3. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARI A
(regulamentado pela IN CAGE Nº 01/13)

3.1. Instrução inici al do processo
O procedimento de licitação para contrat ação de obras e ser viços
de engenhar ia será iniciado com a abertura de processo administrativo,
devidament e autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização
respect iva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio pa r a
a despesa, devendo conter, no m ínimo, os seguintes requisitos:
I - motivação adequada para o procedimento licitatório;
II - levantament o do local da f utura obra ou ref orma, com
medições,

registros

f otográf icos

e

laudos,

e,

se

necessário,

das

edif icações lindeiras;
III - cadastramento dos dados da m inut a do contrato no Sistema
de Finanças Públicas do Estado - Módulo Contratos;
IV - projeto básico aprovado pela autoridade competente do órgão
ou entidade proponente e do órgão responsável pelas obras e serviços
de engenharia do Estado (SOP), quando f or o caso;
V - orçamento-base detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os custos unit ários da obra ou ser viço de
engenhar ia;
VI

-

previsão

de

recursos

orçamentários,

devidamente

comprovada, que assegurem o pagamento das obr igações decorrentes
de obras ou ser viços de engenharia a serem executados no exercício
f inanceiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
VII - declaração do ordenador de despesa de que o pr oduto
esperado pela licit ação est á contemplado nas met as do Plano Plurianual
quando

a

execução

do

contrato

abr anger

mais

de

um

f inanceiro;
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exercício

VIII - cópia do t ítulo de dom ínio ou posse do imóvel mediante
certidão atualizada do registro de imóveis e/ou código ju nto ao Sistema
de

Patr imônio

do

Estado

da

Secr etaria

da

Administração

e

dos

Recursos Humanos;
IX - cópia do contrat o de locação e da autorização de que tr ata o
art. 17 do Decreto nº 49.377/12 , no caso dos bens locados pelo Est ado;
X - licença prévia emitida pelo órgão ambiental competente,
quando f or o caso;
XI - comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou do Regis tro de Responsabilidade Técnica - RRT dos projetos e
orçamentos;
XII - aprovação pela Assessor ia Jur ídica do órgão ou ent idade
licitante, das minutas do Edital e do Contrato;
XIII

-

document o

comprobatór io

da

realização

de

audiência

pública, sempre que o valor est imado para uma licitação ou para um
conjunto de licitações simult âneas ou sucessivas f or superior a R$
150.000.000, 00 (cento e cinquenta m ilhões de reais), conf orme o art. 39
da Lei nº 8.666/93;
XIV - exame prévio da Procur ador ia - Geral do Est ado - PGE,
conf orme Decreto nº 50.274/13; e,
XV - manif estação prévia da Contadoria e Auditor ia -Geral do
Estado - CAGE.
Obs.: Nos procedimentos licitatór ios deverá ser exigido, dent re os
document os

de

habilitação

relativos

à

qualif icação

técnica,

a

Declaração de Conhecimento e Vistoria Técnica, na f orma do Anexo VIII
da ref erida Instrução Normativa.
3.2. Projeto Básico
Conjunto de elementos necessár ios e suf icientes, com nível de
precisão adequado, para car acterizar a obra ou ser viço de engenhar ia,
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos pr eliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado trat amento do
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impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do
custo da obra e a def inição dos métodos e do prazo de execução,
devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de f orma a f ornecer
visão global da obra e ide nt if icar todos os seus elementos constitut ivos
com clareza;
b)

soluções

técnicas

globais

e

localizadas,

suf icientemente

detalhadas, de f orma a minimizar a necessidade de ref ormulação ou de
var iantes durante as f ases de elaboração do projeto executivo e de
realização das obras e montagem;
c) ident if icação dos tipos de ser viços a executar e de mater iais e
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especif icações que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem f rustrar
o caráter compet it ivo para a sua execução;
d) inf ormações que possibilitem o estudo e a dedução de m étodos
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a
obra, sem f rustrar o caráter compet itivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da
obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos,
as normas de f iscalização e outros dados necessários em cada caso;
f ) orçamento detalhado do custo global da obra, f undamentado em
quantitativos de ser viços e f ornecimentos propriamente avaliados;
3.2. Projet o Execut ivo - conjunto dos elementos necessários e
suf icientes à execução completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT .
3.3. Encaminhamento à CELI C – par a iniciar o procedimento
licitat ório na CELIC o processo deve esta instruído com o Formulár io
para Elaboração d e Edital para Obras e Ser viços d e Engenhar ia ,
disponível

no

site

da

CELI C,

na

área

“Formulár io

e

devidament e preenchido.
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Modelos” ,

