatos. a seas respectivas A.R T s, tera que ser
informado se eles estao anotados ou nao no CREA.

PARTE C:
C.1. MANIFESTACOES (ANALISES) ANTERIORES:

No caso tar havido manifestacOes antericres, medianta despacho, relatOrio, etc...,
tera que ser feito um comentario (sintese) acerca de cada uma das manifestacOes.

Acerca de cada manifestacac, tera que ser informado: o tipo do ''documento"
(despacho, relatOrio, etc...); o nOmero do documento; e a data da sua elaboracao.

No caso de nao ter havido nenhuma manifestacäo, anteriormente, essa informa
tera que dada no relatOrio.
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ETAPA

SUBITEM

ACRÈSCIMO, REDUCAO OU SUBSTITUICAO DE SERVICO

PARTE D:
COMENTARIOS:

D.1. JUSTIFICATIVAS TECNICAS:

Fazer comentkio acerca das Justificativas Tecnicas, quanto aos fundamentos e
razees, para a celebragâo do termo aditivo;
Informar se o termo aditivo foi em decorréncia de alteragao de projeto ou
especificagao, ou em decorréncia de ajuste do orgamento da obra;

c Informar e comentar se os servigos do aditivo, no caso de acrèscimo de servigos,
compOem o objeto do contrato original ou nao. 0 comentärio tera que ser
fund amentado.

D.2. PROJETOS E ESPECIFICAC6ES:

Informar se foram apresentados todos os projetos necessarios para a analise
conclusiva do aditivo, relacionados no capitulol";
Informar se os projetos possuem detalhamentos que permitem a identificapao e
quantificagao dos servigos constantes do aditivo;

c Informar se a E specifi cacào/Memorial Descritivo define corn clareza as
caracteristicas e a finaiidade dos servigos objeto do aditivo, a ainda, se define
tambern como e corn o que sera° executados os servigos constantes do aditivo,
isso, no caso de ter sido aditado servigos que nao constavam do orgamento
original;

d. Informar se os projetos estao anotados no CREA e se a Especificagao/Memorial
Descritivo contern a identificagao, corn assinatura, do profissional responsâvel
pela sua elaboragao.

D.3. PLANILHA(S) ORQAMENTARIA(S) DO ADITIVO:

Concluida a anaHse da(s)	 rha(s) tera due corn:litsar no minimo acerca de:

Geral:

se a planilha esta nos molde do orgamento referente ao contrato (relagâo de
servigos e unidades);
se os pregos unitarios constantes da planilha sào compativeis corn os pregos
unitarios do contrato, para os servigos que constavam do contrato, e corn a
planilha do Orgäo oficial (AGETOP, SANEAGO, etc...), para os servigos novos, ou
seja, para os que nä° constavam do contrato. No caso de existir
incompatibilidade, pregos acima do contrato ou da planilha do Orgao oficial
(AGETOP, SANEAGO, etc...), tera que ser abordado a questao,
informando/indicando no Relatdrio que alguns, ou todos, servigos estao com s
seus pregos unitarios majorados e, a titulo de exemplo, indicando alguns
servigos que estao corn os seus pregos unitarios majorados, bem co
percentual (aproximado) da majoragao; 
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se o BDI utilizado no termo aditivo foi o mesmo do contrato;
no caso de fazer parte do aditivo a exclusäo de servicos do contrato, informar se
os pregos unitarios deles sao os do contrato, e se os seus quantitativos sao
corn pativeis corn os projetos e/ou Especificagao/Memorial Descritivo;

e. se a relagao de servigos é condizente corn os projetos do aditivo ou nao. No caso
de existir na planilha algum servigo que fora orgado em duplicidade (duplicidade
na prOpria planilha do aditivo ou em duplicidade corn o orgamento do contrato) ou
que seja incompativel corn os projetos ou corn a composigão da AGETOP, no
caso de servicos novos, tera que ser abordado a questao;
no caso de haver servigos novos. se a especificagao dos servigos, na planilha, é
condizente corn os projetos do aditivo e corn a Especificagao Tecnica. No caso de
existir incompatibilidade, ela ter6 que ser informada, e ainda, terà que ser
informado qual das especificagOes que foi adotado na analise da planilha do
aditivo, logicamente, que fundamentando a adogao;

g. se os servigos constantes da planilha do aditivo sao provenientes de: alteragao de
projeto; alteragäo de especificagao; adequagao/corregao do orgamento do
contrato: incompatibilidade das pews do edital entre si ou corn o local da obra: ou
outro motivo. Tera que ser feito uma sintese acerca dessa(s) questao(Oes);

h se os quantitativos de servicos sao comoatives corn os orojetcs do aditivo ou
nä°, isso, no caso do aditivo tratar-se de acrescimo de servigos. No caso de
existir no orgamento algum servigo corn quantitativo majorado ou superior ao que
define os projetos do aditivo, ter6 que ser abordado a questao,
informando/indicando no RelatOrio que alguns servigos estao corn os seus
quantitativos majorados e, a titulo de exemplo, indicando alguns dos servicos
(aqueles corn valores finals mais relevantes) que estao corn os quantitativos
majorados, bem como o percentual (aproximado) da majoragao.

Especifico
Construcao Civil:

b. alem do comentario definido no "GERAL", tern que comentar tambem se o BDI
utilizado no termo aditivo foi o mesmo do contrato:

para o comentário definido no "GERAL", vale ressaltar que nas obras de
construgao civil, a priori, todos os servigos, corn os seus respectivos quantitativos,
podem ser definidos/levantados nos projetos (arquitetura e complementares). Por
isso, a analise do orgamento do aditivo, quanto aos quantitativos, independe do
regime de execugao, empreitada por prego global ou empreitada por prego
unitario;

i	 '
(
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ACRESCIMO, REDUCAO OU SUBSTITUICAO DE SERVICO
ETAPA

Pavimentacao Asfiltica:

para o comentkio definido no "GERAL", vale 	 ressaltar que nas obras de
pavirnentagão urbana, a priori, todos os servigos, corn os seus respectivos
quantitativos, podem ser definidos/levantados 	 nos projetos (arquitetura e
cornplementares). Por isso, a analise do orgamento do aditivo, quanto aos
quantitativos, independe do regime de execugäo, empreitada por prego global ou
empreitada por prego unitario:

OUTROS:

No caso de algum documento, mesmo que nao mencionado anteriormente, conter
alguma informagäo ou dados relevantes, que merega algum tipo de observagão ou
ressalva, abordar a questäo.

ADITIVO:

Relativamente ao aditivo, tera que ser abordado e comentado, no minimo, o seguinte:

se constam ou nao do aditivo as dadosiclausulas minimos necessarios para a
sua analise conclusiva, corn base no parâgrafo "9. TERMO ADITIVO	 EM
QUESTAO" do subitem "ACRESCIMO, REDUCAO OU SUBSTITUICAO DE
SERVICO", do item ''ADITIVOS", do capitulo "II". No caso de nao constar do
aditivo todos os dados necessàrios, ter-6 que ser informado quais os dados que
nao constam;
se os dados/c16usulas do aditivo estao de acordo ou nao corn 	 a legislagäo
pertinente, Lei 8.666/93 e outras, e resolugOes normativas deste Tribunal;
se o termo aditivo foi ceiebrado dentro do proza de vigencia do contrato:

d. corn base no paragrafo "D.3" e nos documentos apresentadosirelacionados,
informar se foi possivel a analise conclusiva do valor do aditivo, levando em conta
o regime de execuoào da obra. empreitada par preco global ou empreitada par
preco unitario. No caso da analise do valor do aditivo ter sido possivel, informar
qual foi o resultado desta analise, lembrando que:

Quando o regime de execugão da obra for o de empreitada por prego global, a
proposta da empresa contratada foi para a execugão e entrega total da obra,
definida nos projetos. na EspecificacäaiMemorial Descritivo e no objeto	 do
contrato, ou seja, o preco por ela proposto foi "fechado". Por isso. nao podera ser
objeto de termo aditivo:

falhas ou erros no orgamento do contrato original;
divergéncias entre das pegas do edital entre si, ou seja: divergéncia 	 um
projeto corn o outro; divergèncias do(s) projeto(s) corn o orgamento ori naV da

a
divergencia dos projetos corn a Especificagão/Memorial Descritivo:
obra: divergencia do orgamento corn	 ificagAo/M e	 lmoria De c/itivo:

3. divergéncias entre os projetos e o local da obra.
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Outrossim, No caso da analise quanto ao valor do aditivo ter sido possivel, e
ainda, no caso de ter sido constatado alguma majoracäo no seu valor, tera que ser
inforrnado o percentual da majoracäo e qual seria o valor maxim° para o contrato.

e.	 se o percentual de acrescimo ou reducao, correspondente ao valor do aditivo em
relagäo ao valor do contrato (percentual dele e o acumulado), esta dentro do limite
estabelecido na Lei 8.666/93 (25% para obra e 50% para reforma). Isso, no caso
do aditivo ter alterado o valor do contrato.

PARTE E:
E.1.	 CONCLUSAO.

Inicialmente, tera que ser informado se os documentos constantes dos autos,
relacionados na "PARTE B" permitiram ou nao a analise conclusiva do aditivo.
Posteriormente, apds tudo o que foi abordado. PARTES "A", "B", "C" e "D", fazer a
conclusao do Relatdrio, chegando aos seguintes resultados:

ABERTURA DE VISTA:

A abertura de vista sera apenas para apresentar esclarecimentos, informacOes ou
algum documento, nao relacionado no capitulo	 necessario ou para facilitar a
analise do termo aditivo.

Documentos e informacees que devem, obrigatoriamente. instruir o processo, que
nao constam do processo de registro, nao sera motivo para abertura de vista.

LEGAL:

Na conclusao, o analista ira sugerir que o aditivo seja considerado Legal. quando nao
apontada irregularidade- nas PARTES	 e "D' No caso de ter sido
constatado alguma irregularidade que, a priori, nao impeca ou que nao seja relevante
para a analise do aditivo, o analista podera tambem sugerir que o aditivo seja
considerado legal, logicamente, ap6s as devidas consideracOes.

ILEGAL:

Na conclusäo, o analista ira sugerir que o aditivo seja considerado Ilegal, quando
apontada irregularidade nas PARTES "A", "B", "C" e "D" (apontando as mais
relevantes).
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ADITIVOS

SUBITEM
PRORROGACAO DE PRAZOETAPA

ApOs a analise dos documentos que instruiram o processo de registro, relacionados
no cap itulo ''I", sera elaborado o RelatOrio de Analise. No RelatOrio, tera que constar o
seguinte.

PARTE A:
A.1_	 D MUIR nn ( run-RATr) = nne A rwrilino .

A.1.1. DO CONTRATO:

NOmero de controle do contrato;
Objeto;
Nome da empresa contratada;
Valor do contrato;
Data de celebracäo do contrato;
Inicio da vigència-execucäo da obra (a partir de que data sera contado o prazo);
Prazo de viOncia-execucao da obra;
Ordem de Servico (data para o inicio da obra, definida na 0.S.);
Numero do processo de registro do contrato,
NOmero e teor do parecer desta Auditoria referente a analise conclusiva do
contrato:

k. NOrnero da resolucäo que julgou o contrato e o seu teor (legal, ilegal, etc..)

A.1.2. DOS ADITIVOS ANTERIORES:

No caso de ter sido celebrado termos aditivos anteriormente ao que esta em analise,
referentes a cada um deles, teräo que ser anotados os seguintes dados:

NUmero de controle do aditivo
Objeto do aditivo;

Valor do aditivo (no caso do aditivo ter alterado o valor do contrato):
Novo valor do contrato (contrato 	 adit i vo). No caso do aditivo ter alterado o
valor do contrato;
Data de celebracäo do aditivo;
Novo prazo de vigéncia-execucäo da obra (no caso do aditivo ter alterado o prazo
de execuc5o);
NOmero do processo de registro do aditivo;
NOmero e teor do parecer desta Auditor i a referente, a analise conclusiva
aditivo;
NOmero e teor (legal, ilegal, etc..) da resolucäo que julgou o aditivo.      
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ITEM

ADITIVOS
SUBITEM

PRORROGACAO DE PRAZO
ETAPA

A.1.3. DOPRESENTE ADITIVO:

NOrnero de controle do aditivo:
Objeto do aditivo;
Data de celebracäo do aditivo,
Prazo de prorrogacao;

e.	 Novo prazo de vigencia-execucao da obra, definido no presente termo aditivo;

PARTE B:
B.1.	 RELACAO DE DOCUMENTOS:

Relacionar os documentos (nome/titulo; nOrnero da folha; volume do processo em
que ele esta) que compc3em o processo, tendo como referencia a relagao constante
do capitulo "I". No caso de constar do processo algum documento, existente no
processo ou q ue tenha sido sol i i + r4

	

,C..A.,C1	 nA'n cnnctanto rin rn•-n 1+111 " ,, i ,	 ---,-	 r_:

utilizado para a analise do aditivo, ele devera tambern ser relacionado.

PARTE C:
C.1. MANIFESTACOES (ANALISES) ANTERIORES:

No caso ter havido manifestac6es anteriores, mediante despacho, relatOrio, etc...,
tera que ser feito urn comentario (sintese) acerca de cada uma das manifestacOes.

Acerca de cada manifestagäo, tera que ser informado: o tipo do "documento"
(despacho, relatOrio, etc...); o nOmero do documento; e a data da sua elaboracao.

No caso de nao ter havido nenhumn manifestacáo, anteriormente, essa informaoäo
tera que dada no relatOrio.

PARTE D:
COMENTARIOS:

D.1. mEDIcAo DOS SERVICOS EXECUTADOS E JUSTIFICATIVAS TECNICAS:

Informer e comentar, corn base na Medicao (atestada pelos R.T.'s), se os servicos
executados sac) compativeis ou nao corn o cronograma fisico da obra, ou seja, se
o cronograma esta sendo cumprido. quando da celebracão do presente termo
ad itivo;
Fazer comentario acerca das Justificativas Tecnicas, quanto aos fundamentos e
raz6es para a prorrogacäo de prazo do contrato. mediante o presente termo
ad itivo;
Informar e, se o motivo da prorrogacao de prazo for de ordem tecnica, fazer
comentario acerca dos motivos para a prorrogacao e se os mesmos procede o
nao;
Informar se a responsabilidade pelo atraso cabe a Contratada ou(,
Administragao;	 ,
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e. Informar se havers ou nao onus para a Administracao, decorrente da prorrogacao.

OUTROS:

No caso de algum documento, mesmo que nao mencionado anteriormente, conter
alguma informacao ou dados relevantes, que mereca algum tipo de observagao ou
ressalva, abordar a questao.

ADITIVO:

Relativamente ao aditivo, tera que ser abordado e comentado, no minim°, o seguinte:

a se constam ou nä° do aditivo os dados/clausulas minimos necessarios para a
sua analise conclusiva, corn base no paragrafo "7. TERMO ADITIVO", do subitem
"PRORROGACAO DE PRAZO", do item "ADITIVOS", do capitulo "H". No caso de
nao constar do aditivo todos os dados necessarios, tera que ser informado quais
os dados que nao constam;

b. se os dados/clausulas do aditivo estao de acordo ou nä° corn a legislacao
pertinente, Lei 8.666/93 e sutras e resolucties normativas deste Tribunal:

c se o termo aditivo foi celebrado dentro do prazo de vigéncia do contrato.

PARTE E:
CONCLUSAO:

Inicialmente, tera que ser informado se os documentos constantes dos autos,
relacionados na "PARTE B" permitiram ou nao a analise conclusiva do aditivo.
Posteriormente, apOs tudo o que foi abordado. PARTES	 13•, 'C' e	 fazer a
conclusao do Relatdrio, chegando aos seguintes resultados:

ABERTURA DE VISTA:

A abertura de vista sera apenas para apresentar esclarecimentos, informacees ou
algum documento, nä°, relacionado no capitulo "I", necessario ou para facilitar a
analise do termo aditivo.   

Documentos e informagOes que devem, obrigatoriamente, instruir o processo, que
nao constam do processo de registro, nao sera motivo para abertura de vista. 

r
•
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LEGAL:

Na conclusäo, o analista ira sugerir que o aditivo seja considerado Legal, quando nao
apontada irregularidade nas PARTES "A", "B", "C" e "D". No caso de ter sido
constatado alguma irregularidade que, a priori, nao impeca ou que nao seja relevante
para a an6lise do aditivo, o analista podera tambem sugerir que o aditivo seja
considerado legal, logicamente, ap ps as devidas consideracOes.

!LEGAL:

Na conclusäo, o analista ira sugerir que o aditivo seja considerado (legal, quando
apontada irregularidade nas PARTES "A'', "B", 	 e "D" (apontando as mais
relevantes).

136 / 143



0n01 5/ 0
V	 •	 1
* Mr

''
'1111LIOAl II 0 ,n ••F

CAPiTULO

t	 -
Z•LiJ

ll, .li NUINLIP.”

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE GOIAS
AUDITORIA DE ENGENHARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
III

ASSUN TO

ELABORAQA0 DOS RELATORIOS DE ANALISE
ATUALIZACAO
NOVEMBRO-2009

ITEM
ADITIVOS

SUBITEM

REALINHAMENTO OU REAJUSTAMENTO DE PRECOSETAPA

ApOs a analise dos documentos que instruiram o processo de registro, relacionados
no cap itulo "I", sera elaborado o RelatOrio de Analise. No Relatdrio. tera que constar o
seguinte:

rniAnir	 A.

A.1. DADOS DO CONTRATO E DOS ADITIVOS:
A.1.1. DO CONTRATO:

NOmero de controle do contrato;
Objeto;
Nome da empresa contratada;
Valor do contrato;
Data de celebragäo do contrato;
lnicio da vigéncia-execugao da obra (a partir de que data sera contado o prazo);
Prazo de vigéncia-execugao da obra;
Ordem de Servigo (data para o inicio da obra, definida na 0.S.);
Fonte de recursos;
NOmero do processo de registro do contrato;

k. NUmero e teor de parecer desta Auditoria referente a analise conclusiva do
contrato;

I. NOmero da resolugao que julgou o contrato e o seu teor (legal, ilegal, etc..);
m. Se o contrato é reajustavel ou nao (informar qual a clausula que define o

reajuste). Esta informagao sera apenas para o caso do aditivo se tratar de
reajustamento de pregos.

A.1.2. DOS ADITIVOS ANTERIORES:

No caso de ter lido celebrado termos aditivos anteriormente ao que esta em analise,
referentes a cada urn deles. terao que ser anotados os seguintes dados:

NOmero de controle do aditivo:
Objeto do aditivo;
Valor do aditivo (no caso do aditivo ter alterado o valor do contrato);
Novo valor do contrato (contrato + aditivo). No caso do aditivo ter alterado o
valor do contrato;
Data de celebragao do aditivo:

Novo prazo de vigéncia-execugao da obra (no caso do aditivo ter alterado o prazo
de execugao);
Fonte de recursos (no caso do aditivo ter acrescido o valor do contrato);
NUmero do processo de registro do aditivo;
NOmero e teor do parecer desta Auditoria referente a analise conclusiva do
aditivo;
NOmero e teor (legal, ilegal, etc..) da resolugäo que julgou o aditivo
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REALINHAMENTO OU REAJUSTAMENTO DE PRECOS
ETAPA

A.1.3. DO PRESENTE ADITIVO:

NOmero de controle do aditivo;
Objeto do aditivo;
Valor do aditivo;
Novo valor do contrato (contrato + aditivo);
Data de celebracäo do aditivo;
Fonte de recursos (no caso do aditivo ter acrescido o valor do contrato);

PARTE B:
B.1. RELACAO DE DOCUMENTOS:

Relacionar os documentos (nome/titulo: nOmero da folha; volume do processo em
que ele esta) que compOem o processo, tendo como referencia a relacao constante
do capitulo I. No caso de constar do processo algum documento, existente no
processo ou que tenha sido solicitado, nao constante da relacäo do capitulo "I'', mas
que foi utilizado para a analise do aditivo, ele devera tambem ser relacionado.

PARTE C:
C.1. MANIFESTACOES (AWS LISES) ANTERIORFS:

No caso ter havido manifestacOes anteriores, mediante despacho, relatOrio, etc...,
tera que ser feito urn comentario (sintese) acerca de cada uma das manifestacties.

Acerca de cada manifestacão, tera que ser informado: o tipo do "documento"
(despacho, relatOrio, etc...); o nOmero do documento; e a data da sua elaboracäo.

No caso de nao ter havido nenhuma manifestagao, anteriormente. essa informacao
tera que dada no relatOrlo.

PARTE D:
COMENTARIOS:

D.1. MEDIC/1k° DOS SERVICOS EXECUTADOS E JUSTIFICATIVAS TECNICAS:

a. Informar e comentar, corn base na Medicäo (atestada pelos R.T.'s), se os servicos
executados s'ao compativeis ou nao com o cronograma fisico da obra, ou seja, se
a execucao da obra esta atrasada ou nä°, quando da celebracäo do presente
termo aditivo. No caso da execucao da obra estar atrasada, em relacao ao
cronograma, fazer comentario acerca das Justificativas Tecnicas quanto ao
atraso, informando se elas sao procedentes ou na- o. Vale lembrar que a
repactuacao de precos (realinhamento ou reajustamento de precos) so ocorre
sobre o saldo do contrato, de servicos a executar, tendo sempre, por referencia,
cronograma fisico da obra;
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b. Fazer comentario acerca das Justificativas Tecnicas, quanto aos fundamentos e
razties para a repactuagao de pregos do contrato (realinhamento ou
reajustamento), mediante o presente termo aditivo, e ainda, no caso do aditivo se
tratar de realinhamento de pregos, informar se esta demonstrado e comprovado o
desequilibrio econOrnico-financeiro do contrato.

D.2. PLANILHA REFERENTE A REPACTUACAO	 DE	 PRECOS
(REALINHAMENTO OU REAJUSTAMENTO):

Informar se foi apresentada a planilha demonstrativa da repactuagao de pregos
(realinhamento ou reajustamento de pregos), definida no capitulo "I", e ainda,
informar se a metodologia para o calculo esta em conformidade corn a formula
definida no referido item;
Informar se foi apresentado documento comprobatOrio do(s) indice(s) utilizado(s)
na repactuagao de pregos (realinhamento ou reajustamento de pregos). Para
realinhamento, s6 quando se tratar simplesmente de aplicagäo direta de indice(s).

D.3. OUTROS:

No caso de algum documento, mesmo que nao mencionado anteriormente, conter
alguma informagao ou dados relevantes. que merega algum tipo de observagao ou
ressalva, abordar a questa°.

D.4. ADITIVO:

Relativamente ao aditivo, tera que ser abordado e comentado, no minim°, o seguinte:

se constam ou nao do aditivo os dados/clausulas rrHirnos necessarios para a
sua analise conclusive corn base no baregrafo - 11. TERMO ADITIVCY. do •
subitern "REALINHAMFNTO OU REAJUSTAMENTO Dt PRECOS', do tern
"ADITIVOS, do capitulo "11". No caso de nao constar do aditivo todos os dados
necessarios, tera que ser informado quais os dados que nao constam;
se os dados/clausulas do aditivo estao de acordo ou nä° corn a legislagäo
pertinente, Lei 8.666/93 e outras, e resolugOes normativas deste Tribunal;
se o termo aditivo foi celebrado dentro do prazo de vigéncia do contrato;
corn base no item "0.2" e nos documentos apresentados/relacionados, informar
se foi possivel a analise conclusiva do valor do aditivo, e ainda, informando a
resultado da analise. No caso da analise quanto ao valor do aditivo ter sido
possivel, e ainda, no caso de ter sido constatado alguma majoracäo no seu valor,
tera que ser informada a majoracao.

(1) 
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PARTE E:
CONCLUSAO:

Inicialmente, tera que ser informado se os documentos constantes dos autos,
relacionados na "PARTE B" permitiram ou nä° a analise conclusiva do aditivo.
Posteriormente, ap ps tudo o que foi abordado, PARTES "A",	 "C" e "D", fazer a
conclusao do Relatdrio, chegando aos seguintes resultados:

ABERTURA DE VISTA:

A abertura de vista sera apenas para apresentar esclarecimentos, informagOes ou
algum documento, nao relacionado no capitulo "I", necessario ou para facilitar a
analise do termo aditivo, corn excecao da planilha demonstrativa do calculo do
realinhamento.

Documentos e informacOes que devem, obrigatoriamente, instruir o processo, que
nao constam do processo de registro, nao sera motivo para abertura de vista.

LEGAL:

Na conclusao, o analista ira sugerir que o aditivo seja considerado Legal, quando nao
apontada irregularidade nas PARTES "A", "B", "C" e "D". No caso de ter sido
constatado alguma irregularidade que, a priori, nao impeca ou que nao seja relevante
para a analise do aditivo, o analista podera tambêm sugerir que o aditivo seja
considerado legal, logicamente, apôs as devidas consideracOes.

!LEGAL:

Na conclusao, o analista ira sugerir que c aditivo seja considerado Ilegal, quando
apontada irregularidade nas PARTES "A", "B", "C" e "D" (apontando as mais
relevantes).
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ETAPA

ApOs a analise dos documentos que instruiram o processo de registro, relacionados
no capitulo "I", sere elaborado o RelatOrio de Analise. No RelatOrio, tete que constar o
seguinte:

A.1. DADOS DO CONTRATO E DOS ADITIVOS:
A.1.1 DO CONTRATO:

NOmero de controle do contrato;
Objeto;
Nome da empresa contratada;
Valor do contrato;
Data de celebragâo do contrato;
I nicio da vigencia-execucão da obra (a partir de que data sera contado o prazo);
Prazo de vigéncia-execucao da obra;
Ordem de Servico (data para a inicio da obra, definida na 0 S.);

I. Regime de execucao da obra.
Fonte de recursos financeiros para a execucao contratual;
Valor dos servigos executados na obra (valor da medicão);

I. Valor e data do empenho.
Valor e data da anulacOo, total ou parcial, do empenho;
Clausula que define a aplicacão de multas por inadimpléncia, atrasos, e etc...,
NOmero do processo de registro do contrato;
JNOmero e teor do parecer desta Auditoria referente a analise conclusiva d
contrato;

q. %mem da resolucäo que julgou o contrato e o seu teor (legal, ilegal, etc..);

A.1.2. DOS TERMOS ADITIVOS:

No caso de ter sido celebrado algum terrno aditivo, tera due ser anotados, de cada
urn deles. os seguintes dados:

NOmero de controle do aditivo;
Objeto (prorrogacOo de prazo, acrescimo de servicos, etc...);
Valor do aditivo (no caso do aditivo alterar o valor do contrato);
Data de celebragäo do aditivo;
Novo prazo de vigéncia/execucao da obra (no caso de ter sido prorrogado o
prazo);
Valor e data do empenho do aditivo (no caso do aditivo alterar o valor do
contrato);
Valor e data da anulacao, total ou parcial, do empenho;
%mem do processo de registro do aditivo;

i. NOmero e teor do parecer desta Auditoria referente a analise conclusiv
aditivo;
NOmero da resolucão que julgou o aditivo e o seu teor (legal, ilegal, etc..).
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PARTE B:
B.1. RELACÁO DE DOCUMENTOS:

Relacionar os documentos (nome/titulo; nOmero da folha; volume do processo em
que ele està) que compOem o processo, tendo como referencia a relacão constante
do capitulo "I". No caso de constar do processo algum documento, existente no
processo ou que tenha sido solicitado, nao constante da relacäo do capitulo	 mas
que foi utilizado para a analise do aditivo, ele devera tambern ser relacionado.

PARTE C:
C.1. MANIFESTACOES (ANALISES) ANTERIORES:

No caso ter havido manifestagOes anteriores, mediante despacho, relatOrio, etc...,
tera que ser feito urn comentkio (sintese) acerca de cada uma das manifestacOes.

Acerca de cada manifestacào, tera que ser informado: o tipo do "documento"
(despacho, relatOrio, etc...); o nOmero do documento; e a data da sua elaboracäo.

No caso de nao ter havido nenhuma manifestacão, anteriormente, essa informacao
tera que dada no re!atario

PARTE D:
COMENTARIOS:

D.1. DO CONTRATO RESCINDIDO/ACORDO:

No caso da documentagao apresentada atender ao que define o capitulo "I'', informar
o seguinte:

a Informar qua! o motivo da rescisao do contrato, e ainda. informar se foi mediante
acordo ou rescisäo unilateral;
Qual o valor dos servicos executados na obra. corn base na Medicäo:
Se a resciséo do contrato foi por inadimpléncia da Contratada;
De acordo corn a Evolugäo Financeira do Contrato, qual foi o resultado dela;
no caso de constar da minuta da Rescisa- o/Acordo algum onus para alguma das
partes, em especial para a Contratante, informar se o onus esta de acordo corn a
minuta do contrato original e corn a sua evolugäo financeira;
Informar e, se for o caso, comentar algum dado que seja relevante encontrado na
documentacäo referente ao contrato rescindido ou Acordo;
se a anulacâo de empenho, total ou parcial, corresponde ao valor do contrato
menos o valor da Medicäo (Contrato — Medica- 0).
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PARTE E:
CONCLUSAO:

Inicialmente, tera que ser informado se os documentos constantes dos autos,
relacionados na "PARTE B" permitiram ou nao a analise conclusiva da
Rescisà- o/Acordo. Posteriormente, apOs tudo o que foi abordado, PARTES "A", "B",
"C" e "D". fazer a conclusäo do RelatOrio, chegando aos seguintes resultados:

ABERTURA DE VISTA:

A abertura de vista sera apenas para apresentar esclarecimentos, informacties ou
algum documento, nao relacionado no capitulo "I", necessario ou para facilitar a
analise da rescisäo ou do acordo.

Documentos e informagOes que devem. obrigatoriamentE... instruir o processo, que
nä° constam do processo de registro, nä° sera motivo para abertura de vista.

LEGAL:

Na conclusao, o analista ira sugerir que a Rescisao/Acordo seja considerado Legal,
quando nao apontada irregularidade nas PARTES "A", "B", "C" e "D". No caso de ter
sido constatado alguma irregularidade que, a priori, nao impeca ou que nao seja
relevante para a analise do contrato, o analista podera tambem sugerir que a
Rescisäo/Acordo seja considerado legal, logicamente, apOs as devidas
consideracees.

Na conclusao, o analista ira sugerir due a Rescisao/Acordo seja considerado !legal,
quando apontada irregularidade. nas PARTES 	 "B" -0" e 1:1 " ( apontando as mais
relevantes).

(t;
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à1-)	 1 a)
H	 H
a)	 HD
o	 ; o

CO 14-..
CO 0 1 ES

I
. > I ..,

E' .C, I -C
0 "0 1 0
0 < 1 0



n•••••••,

cr)

U)

a

n n 75 / n 9

(\--'1	 •

•
•

rr

C)	 o-)	 a)	 1 C	 a)	 a)a)	 a)	 a)	 )__	 : cu.
-)
	 cu_. 

Tz	 75 1

(r)
0

E2 0
8,	 a)
o

E32
o

CZ	 0

0

Cr

o	 •

a)	 U)0a on
.(13

<a)	 o

a);

75	 Tz	 ai	 75	 ' a3 1

0 0 ...a.
w

a	 2

Z
0

o	 cr
c.)•••!
a) 1

-.0-01co

E CCI)

c
C:)

0!	 o

c.)	 :4;1;-

o	 (r)

c/)	 CZ '---

	

0	 ' E 'ii	 173 _5 g, , a)CZ	 C...)
77 Li= 0.	 a) ,-	 ! c -	 .ci-5 4a.	 .-

; E

	

0 o	 ,....-.:a) 	 CT

d t's	 lig) ma) 3.03 E sl
E 0-	 1 ° cr o a)-a	 (13 E .6 0	 , 0

0 C	
CS CZ	 i 0(,), CL)	 ! 4-,	 6	 C.)	 ! 0C CO 0

	 .i3) C1)	 1 2- 3,13 -6' F-- 	1 -1C3o	 c) 0'	 n3	 1- u)	 c	 CZ	 as	 (Ts	 1i	 „
-

:	 63	 I n(IN 7:30 1:),(1)	
0 .-	 c0

(1) 0 ce) ! 0 .!	 En -•	 o_
1 c=-0 Ka cy.) ;	 - ._	 cz	 U)

C ...... i o	 6 -0	 a) 	 4E'E o c.,„	 -0	 ct,	0	 ! a)a) 	 .	 0
1 -0>

T
0c	 .	 C.0	 -C3 1- E CDCD 0(O 0	 0	 n 0a) 4:: -0 1.4") Z. ccj • 75 	 73	 cl	 0,73

	

CI)	 0

	

CZ	 • a) .. . 1.	 >	 03	 > 1:3	 n	 p0 0.)	 .-t-
LI, --a5.7_ ""j,,c1 	 r_° 73	 :°D nint,11 	 (f)	

CZ46j, 	 (D bl-)	 1

	

0	 ,--..._—	 CT 1	 '----• • C:	 w	 6	 0	 0- . g_	 cc'0

	

, c.)HA ° c1L)E 0	m; '

0._
: rr, (Do . g „ .. __,T : co	 > ci _00	0 472)	 cACD 70C) _ t0( 0
: 0 '0	 rl 0 '	 0 °-•'	 `-''' — -1:3 ' 0: 5, ((i3. H a ,	 - w H2	 'Fri v6 :(-17, ;:A li- alcz, ,	 FIT - 0	 0 cl ..0 	 0	 ..-:•_a '-`,._ ,cz 1.) ,*ii	 c..). c`i	 r.,),, - > r)i- CZcr;	 o P ccs	 0-, " '	 m . 1`i • -	 .-=-*" (1) - "sL)	 as  

L
_ 	 „, z i E.	,_ _	 t,..	 0_ ._ -a cu

(1) (/)	 6̀5 <' 'C'.< t' cp, 0 .4)-< (T)	 a)	 E °-1Q ...r--o CO	 0 a) 1.11	 ,- lo ;CO	 a) ,-	 U)	 CO ' CU 1 .- -1/4

,..,= To	 8 w- uiL., =	 ca 0 .a3

.a) 4,-3
2-.,	 73	 ,(72' ZE c	 c 0. a)

'C
.E3 8	 . e)	 Eu) 	 -	 cts.a) 0	 0 Tri 0.1
t) .co
as _('3"	 0 -0 0
a)	 T.	 `1)	 (i)

0
0	

4E'	 21)0
! N

co 430 .E
. N	 0, (13u) C	 0 P3 aa) (i) -0 .,..7

CL'''	 • -.	 -
Z %...(15 	 a) 	 T)

0___	 x.:1	 _,.r. .7.,	 aci) 
a a) 01:3
u)	 E°	 ••_;•-..-as 03 c..)-	 a,
-c3 E..-;	 RI	 03	 a.(13	 .--._C:t CZ	 ,.,_	 c	 U)

_C	 a) a).- C
'3) Q)
= >	 z	 ,...,(4w	 0	 ...,
cr (ii 	 0 0 >0 0	 70 -a YE
75 E	 t3CM • 5	 (nu 03 0
CD cn	 a) -a	 0.)
u) •	 (z)
7: ---) E2

cf)	 (1)-

• 

u.) —.0
1 (t ;-	 .S.:). 	 -(n.
2 (7) .& a c (-3U) a. ,- 1	 o
0. CZ 0 1 (/)	 0 

1
i

0 8 6
›,	 > C2- -1=2

.-"::	 Z.)	 03	 A. _
TD	 n "CD	 -0 •••••
<	 < CZ °

0 .1-_-. '75)
0

•	

E0. 0,
U)‘-:	 'ii;	

a)
E	 cu

'-1-	 H 

E	 (13	 r aj " (.1)-o (-I V) 0	 73 0
DU)	 ,' = 41.1 .- ' > C6	 as 0 . 1)	 8 -Ft

as	 E	 1 +6 Et., (;) :9-=, -0	 N C 
.6
F/3 rt	 . 4=>07) ai(I)	 00	 : Ea) 4p; c." -Ft .1) . ci)L7 03> 	 c 4- rt2 4,13

c 0	 o V)	 -<a) 147.	 i (1.) C-) t 0 E cce, 2 u 2 Z Z,„0)

	

_U)	 ; 0.	 -0 11:5 =	 %.- 4....	 "	4-'	0	 "J.- 0 Cti	 [	 0	 as C CU 0	 c)	 n> a) c0.	 ia)co -0 ca 1-	 0 c, u) o	 0	 crvo 
;..-	 •-,-o	 =

)	 c'	
a)4,--,;7= 	 1... ..-r. , 03 --=	 _: (1)	 LI;	a)	 1	 a). c6 Q	 ..---..Ht _C:2 ,C > t • 	 t(12.:,	 > 	 0cn ...:_-.	 cc•5-,,

CD        

ro                                       

0

Cl)UJ 0cr) <
z

oI

CL < LU
2

z „
u j2ĉc w
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