INSTRUÇÃO NORMATIVA 008, DE 11 DE MAIO DE 2018

Estabelece a obrigatoriedade de realização de lista de
conferencia nos processos licitatórios destinados a
contratação de obras e de serviços de engenharia.

A Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de Itajubá, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei
(municipal) 2.125/97 e Lei (municipal) 2.796/10,

RESOLVE:

Art. 1º. Visando o aperfeiçoamento, a eficiência, a economicidade e a transparência, ficam os servidores
envolvidos nos procedimentos que se destinarem à contratação de obras e serviços de engenharia a
adotarem nos respectivos processos licitatórios e junta-los em acordo com a ordem cronológica, tanto
na fase interna quanto na fase externa, as respectivas LISTAS DE CONFERÊNCIA constantes dos Anexos I,
II, III, IV, V e VI desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. O procedimento previsto no caput poderá ser utilizado em Pregões e em Registros de
Preços, nas hipóteses do art. 1º, §§ 1º e 2º, Anexo Único - item 36, do Decreto (municipal) 4.826, de 05
de setembro de 2013, art. 3º, §2º do Decreto (municipal) 4.747, de 20 de junho de 2013 e Consulta
732.557 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º. As listas de verificação deverão ser juntadas nos processos nas seguintes etapas:
I - O ANEXO I (LISTA DE CONFERÊNCIA DE ROTINAS E DOCUMENTOS BÁSICOS NA FASE DE
PLANEJAMENTO) deve ser, preenchido e conferido, na Fase de Planejamento da Obra ou do
Serviço de Engenharia, em ação do DEPARTAMENTO DE PROJETOS, da Secretaria Municipal de
Planejamento.
II - O ANEXO II (LISTA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS ANTERIORES À
PUBLICAÇÃO DO EDITAL) deve ser, preenchido e conferido, pelo DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES, da Secretaria Municipal de Planejamento, antes da Publicação do Aviso do Edital.

III - O ANEXO III (LISTAS DE CONFERÊNCIA DE ROTINAS E DOCUMENTOS BÁSICOS RELATIVOS À
LICITAÇÃO) deve ser, preenchido e conferido, em complementação ao Parecer Jurídico final, pela
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, antes da assinatura dos respectivos Contratos.
IV - O ANEXO IV (LISTAS DE CONFERÊNCIA DE ROTINAS E DOCUMENTOS BÁSICOS NA
CONTRATAÇÃO) deve ser, preenchido e conferido, pelo Departamento de Análise e
Acompanhamento de Contratos, Convênios e Processos Licitatórios, da Controladoria Geral do
Município, após a Assinatura dos respectivos Contratos.
V - O ANEXO V (LISTAS DE CONFERÊNCIA DE ROTINAS E DOCUMENTOS BÁSICOS NA EXECUÇÃO E
FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL) deve ser, preenchido e conferido, pelo Departamento de Tomada
de Contas, da Secretaria Municipal de Finanças, antes e após a ordem de inicio dos serviços.
VI - O ANEXO VI (LISTAS DE CONFERÊNCIA DE ROTINAS E DOCUMENTOS BÁSICOS PARA O
RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO) deve ser, preenchido e conferido, pelo FISCAL DA
OBRA, antecedendo os recebimentos Provisórios e Definitivos.

Art. 3º. As listas de que tratam o art. 2º desta Instrução Normativa poderão ser adequadas pelo setor
pertinente, desde que respeitados os elementos mínimos que as compõem e a legislação em vigor.

Art. 4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação.

Parágrafo único. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica aos processos administrativos já
iniciados, autuados ou registrados até a data de entrada em vigor desta norma.

Itajubá, 11 de maio de 2018, 199º ano da fundação e 169º da elevação a Município.

ALBERTO CARLOS DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO I
ESTUDOS INICIAIS

REALIZADO / NÃO SE APLICA

PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO
I - Resta estudo demonstrando e dimensionando a necessidade da população a ser
atendida?
II - Fora objeto de dimensionamento, as soluções (tipo de empreendimento, área,
padrão de acabamento, fluxo de usuários) que motivaram a área em que ocorrerá a
intervenção?
III - Foi verificado, junto às demais secretarias municipais, notadamente para
alinhamento com as diretrizes de investimento, da existência de prioridades na área
que será objeto de intervenção?
IV - Foram considerados eventuais outros programas do governo estadual e do governo
federal na mesma área, verificando, assim, a existência de incentivos e programas
específicos?
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA
REALIZADO / NÃO SE APLICA
I - Fora feita a clara e precisa definição do local?
II - Fora feita a conferencia de documentação acerca da propriedade do imóvel?
III - Fora realizado estudo de sondagem (quando imprescindível à elaboração do
anteprojeto)?
IV - Existência de estudos de normas técnicas de engenharia e definição de materiais e
métodos construtivos?
V - Existência de estudos de normas técnicas de engenharia específicas (hospitais,
presídios, por exemplo) e métodos construtivos?
VI - Existência de projetos técnicos que possam ser aproveitados/adequados?
VII - Anteprojeto já foi elaborado?
VIII - Anteprojeto foi homologado pelas áreas técnica e operacional.
ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA
I - Foi apurado o custo estimado?
II - Foi verificada a previsão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias?
III - Foi verificada a previsão na Lei Orçamentária Anual?

REALIZADO / NÃO SE APLICA

IV - Foi elaborada a estimativa de impacto financeiro no exercício e nos dois
subseqüentes?
ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL

REALIZADO / NÃO SE APLICA

I - Foram realizadas vistorias in loco?
II - Fora consultada a legislação ambiental?
III - Fora elaborado Estudo Prévio de Impacto Ambiental da área que sofrerá a
intervenção e áreas vizinhas?
IV - Fora realizada consulta de viabilidade junto aos órgãos ambientais (Licença Prévia)?
V - Fora realizada consulta de viabilidade de construção, reforma ou ampliação da obra
junto aos demais órgãos (DNIT, entre outras, conforme o caso)?
VI - Há Licença Prévia (LAP) expedida pelo órgão ambiental?
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS

REALIZADO / NÃO SE APLICA

I - Fora recolhida ART/RRTs do projeto (antes do inicio dos serviços)?
II - O projeto é pendente da aprovação de algum órgão?
PROJETO BÁSICO:
CONTRATAÇÃO DO PROJETO BÁSICO (ausência de engenheiros/arquitetos com
competência técnica requerida)
ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO DO PROJETO BÁSICO,
CONTENDO:
I - Licença Prévia (LAP) expedida pelo órgão ambiental;
II - Consulta de Viabilidade junto aos órgãos pertinentes;
III - rol da legislação aplicável ao empreendimento, conforme o caso, tais como:
a) Legislação Federal e Estadual e NBR 9050 da ABNT sobre acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiências a edificações, mobiliário e equipamentos urbanos;
b) aproveitamento de água pluvial;
c) RDC 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para edificações da área de
saúde;
d) Rol de normas técnicas da ABNT atualizadas específicas, conforme as peculiaridades
do empreendimento;
e) obrigatoriedade de recolher as ART/RRTs correspondentes;
f) sondagem e respectivo laudo, caso já tenha sido previamente executada; ou a

REALIZADO / NÃO SE APLICA

previsão de que o vencedor da licitação deve realizar a sondagem antes da elaboração
dos projetos técnicos e que deve anexá-la, junto com o respectivo laudo, ao projeto
básico contratado;
g) critérios de apresentação de memorial descritivo;
h) critérios de apresentação da planilha de quantitativos de serviços
i) critérios que assegurem condições de acessibilidade, na forma da Legislação;
j) critérios de sustentabilidade (arts. 3º e 12 da Lei nº 8.666/93);
k) a obrigação de que o autor obtenha a aprovação do projeto básico junto ao Poder
Público Competente;
l) a obrigação de que o autor corrija, sem ônus para a Administração, eventuais falhas
ou omissões que venham a ser constatadas quando da aprovação dos projetos ou
durante a execução da obra;
m) definição dos projetos e demais elementos técnicos a serem desenvolvidos pela
contratada;
PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DO PROJETO BÁSICO:
I - Verificar a existência de todos os documentos e condições estabelecidas no Edital de
Licitação, dentre eles:
a) Levantamento Topográfico;
b) Sondagem;
c) Desenhos;
d) Memorial Descritivo e Especificações e Planilhas de Quantitativos;
e) Caderno de Encargos;
f) aprovação dos Projetos nos órgãos públicos competentes;
g) ARTs;
II - verificar se os projetos foram compatibilizados;
III - confrontar a adequação do projeto básico com o especificado no Termo de
Referência do Edital;
IV - verificar a adequação entre os quantitativos das Planilhas de Quantitativos e os
respectivos Projetos Técnicos;
V - verificar, na planilha de quantitativos, se todos os serviços se referem a despesas
diretas (vez que as despesas indiretas, por não serem precisamente mensuráveis,
devem compor o BDI).

REALIZADO / NÃO SE APLICA

VI - aprovar o projeto básico (certificação da despesa) a ser realizado por servidor da
área de infraestrutura;
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO
I - Juntar Projetos Técnicos e demais elementos técnicos;
II - Elaborar o Orçamento Básico
a) aferir se os quantitativos dos serviços constantes na planilha são compatíveis com os
projetos (acrescentar os que faltam e excluir os que não forem necessários);
b) aferir se os serviços previstos na Planilha de Quantitativos referem-se a custos
diretos;
c) eliminar da planilha os custos indiretos, por já estarem previstos no BDI;
d) aferir se foram destacados em separado os valores relativos à instalação e
mobilização;
e) elaborar o orçamento básico utilizando a Tabela Referencial de Preços de acordo
com a Fonte de Recursos a ser utilizada;
f) realizar pesquisa de mercado e/ou consulta a revistas especializadas para
fundamentar eventuais serviços não constantes das Tabelas Referenciais;
g) estimar o BDI aplicável;
h) aferir se existem equipamentos ou serviços que devem ter percentual de BDI
diferenciado;
III - Elaborar o Cronograma de Execução Físico-Financeiro;
IV - submeter o Projeto Básico à aprovação da autoridade competente;

REALIZADO / NÃO SE APLICA

ANEXO II
DESCRIÇÃO
ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, AUTUAR PROCESSO ADMINISTRATIVO,
JUNTANDO:
I - autorização, pela autoridade competente, da abertura da licitação, contendo:
a) a justificativa da contratação;
b) a indicação sucinta do objeto;
c) a estimativa do impacto financeiro no exercício e nos dois subsequentes e a
declaração de adequação com a LOA, LDO e PPA;
d) despacho de dotação orçamentária e de disponibilidade financeira;
e) projetos aprovados nos órgãos competentes;
f) Licença Ambiental de Instalação (LAI);
g) Outras Licenças eventualmente determinadas pelo poder público atinente ao objeto
e área do empreendimento;
II - Edital (ou Convite) e respectivos anexos, em original, datado e rubricado em todas
as folhas e assinado pela autoridade que o expedir;
III - ARTs/RRTs de Projeto e de Orçamento;
IV - Aprovação do edital e seus anexos pela Procuradoria Geral do Município ou
emissão de Parecer jurídico que analise o Edital quanto à legalidade, contemplando, no
mínimo:
a) a observância do princípio constitucional da isonomia (art. 3º);
b) que o processo e julgamento estejam em consonância com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos (art. 3º);
c) a vedação a cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo, estabeleçam preferências ou distinções ou de qualquer
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, na
forma da Lei (art. 3º);
d) a integridade do projeto básico, com todas as suas peças (atestada por servidor da
área de Infraestrutura) e as respectivas aprovações nos órgãos competentes, conforme
art. 7º da Lei nº 8.666/93;
VI - Comprovante das publicações do aviso do Edital nos veículos competentes, de
acordo com o artigo 21 da Lei 8666/93, observado, sobretudo, quanto à natureza dos

REALIZADO / NÃO SE APLICA

recursos envolvidos e eventuais clausula e/ou condição expressa em convenio ou outro
pacto assemelhado.
VII - Ato de designação da Comissão, Leiloeiro, Pregoeiro ou responsável pelo convite;
CLÁUSULAS QUE DEVEM COMPOR O EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS (arts. 40 da Lei
nº 8.666/93):
I - objeto da Licitação;
II - prazo e condições:
III - para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos;
IV - para execução do contrato;
V - para entrega do objeto da licitação.
VI - sanções;
VII - endereço do local onde pode ser examinado/ adquirido o projeto básico, ou
executivo;
VIII - faculdade às interessadas de visita ao local da obra;
IX - condições para participação na licitação;
X - condições e limites percentuais para subcontratação;
XI - admissibilidade de consórcio de empresas;
XII - critérios para julgamento das propostas (clareza e objetividade);
XIII - condições para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, na
forma da Lei Complementar nº 123/06;
XIV - locais, horários e acesso dos meios de comunicação à distância em que serão
fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu
objeto;
XV - critérios de aceitabilidade de preços unitário e global;
XVI - critérios de reajuste;
XVII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras;
XVIII - condições de pagamento prevendo:
XIX - prazo de pagamento não superior a 30 dias da data final do adimplemento de cada
parcela pela contratada;
XX - cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a

REALIZADO / NÃO SE APLICA

Programação Financeira;
XXI - critérios de atualização financeira (desde a data final do período de adimplemento
até a do efetivo pagamento);
XXII - compensações financeiras e penalizações por atrasos e descontos por
antecipação de pagamentos;
XXIII - exigência de seguros, quando for o caso;
XIV - instruções e normas para o exercício dos recursos;
XV - condições de recebimento do objeto;
ANEXOS DO EDITAL:
I - Projeto Básico ou Projeto Executivo contendo:
a) Projetos Técnicos;
b) Memoriais Descritivos e Especificações;
c) Caderno de Encargos;
d) Orçamento básico;
e) Cronograma de Execução Físico-Financeiro
f) demais elementos e informações necessários para que o licitante possa elaborar sua
proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.
II - Minuta do Contrato contendo (Art. 55 da Lei nº 8.666/93):
a) objeto e seus elementos característicos;
b) o regime de execução ou a forma de fornecimento;
c) preço e condições de pagamento;
d) critérios, data base e periodicidade de reajustamento;
e) critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e
do efetivo pagamento;
f) os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e
de recebimento definitivo, conforme o caso;
g) o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria econômica;
h) as garantias para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
i) os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das

REALIZADO / NÃO SE APLICA

multas;
j) os casos de rescisão;
k) o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93;
l) as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o
caso;
m) a vinculação ao edital de licitação;
n) a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
o) a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
p) cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir
qualquer questão contratual;
q) cláusula com exigência de capacitação de todos os trabalhadores, sobre saúde e
segurança do trabalho (Lei nº 16.003/13).

ANEXO III
APÓS O JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO, VERIFICAR A JUNTADA
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO, TEMPESTIVAMENTE:
a) original das propostas e dos documentos que as compõem;
b) atas, relatórios e deliberações da comissão de licitação;
c) parecer da Controladoria Geral do Município;
d) recursos e respectivas decisões;
e) despacho de anulação ou de revogação;
f) cópia da publicação do resultado da licitação;
g) demais documentos relativos à licitação.

Realizado / Não se aplica

ANEXO IV
LISTA DE CONFERÊNCIA DE ROTINAS E DOCUMENTOS BÁSICOS NA CONTRATAÇÃO
Descrição
APÓS A ASSINATURA DOS CONTRATOS, VERIFICAR DA JUNTADA AO PROCESSO OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:
a) Termos de Homologação e de Adjudicação;
b) Portaria de nomeação do fiscal ou equipe de fiscalização da obra;
c) Licença ambiental de Instalação e Operação;
d) autorizações das concessionárias de luz, água, telefonia e do corpo de bombeiros;
e) outras autorizações (obras com características especiais ou exigências onde vai ser
executado o empreendimento);
f) Contrato assinado;
g) cópia da publicação do resumo (extrato) do contrato (art. 61 da Lei nº 8.666/93)
h) Nota de Empenho do total das parcelas a serem executadas no exercício corrente;
i) comprovante da constituição das garantias;

Realizado / Não se aplica

ANEXO V
PROCEDIMENTOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA:
I - tomar conhecimento do contrato e do Projeto Básico, a fim de planejar seu trabalho
de fiscalização, contribuindo para o Cadastro do contrato no GEOBRAS;
II - cobrar ART/RRT de fiscalização;
III - exigir a ART/RRT de execução no prazo fixado no contrato;
IV - certificar do encaminhamento para cadastramento no GEOBRAS, as ARTs/RRTs de
execução e de fiscalização;
V - existência de reunião com a contratada e seu preposto, para entrega, sob
protocolo, de toda a documentação da obra (projetos e licenças) e a fim de eximir
dúvidas, prestar esclarecimentos;
VI - planejamento de cronograma mínimo de visitas à obra;
VII - autorização da entrada de subcontratadas na obra mediante ARTs/RRTs e
observando demais exigências do Edital referentes à subcontratação;
VIII - acompanhamento prazos de execução e de vigência;
IX - verificação da documentação necessária à liquidação da despesa a fim de assegurar
a manutenção, pela contratada, das condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
X - verificação do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária;
XI - proposição tempestiva de aditamentos (de prazo, até 60 dias antes do vencimento
do contrato);
XII - exigência da recomposição do valor ou prazo das garantias como condição de
assinatura de aditivos contratuais;
XIII - exigência da recomposição dos prazos de validade das ARTs/RRTs;
XIV - publicação dos resumos de aditivos;
XV - acompanhamento e analise dos testes, dos ensaios, dos exames e das provas
necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos;
XVI - realização as medições in loco dos serviços executados e cadastramento no
GEOBRAS;
XVII - Notificação expressa e formal para o refazimento de serviços executados em
desacordo com o contratado, comunicando à autoridade competente no caso de não
atendimento;

Realizado / Não se aplica

XVIII - proposição à autoridade competente, da aplicação de penalidades na ocorrência
dos atos previstos no edital e no contrato.
2 - EM PARALISAÇÕES:

Realizado / Não se aplica

I - parecer da área técnica acerca das razões determinantes da paralisação (motivação
do ato);
II - parecer ou “de acordo” do Fiscal da Obra para a paralisação sob o aspecto técnico;
III - análise e aprovação da consultoria jurídica;
IV - análise a aprovação do gestor do órgão ou entidade;
V - formalização do termo de Paralisação;
VI - anuência prévia do contratado no Termo de Paralisação em caso de prazos de
paralisação que superem 120 (cento e vinte) dias, em período único o em períodos
somados.
VII - Notificação tempestiva à contratada com aviso de recebimento que deve ser
arquivado no processo;
VIII - Cadastro da paralisação no GEOBRAS.

3 - NAS VISITAS À OBRA:
I - registro de visita e de eventuais ocorrências, orientações de correção ou
recomendações no Diário de Obras;
II - preenchimento “diário” do Diário de Obras pelo preposto;
III - manutenção de preposto na obra com a competência técnica contratada;
IV - disponibilização da documentação obrigatória no canteiro de obras;
V - cumprimento dos projetos, memoriais descritivos e caderno de encargos;
VI - os materiais e equipamentos utilizados estão de acordo com a qualidade e
especificações do edital, contrato e proposta de preços;
VII - determinar expressamente e formal o refazimento de serviços executados em
desacordo com o contratado, com registro no Diário de Obras e com comunicação à
autoridade competente no caso de não atendimento;
VIII - cumprimento do cronograma;
IX - cumprimento da legislação e das instruções e resoluções do CREA-CONFEA, da
ABNT e do INMETRO, entre outras;

Realizado / Não se aplica

X - condições de segurança dos trabalhadores e da obra;
XI - presença de subcontratadas não autorizadas pela Administração.
3 - NAS MEDIÇÕES:

Realizado / Não se aplica

I - correta quantificação dos serviços executados, mantendo memórias de cálculo à
disposição dos controles interno e externo;
II - registro fotográfico datado;
III - medição e fotos no GEOBRAS;
4 - NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

Realizado / Não se aplica

I - observação de obediência às normas legais relacionadas às retenções e
recolhimentos das obrigações tributárias;
II - Se na primeira medição, fora juntado ao processo:
a) Certificado de matrícula junto ao INSS referente à obra, consoante art. 256 do
Decreto Federal nº 3.048/99;
b) Relatório do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA ou Programa de
Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT,
conforme o caso;
c) Laudo Técnico de Condições do Trabalho - LTCAT;
d) Programa Técnico de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;
5 - NAS DEMAIS MEDIÇÕES:
I - nota fiscal / fatura correspondente à medição, devidamente certificada pelo fiscal da
obra;
II - cópia da folha de pagamento de pessoal da obra e respectivo comprovante de
pagamento, referente ao mês anterior;
III - Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP da mão-de-obra alocada na obra, referente ao mês anterior;
IV - Guia da Previdência Social – GPS, vinculada à matrícula CEI da obra, referente ao
mês anterior;
V - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
VI - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
VII - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

Realizado / Não se aplica

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos da Lei nº 12.440, de 2011.
VIII – aferição de validade e manutenção do percentual da garantia da obra.
6 - NA ÚLTIMA MEDIÇÃO:

Realizado / Não se aplica

I - a liquidação deverá ser instruída, além dos documentos descritos em “5”, com os
demais:
a) Termo de Recebimento Provisório, emitido pelo fiscal da obra e assinado pelas
partes, em até 15 dias após a comunicação escrita da contratada, nos termos do art.
67; e
b) Certidão Negativa da Matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI da obra.
7 - PROCEDIMENTOS EM PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
I - o motivo determinante é fato superveniente à data da contratação.
II - proposta técnica de alteração contratual com fundamentação técnica;
III - observação dos limites legais de acréscimos e supressões;
IV - alteração necessária em razão de erro dos projetos, solicitação do refazimento aos
seus autores, sem ônus para a Administração;
V - juntada de solicitação formal e parecer do engenheiro fiscal da obra quando a
alteração do contrato for solicitada pela contratada;
VI - solicitação de alteração de prazo com observância das condições do art. 57 da Lei
nº 8.666/93;
VII - cadastramento do aditivo e do pré-aditivo no GEOBRAS;
VIII - minuta de termo aditivo submetido à apreciação da consultoria jurídica;
IX - pedido, com antecedência mínima de 30 dias da data do término de vigência do
contrato, a proposta de alteração à aprovação do Gestor de Governo.

Realizado / Não se aplica

ANEXO VI
PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA:

Realizado / Não se aplica

I - elaborar Relatório de vistoria, com base no contrato e no projeto básico (rol
sugerido em anexo);
II - quando do recebimento da comunicação de conclusão da obra pela empresa
contratada, realizar a vistoria, evidenciando eventuais inconformidades;
III - notificar formalmente a contratada, em até 15 (quinze) dias do recebimento da
comunicação de conclusão da obra, para que promova as correções, sem ônus para a
Administração;
IV - realizar nova vistoria depois de efetuadas as correções pela contratada;
V - verificar a entrega, pela contratada, da documentação exigida no contrato;
VI - emitir o Termo de Recebimento Provisório no GEOBRAS;
PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA:
I - Nomeação de Servidor ou de Comissão com capacidade técnica para o recebimento
definitivo;
II - Servidor ou comissão designada:
III - realizar os testes de funcionamento e usabilidade e, ao final do prazo de
observação, verificar a existência de defeitos construtivos;
IV - emitir notificação à contratada para as correções necessárias;
V - verificar a entrega, pela contratada, da Licença de Operação;
VI - verificar a entrega, pela contratada, do Habite-se da obra, quando determinado no
contrato;
VII - verificar a entrega, pela contratada, do “as built”, quando determinado no
contrato;
VIII - verificar o integral cumprimento, pela contratada, de outras exigências técnicas
ou legais constantes do Contrato.
IX - emitir o Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo.
X - repassar ao setor de patrimônio, toda a documentação técnica relacionada à obra,
recebida por ocasião do recebimento provisório e definitivo, tais como: alvarás,
licenças, “as built”, manuais de utilização e termos de garantia de equipamentos e
insumos; enfim, toda a documentação que permita o posterior acompanhamento para
a realização das manutenções preventivas e corretivas das instalações da obra e,
especialmente, o acompanhamento durante o prazo de garantia quinquenal.

Realizado / Não se aplica

