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INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMÁTICA 
SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS - SOP Nº 01 

 
 “Dispõe sobre a padronização de rotinas e 
procedimentos para o desenvolvimento de Projetos 
Arquitetônicos e de Engenharia de Obras Públicas; 
Orçamentos e Cronogramas orçamentários de Obras 
Públicas; Desenvolvimento de Projeto Básico e 
Contratação de Obras Públicas e de Serviços de 
Engenharia e Arquitetura; Fiscalização de Obras 
Públicas e Serviços de Engenharia e Arquitetura; 
Recebimento de Obras Públicas e de Serviços de 
Engenharia e Arquitetura, no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Piúma”. 

 
VERSÃO: 01 
APROVAÇÃO: 16/11/2015 
UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º. Esta instrução normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos para o 
desenvolvimento de Projetos Arquitetônicos e de Engenharia de Obras Públicas; Orçamentos e 
Cronogramas orçamentários de Obras Públicas; Desenvolvimento de Projeto Básico e 
Contratação de Obras Públicas e de Serviços de Engenharia e Arquitetura; Fiscalização de Obras 
Públicas e Serviços de Engenharia e Arquitetura; Recebimento de Obras Públicas e de Serviços 
de Engenharia e Arquitetura, no âmbito da Prefeitura Municipal de Piúma.  
 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 2º. Esta instrução normativa abrange a todas as unidades da estrutura organizacional do 
Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piúma-ES. 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3º. Para fins desta instrução normativa considera-se:  

I. SOP: é o Sistema de Projetos e Obras Públicas. 
II. Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta. 
III. Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

administração tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalho-técnico profissional. 

IV. Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 
prazo de execução. 
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V. Projeto Executivo: o conjunto dos elementos necessários e suficientes a execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 

VI. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade 
Técnica – RRT: súmula de um contrato firmado entre o profissional e o cliente para a 
execução de uma obra ou prestação de um serviço, que fica registrada no CREA e/ou CAU, 
objetivando definir, para os efeitos legais, a autoria e os limites da responsabilidade técnica 
pela execução de obra ou prestação de qualquer serviço de engenharia e\ou arquitetura. 

VII. Fiscal do contrato: é atividade designada a avaliar, acompanhar, zelar pelo cumprimento 
do contrato e Projeto Básico.  
 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 

 
Art. 4º. A presente instrução normativa tem como base legal: 
a) Lei Federal Nº 8.666/93;  
b) Resolução Nº 227/2011 do TCE/ES; 
c) Resolução Nº 245/2012 do TCE/ES; 
d) Demais normas legais e regulamentares sobre a matéria objeto desta Instrução 
Normativa, inclusive as de âmbito interno. 
 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 5°. Da Secretaria de Obras, unidade responsável pela Instrução Normativa: 
I- promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Controladoria Geral do 
Município, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que 
devem ser objetos de alteração, atualização ou expansão da normativa; 
II- obter a aprovação da instrução normativa, após submetê-la à apreciação da Controladoria 
Municipal, e promover a divulgação e a implementação; 
III- manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da instrução 
normativa; 
IV- acompanhar as execuções das atividades e a obtenção dos resultados planejados; 
V- controlar as execuções dos projetos; 
VI- tomar as decisões conforme previstos em lei. 
 
Art. 6°. Das Unidades Executoras: 
I- atender às solicitações da Secretaria de Obras, por ocasião das alterações na instrução 
normativa, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração; 
II- alertar a Secretaria de Obras, sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de 
trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
III- manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade, velando pelo 
seu fiel cumprimento, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à 
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
Art. 7º. Da Controladoria Geral do Município: 
I- prestar apoio técnico quando das alterações da instrução normativa, em especial no que tange 
à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 
II- por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controles 
inerentes à instrução normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de 
novas instruções normativas; 
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III- organizar e manter atualizado o Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle do 
Município, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão 
vigente de cada instrução normativa. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 8º. Desenvolvimento de Projeto Arquitetônico e de Engenharia, Orçamentos e Cronogramas 
de Obras Públicas: 
I- Nesta atividade está envolvida a elaboração e desenvolvimento de projeto arquitetônico e de 
engenharia de obras públicas, que não necessitarão de contratação de empresa especializada em 
projetos para executar tal atividade. 
II- A Secretaria de Obras envolve-se neste procedimento com apoio à administração pública, 
para agilidade no atendimento às pequenas demandas do Município. Sendo os projetos mais 
específicos e de maior porte realizados no procedimento de contratação de empresa 
especializada, quando for necessário. 
III- Será desenvolvido o Projeto Arquitetônico Básico e o Projeto de Engenharia, para efeito de 
execução da obra, pelo Setor de Engenharia, que providenciará a elaboração da especificação 
técnica do projeto, com todos os detalhes necessários para a perfeita execução da obra sem 
danos a integridade do projeto, conforme as Normas Técnica Brasileira, inclusive os orçamentos 
e cronogramas de execução. 
IV- Depois de desenvolvido do projeto arquitetônico básico o Setor de Engenharia encaminhará 
ao Gestor da pasta para ciência e demais providências necessárias. 
Parágrafo único – O projeto executivo poderá ser dispensado quando o Setor de Engenharia 
identificar a singularidade na execução dos serviços de engenharia. 
 
Art. 9º. As planilhas orçamentárias serão elaboradas pelo Setor de Engenharia tomando sempre 
por base os preços referenciais das tabelas de preços das seguintes instituições: 
I- Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo (DERTES); 
II- Universidade Federal do Espírito Santo (Labor UFES); 
III- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI); 
IV- Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP); 
V- PINI Sistemas. 
§1º Poderá ainda o Setor de Engenharia utilizar de outras tabelas referenciais de preços 
públicos. 
§2º Havendo a necessidade de composição de preços utilizando preços referenciados ou preços 
coletados no mercado local, o Setor de Engenharia fará constar a composição de preço unitário 
anexo à planilha. 
 
Art. 10. Os cronogramas físico-financeiros, elaborados pelo Setor de Engenharia, expressarão 
visualmente a programação das atividades que serão realizadas conforme previstas na planilha 
orçamentária, instruindo de forma geral o tempo de cada etapa da obra, e poderão ser alterados 
durante a execução da obra a critério do Gestor da pasta. 
 
Art. 11. Do desenvolvimento de Projeto Básico e Contratação de Obras Públicas e de Serviços de 
Engenharia: 
I- A Secretaria solicitante do projeto de engenharia, em conjunto com o Setor de Engenharia da 
Secretaria de Obras, deverão confeccionar o projeto básico da contratação. 
II- No projeto Básico deverão constar os seguintes critérios mínimos para a sua elaboração, 
conforme Anexo I: 
a) Nome do órgão requerente; 
b) Objeto da contratação; 
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c) Justificativa; 
d) Local da obra/serviço; 
e) Recursos Orçamentários; 
f) Estimativa de custo;  
g) Prazo de execução; 
h) Vigência do contrato; 
i) Garantia; 
j) Acompanhamento da execução dos serviços (indicação do Fiscal do Contrato); 
k) Condições de entrega e aceitação da obra; 
l) Obrigações da Contratada; 
m) Obrigações da Contratante; 
n) Condições de pagamento; 
o) Medições; 
p) Visita técnica; 
q) Qualificação técnica; 
r) Modalidade de licitação; 
s) Considerações gerais ou complementares. 
§1º A Secretaria solicitante será responsável pelo preenchimento dos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, 
“i”, “l”, “m”, “n”, “r”, do projeto básico. 
§2º O Setor de Engenharia será responsável pelo preenchimento dos itens “f”, “g”, “h”, “j”, “k”, “o”, 
“p”, “q”, “s”, do Projeto Básico. 
§3º Ainda caberá ao Setor de Engenharia, através de seus técnicos, anexar ao projeto básico, o 
projeto de engenharia, as especificações técnicas (memorial descritivo), cronograma físico-
financeiro, planilha orçamentária, e outros elementos técnicos necessários para instrução do 
procedimento preparatório de licitação. 
 
Art. 12. Após a elaboração do Projeto Básico, encaminha-se o mesmo ao Gestor da pasta para 
aprovação. Sendo aprovado, será protocolizado o pedido inicial de contratação, nos termos da 
IN-CGM nº 24/2014, e demais normativos internos da Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
Art. 13. Da Fiscalização de Obras Públicas e Serviços de Engenharia: 
I- O Gestor da pasta deverá designar o servidor como Fiscal de Contrato, através de termo de 
designação de fiscal (IN-CGM nº 02/2013). 
II- O Fiscal do Contrato exercerá o controle e a fiscalização da execução do contrato, e decidirá 
sobre dúvidas surgidas no decorrer das obras e serviços, de forma a fazer cumprir, 
rigorosamente as condições do Contrato Administrativo e Projeto Básico. As anotações bem 
como a discriminação de todos os eventos ocorridos, serão, quando necessárias, documentadas e 
registradas. Entre elas: 
a) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 
b) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
c) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma físico-
financeiro aprovado; 
d) As respostas às interpelações da fiscalização; 
e) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 
III- A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da Empresa Contratada 
quanto à perfeita execução do trabalho. 
IV- O Fiscal do Contrato deverá proceder às vistorias rotineiras nas obras em execução, sendo 
que qualquer inexecução contratual detectada por ele, deverá, imediatamente, informar por 
meio de Memorando ao Gestor da pasta, relatando quais itens do contrato foram descumpridos, 
e quando possível apresentar relatório fotográfico. 
V – O Gestor da pasta terá 5 (cinco) dias úteis para confecção da Notificação por Inexecução 
Contratual, conforme IN-CGM nº 15/2014, baseando-se nas informações do Fiscal do Contrato. 
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VI – Após decorrido o prazo previsto no Artigo 6º, IN-CGM nº 15/2014, o Fiscal do Contrato 
deverá ser informado por meio de Memorando o andamento da Notificação e terá 5 dias úteis 
para indicar a penalidade ao Gestor da pasta. 
VII- As medidas administrativas a serem adotadas junto as empreiteiras ou prestadoras de 
serviço, no caso da constatação de irregularidades ao longo das obras/serviços ou no seu 
faturamento serão as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
VIII - Ao iniciar a obra, caberá ao Fiscal do Contrato dar entrada na emissão da ART de 
Fiscalização do contrato e encaminhar à Secretaria de Obras, no ato da emissão, guia para 
pagamento. 
IX – A Secretaria de Obras deverá providenciar o pagamento da Guia da ART. 
X – Em até 5 dias úteis o Fiscal do Contrato deverá encaminhar rascunho da ART para o 
responsável por realizar o lançamento de informações no Sistema do Geoobras TCEES da 
Secretaria de Obras e, após o pagamento da ART encaminhar em 5 dias cópia assinada para 
substituição. 
XI – Nos casos de Aditivos Contratual de Prazo ou/e Valor os incisos VIII, IX e X deste Artigo 
deverão ser cumpridos.  
 
Art. 14- Das ordens de serviço, paralização e reinicio de obras: 
I- A empreiteira receberá a primeira ordem de serviço, conforme IN-CGM  nº 18/2014, emitida 
pela Secretaria solicitante, que deverá encaminhar o pedido inicial para a Secretaria de Obras 
proceder o lançamento da Ordem de Serviços no Sistema Geoobras TCEES, na forma da IN-CGM 
nº 29/2014. 
II- Poderá o Fiscal do Contrato solicitar a paralisação da obra/serviço (ANEXO II), caso a 
empresa não esteja cumprindo ou cumprindo irregularmente as cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos. E outros motivos integralmente justificados, podendo levar 
a rescisão do contrato conforme previsto nos art. 77, 78 destaque para inciso V, XIV, XV e 79 
destaque para o §5º, da Lei Federal nº 8.666/93.  
III- A ordem de paralização da obra congela a vigência do contrato, retornando os efeitos 
normais do mesmo e quando dada à ordem de reinicio de serviços (ANEXO III), esta é 
arquivada junto ao processo mãe que originou a licitação. 
IV- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
Parágrafo Único – As Ordem de Paralisação e Reinício da Obra/Serviços deverão ser 
encaminhadas para o responsável por realizar o lançamento de informações no Sistema do 
Geoobras TCEES da Secretaria de Obras no prazo de 5 dias úteis após sua emissão.  
 
Art. 15. Das Medições: 
I- No decorrer da obra/serviço, a empreiteira deverá protocolizar requerimento no Protocolo 
Geral do Município, direcionado a Secretaria que a obra/serviços está vinculada, solicitando ao 
fiscal a medição dos serviços realizados no período, apresentando um espelho da medição 
pleiteada, indicando os serviços executados a serem medidos e documentação necessária 
previstas nos incisos III, IV e V do art. 15, conforme for o caso. 
II- Realizada a medição de conferência pelo Fiscal do Contrato, este emitirá a planilha de 
medição oficial com o que apurou, Relatório Fotográfico e Atestos, encaminhando à Contratada 
para que esta possa apresentar eventuais questionamentos, quando o fiscal detectar alguma 
divergência na planilha espelho e o que foi efetivamente fiscalizado, ou para aceitar a medição 
do fiscal e emitir a nota fiscal para pagamento da medição a ser atestada pelo Fiscal do Contrato. 
Após atesto na Nota Fiscal o Fiscal do Contrato encaminhará a Medição para o responsável por 
realizar o lançamento de informações no Sistema do Geoobras TCEES da Secretaria de Obras – 
IN CGM nº 20/2014. 
III- Na primeira Medição, a empreiteira deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Comprovante de Matricula Individual da Obra/Serviços, junto ao INSS - Inscrição do CEI; 
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b) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica; 
c) Certidões Negativas descritas nas alíneas de “h” a “n” do inciso IV do art. 15. 
IV- A partir da segunda medição, a empreiteira deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Comprovante de pagamento Guia de Recolhimento do FGTS do mês anterior à medição; 
b) Comprovante de pagamento Guia da Previdência Social – GPS, do mês anterior à 
medição; 
c) Protocolo de Envio de Arquivos para a Conectividade Social, do mês anterior à medição; 
d) Relação de empregados alocados na prestação dos serviços – GFIP, do mês anterior à 
medição; 
e) Folha de Pagamento Analítica do mês anterior à medição; 
f) Comprovante de pagamento do PIS e COFINS, do mês anterior à medição; 
g) Comprovante de pagamento Simples Nacional, do mês anterior à medição, se for o caso;  
h) Certidão Negativa de Débitos Municipais referentes à sede da empresa, válida na data de 
entrada do processo; 
i) Certidão Negativa de Débitos Municipais referentes ao município de Piúma, válida na 
data de entrada do processo; 
j) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, válida na data de entrada do processo; 
k) Certidão Negativa de Débitos Federais e Divida Ativa da União, válida na data de entrada 
do processo; 
l) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, válida na data de entrada do processo; 
m) Certidão de Regularidade do FGTS, válida na data de entrada do processo; 
n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, válida na data de entrada do processo. 
V- Na última Medição a empreiteira deverá apresentar, no ato do protocolo, além dos 
documentos descritos no inciso IV do art. 15, os seguintes documentos: 
a) Documentos de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada; 
b) Termo de Recebimento Provisório da obra (emitido pela Prefeitura), conforme Anexo 
IV; 
c) Certidão Negativa emitida pelos Órgãos e Entidades competentes, a fim de comprovar a 
quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciários, relativos a 
execução do objeto contratual bem como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todos 
os referidos encargos.  
VI- Após inserção no Geoobras o responsável por realizar o lançamento de informações no 
Sistema encaminhará a Medição ao Instrutor Processual da Secretaria que a obra/serviços está 
vinculada. 
VII - Se todas as documentações estiverem conforme Artigo 15, o Instrutor Processual preparará 
o pedido de pagamento a ser enviado para autorização do Prefeito Municipal. 
§1º Caso os documentos elencados nos incisos III, IV e V deste Artigo não estejam em sua 
totalidade apresentada, a Contratada deverá ser informada pelo instrutor processual ou Fiscal 
do Contrato para apresentar as documentações faltantes, através de e-mail ou documento 
assinado pela Contratada, devendo esta comunicação constar prazo para regularização, sob pena 
de não ser possível dar continuidade no pedido de pagamento, sendo este suspenso até a 
regularização dos documentos. 
 
Art. 16 Dos aditamentos contratuais: 
I- Para fins de pedido de aditivos contratuais deverá o pedido seguir as diretrizes previstas na 
IN-CGM nº 16/2014, e suas alterações, previstas na IN-CGM nº 34/2015. 
 
Art. 17 Do Termo de recebimento Provisório: 
I- Conforme art. 73, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, após executado o objeto contratual, o 
mesmo será recebido provisoriamente, pelo Fiscal da obra/serviço, mediante Termo de 
Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias, da comunicação escrita 
do contratado (Anexo IV).  
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II- Obras ou serviços em desacordo com o contrato, não serão aceitas pela administração e 
deverá ser solicitado pelo Fiscal do Contrato que a Contratada reveja os serviços para que seja 
posteriormente emitido o Recebimento Final da obra. Sob pena de Notificação por Inexecução 
Contratual. 
III- O recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 
obra ou do serviço, nem ético- profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
Art. 18 Do Recebimento Definitivo das obras: 
I- Conforme art. 73, inciso I da Lei Federal 8.666/93 após executado e atestado o Termo de 
Recebimento Provisório da obra e no período do prazo de vigência do mesmo, não for 
verificado nenhum impedimento quanto à finalização do contrato será imitido pelo Fiscal do 
Contrato Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 
observados o disposto no art. 69 desta Lei (ANEXO V).  
II- O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 
obra ou do serviço, nem ético- profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
Art. 19 Da responsabilidade pela guarda e serviços rotineiros: 
I- É da responsabilidade da Contratada realizar a vigilância da obra objeto do contrato, se 
responsabilizando até a entrega final da obra e recebimento do Termo de Recebimento 
Definitivo, por qualquer dano ao patrimônio. 
II- É também de responsabilidade da Contratada, proceder às ligações provisórias e 
definitivas de água e luz, efetuando os pagamentos das taxas, devendo esta obrigação esta 
inclusa no contrato de prestação de serviços. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Art. 20. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nesta 
instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas ao assunto, 
sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis. 
 
Art. 21. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 
legais e/ou técnicos assim exigirem, bem como manter o processo de melhoria contínua dos 
serviços públicos municipais. 
 
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Piúma/ES, 16 de novembro de 2015. 

 
Samuel Zuqui 

Prefeito Municipal 
Ricardo Rios do Sacramento 

Controlador Geral Municipal 
 
 

Paulo Sérgio Coelho 
Secretário Municipal de Obras 

 
 

José Maurício Pereira da Silva 
Responsável pelo Setor de Engenharia e 

Projetos 
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO Nº [00/AA]             /   
DATA:  

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE 
 
 
2 – DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
 
3 – DA JUSTIFICATIVA 
 
 
4 – DO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO 
  
 
5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
6 – DA ESTIMATIVA DE CUSTO 
 
 
7 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
  
 
8 – DA VIGÊNCIA  
 
 
9 – DA GARANTIA 
 
 
10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO 
  
 
11 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO 
 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  
 
13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
 

14 – DO PAGAMENTO 
 
 
15 – DAS MEDIÇÕES 
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16 – DA VISITA TÉCNICA 
 
 
17 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA 
 
 
19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES 
 
 

 
Responsáveis pela elaboração cojunta do Projeto Básico 

 
_______________________________________________ 

Nome servidor/matrícula 
Secretaria Solicitante 

 
_______________________________________________ 

Nome servidor/matrícula 
Técnico do Setor de Engenharia 

 
 
 

Acato as informações contidas neste Projeto Básico e as dou como boas, firmes e 
dentro das necessidades deste órgão. 

 
 

_______________________________________________ 
Nome Secretário solicitante 
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ANEXO II 
TERMO DE PARALIZAÇÃO DE OBRA  

 
DADOS DO CONTRATO 

Empresa contratada: _________________________________________. 
Contrato: Nº. __________/______.   
Celebrado em: ____/____/________. 
Objeto:______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________. 
Local de Realização:__________________________________________. 
Valor inicial do contrato: R$___________________________________. 
Valor do aditivo do contrato:__________________________________. 
Valor total do contrato: _______________________________________. 
Período de Realização: ____/____/________  À  ____/____/________. 
CONTRATO INICIAL:  
 Data de Início: ____/____/________. 

Data de Término: ____/____/________. 
ADITIVO DE PRAZO: 
 Data de Início: ____/____/________. 

Data de Término: ____/____/________. 
 
Motivo:  
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Portanto fica suspenso o prazo de execução dos serviços, bem como o prazo de vigência a partir 
da assinatura do presente Termo. 

 
Piúma, _______ de _________________ de 20__. 

 
 

Fiscal do Contrato 
 

 
Secretário(a) da Pasta 

 
Recebido em: _____/_____/____ 
 

 
Representante Legal da Contratada 
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ANEXO III 
ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA 

 
DADOS DO CONTRATO 

Empresa contratada: _________________________________________. 
Contrato: Nº. __________/______.   
Celebrado em: ____/____/________. 
Objeto:______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________. 
Local de Realização:__________________________________________. 
Valor inicial do contrato: R$___________________________________. 
Valor do aditivo do contrato:__________________________________. 
Valor total do contrato: _______________________________________. 
Período de Realização Inicial: ____/____/________  À  ____/____/________. 
Período de paralisação: ____/____/________  À  ____/____/________. 
Novo Período para Conclusão: ____/____/________  À  ____/____/________. 
CONTRATO INICIAL:  
 Data de Início: ____/____/________. 

Data de Término: ____/____/________. 
Data atualizada após reinício da obra: ____/____/________. 

ADITIVO DE PRAZO: 
 Data de Início: ____/____/________. 

Data de Término: ____/____/________. 
 
Portanto fica autorizada a continuidade da execução dos serviços, a partir da assinatura do 
presente Termo. 

 
Piúma, _______ de _________________ de 20__. 

 
 

Fiscal do Contrato 
 

 
Secretário(a) da Pasta 

 
Recebido em: _____/_____/20_____ 
 

 
Representante Legal da Contratada 
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ANEXO IV 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS 

 
DADOS DO CONTRATO 

Empresa contratada: ____________________________________________. 
Contrato: Nº. __________/______.   
Celebrado em: ____/____/________. 
Objeto:______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________. 
Local de Realização:_____________________________________________. 
Valor inicial do contrato: R$_______________________________________. 
Valor do aditivo do contrato:______________________________________. 
Valor total do contrato: __________________________________________. 
Período de Realização: ____/____/________  À  ____/____/________. 
CONTRATO INICIAL:  
 Data de Início: ____/____/________. 

Data de Término: ____/____/________. 
ADITIVO DE PRAZO: 
 Data de Início: ____/____/________. 

Data de Término: ____/____/________. 
 

A Secretaria Municipal de Obras, após vistoria das obras, foi verificou que os 
serviços foram executados de acordo com o Contrato assinado, obedecendo às normas técnicas 
da ABNT e especificações desta Prefeitura. 

A obra teve como Responsável Técnico pela execução: 
Responsável Técnico: ______________________________________________. 
Título: _________________________________________________________________. 
Registro: _______________________________________________________________. 
Fica, portanto, emitido o presente “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE 

OBRAS”, que tem prazo de validade de 90 (noventa) dias a contar de ________ de _________________de 
20_______, data da entrega da obra. 

Ressaltando-se que a expedição deste, não exime a Contratada de suas 
responsabilidades no que diz respeito a eventuais omissões, erros e defeitos que sejam 
constados na referida obra, dentro do prazo garantido por lei. 
 

Piúma, ___ de _________ de 20____. 
 

 
Secretário (a) Municipal de Obras 

 
 

Fiscal do Contrato 
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Anexo V 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA 

 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA/SERVIÇO 

 
DADOS DO CONTRATO 

Empresa contratada:_______________________________________________________. 
Contrato Nº: __________/______.   
Celebrado em: ____/____/________. 
Objeto:______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________. 
Local de Realização:______________________________________________. 
Valor inicial do contrato: R$ _______________________________________. 
Valor do aditivo do contrato: ______________________________________. 
Valor total do contrato: ___________________________________________. 
Período de Realização:  ____/____/________  À  ____/____/________. 
CONTRATO INICIAL:  
 Data de Início: ____/____/________. 

Data de Término: ____/____/________. 
ADITIVO DE PRAZO: 
 Data de Início: ____/____/________. 

Data de Término: ____/____/________. 
 
A Secretaria Municipal de Obras, tendo sido verificado que a obra objeto deste 

Termo foi concluída a contento pela Contratada de acordo com as cláusulas contratuais,  
obedecendo às normas técnicas da ABNT e especificações desta Prefeitura, em cumprimento do 
art. 73, inciso I, alínea “b” da lei Federal nº 8.666/1993, procede o recebimento definitivo da 
obra, de acordo com a legislação vigente. 

 
A obra teve como Responsável Técnico pela execução: 
Responsável Técnico: ______________________________________________. 
Título: _________________________________________________________________. 
Registro: _______________________________________________________________. 

 
Ressaltando-se que a expedição deste, não exime a Contratada de suas 

responsabilidades no que diz respeito a eventuais omissões, erros e defeitos que sejam 
constatados na referida obra, dentro do prazo da Lei. 

 
Piúma, ___ de _______________ de 20____. 

 
 

Prefeito(a) Municipal 
 

Secretário (a) Municipal de Obras 
 

 
Fiscal do Contrato 

 
 

Representante Legal da Empresa Contratada 
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	II- Realizada a medição de conferência pelo Fiscal do Contrato, este emitirá a planilha de medição oficial com o que apurou, Relatório Fotográfico e Atestos, encaminhando à Contratada para que esta possa apresentar eventuais questionamentos, quando o ...
	III- Na primeira Medição, a empreiteira deverá apresentar os seguintes documentos:
	a) Comprovante de Matricula Individual da Obra/Serviços, junto ao INSS - Inscrição do CEI;
	b) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica;
	c) Certidões Negativas descritas nas alíneas de “h” a “n” do inciso IV do art. 15.
	IV- A partir da segunda medição, a empreiteira deverá apresentar os seguintes documentos:
	a) Comprovante de pagamento Guia de Recolhimento do FGTS do mês anterior à medição;
	b) Comprovante de pagamento Guia da Previdência Social – GPS, do mês anterior à medição;
	c) Protocolo de Envio de Arquivos para a Conectividade Social, do mês anterior à medição;
	d) Relação de empregados alocados na prestação dos serviços – GFIP, do mês anterior à medição;
	e) Folha de Pagamento Analítica do mês anterior à medição;
	f) Comprovante de pagamento do PIS e COFINS, do mês anterior à medição;
	g) Comprovante de pagamento Simples Nacional, do mês anterior à medição, se for o caso;
	h) Certidão Negativa de Débitos Municipais referentes à sede da empresa, válida na data de entrada do processo;
	i) Certidão Negativa de Débitos Municipais referentes ao município de Piúma, válida na data de entrada do processo;
	j) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, válida na data de entrada do processo;
	k) Certidão Negativa de Débitos Federais e Divida Ativa da União, válida na data de entrada do processo;
	l) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, válida na data de entrada do processo;
	m) Certidão de Regularidade do FGTS, válida na data de entrada do processo;
	n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, válida na data de entrada do processo.
	V- Na última Medição a empreiteira deverá apresentar, no ato do protocolo, além dos documentos descritos no inciso IV do art. 15, os seguintes documentos:
	a) Documentos de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada;
	b) Termo de Recebimento Provisório da obra (emitido pela Prefeitura), conforme Anexo IV;
	c) Certidão Negativa emitida pelos Órgãos e Entidades competentes, a fim de comprovar a quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciários, relativos a execução do objeto contratual bem como declaração, sob as penas da...
	VI- Após inserção no Geoobras o responsável por realizar o lançamento de informações no Sistema encaminhará a Medição ao Instrutor Processual da Secretaria que a obra/serviços está vinculada.
	VII - Se todas as documentações estiverem conforme Artigo 15, o Instrutor Processual preparará o pedido de pagamento a ser enviado para autorização do Prefeito Municipal.
	§1º Caso os documentos elencados nos incisos III, IV e V deste Artigo não estejam em sua totalidade apresentada, a Contratada deverá ser informada pelo instrutor processual ou Fiscal do Contrato para apresentar as documentações faltantes, através de e...
	Art. 16 Dos aditamentos contratuais:
	I- Para fins de pedido de aditivos contratuais deverá o pedido seguir as diretrizes previstas na IN-CGM nº 16/2014, e suas alterações, previstas na IN-CGM nº 34/2015.
	Art. 17 Do Termo de recebimento Provisório:
	I- Conforme art. 73, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, após executado o objeto contratual, o mesmo será recebido provisoriamente, pelo Fiscal da obra/serviço, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias, d...
	II- Obras ou serviços em desacordo com o contrato, não serão aceitas pela administração e deverá ser solicitado pelo Fiscal do Contrato que a Contratada reveja os serviços para que seja posteriormente emitido o Recebimento Final da obra. Sob pena de N...
	III- O recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético- profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
	Art. 18 Do Recebimento Definitivo das obras:
	I- Conforme art. 73, inciso I da Lei Federal 8.666/93 após executado e atestado o Termo de Recebimento Provisório da obra e no período do prazo de vigência do mesmo, não for verificado nenhum impedimento quanto à finalização do contrato será imitido p...
	II- O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético- profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
	Art. 19 Da responsabilidade pela guarda e serviços rotineiros:
	I- É da responsabilidade da Contratada realizar a vigilância da obra objeto do contrato, se responsabilizando até a entrega final da obra e recebimento do Termo de Recebimento Definitivo, por qualquer dano ao patrimônio.
	II- É também de responsabilidade da Contratada, proceder às ligações provisórias e definitivas de água e luz, efetuando os pagamentos das taxas, devendo esta obrigação esta inclusa no contrato de prestação de serviços.
	CAPÍTULO VII
	DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Art. 20. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nesta instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis.
	Art. 21. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais e/ou técnicos assim exigirem, bem como manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.
	Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
	Piúma/ES, 16 de novembro de 2015.
	ANEXO I
	Acato as informações contidas neste Projeto Básico e as dou como boas, firmes e dentro das necessidades deste órgão.
	_______________________________________________
	Nome Secretário solicitante
	ANEXO II
	TERMO DE PARALIZAÇÃO DE OBRA
	DADOS DO CONTRATO
	Empresa contratada: _________________________________________.
	Contrato: Nº. __________/______.
	Celebrado em: ____/____/________.
	Objeto:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
	Local de Realização:__________________________________________.
	Valor inicial do contrato: R$___________________________________.
	Valor do aditivo do contrato:__________________________________.
	Valor total do contrato: _______________________________________.
	Período de Realização: ____/____/________  À  ____/____/________.
	CONTRATO INICIAL:
	Data de Início: ____/____/________.
	Data de Término: ____/____/________.
	ADITIVO DE PRAZO:
	Data de Início: ____/____/________.
	Data de Término: ____/____/________.
	Motivo:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	Portanto fica suspenso o prazo de execução dos serviços, bem como o prazo de vigência a partir da assinatura do presente Termo.
	Piúma, _______ de _________________ de 20__.
	Fiscal do Contrato
	Secretário(a) da Pasta
	Recebido em: _____/_____/____
	Representante Legal da Contratada
	ANEXO III
	ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA
	DADOS DO CONTRATO
	Empresa contratada: _________________________________________.
	Contrato: Nº. __________/______.
	Celebrado em: ____/____/________.
	Objeto:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
	Local de Realização:__________________________________________.
	Valor inicial do contrato: R$___________________________________.
	Valor do aditivo do contrato:__________________________________.
	Valor total do contrato: _______________________________________.
	Período de Realização Inicial: ____/____/________  À  ____/____/________.
	Período de paralisação: ____/____/________  À  ____/____/________.
	Novo Período para Conclusão: ____/____/________  À  ____/____/________.
	CONTRATO INICIAL:
	Data de Início: ____/____/________.
	Data de Término: ____/____/________.
	Data atualizada após reinício da obra: ____/____/________.
	ADITIVO DE PRAZO:
	Data de Início: ____/____/________.
	Data de Término: ____/____/________.
	Portanto fica autorizada a continuidade da execução dos serviços, a partir da assinatura do presente Termo.
	Piúma, _______ de _________________ de 20__.
	Fiscal do Contrato
	Secretário(a) da Pasta
	Recebido em: _____/_____/20_____
	Representante Legal da Contratada
	ANEXO IV
	TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS
	DADOS DO CONTRATO
	Empresa contratada: ____________________________________________.
	Contrato: Nº. __________/______.
	Celebrado em: ____/____/________.
	Objeto:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
	Local de Realização:_____________________________________________.
	Valor inicial do contrato: R$_______________________________________.
	Valor do aditivo do contrato:______________________________________.
	Valor total do contrato: __________________________________________.
	Período de Realização: ____/____/________  À  ____/____/________.
	CONTRATO INICIAL:
	Data de Início: ____/____/________.
	Data de Término: ____/____/________.
	ADITIVO DE PRAZO:
	Data de Início: ____/____/________.
	Data de Término: ____/____/________.
	A Secretaria Municipal de Obras, após vistoria das obras, foi verificou que os serviços foram executados de acordo com o Contrato assinado, obedecendo às normas técnicas da ABNT e especificações desta Prefeitura.
	A obra teve como Responsável Técnico pela execução:
	Responsável Técnico: ______________________________________________.
	Título: _________________________________________________________________.
	Registro: _______________________________________________________________.
	Fica, portanto, emitido o presente “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS”, que tem prazo de validade de 90 (noventa) dias a contar de ________ de _________________de 20_______, data da entrega da obra.
	Ressaltando-se que a expedição deste, não exime a Contratada de suas responsabilidades no que diz respeito a eventuais omissões, erros e defeitos que sejam constados na referida obra, dentro do prazo garantido por lei.
	Piúma, ___ de _________ de 20____.
	Secretário (a) Municipal de Obras
	Fiscal do Contrato
	Anexo V
	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA
	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA/SERVIÇO
	DADOS DO CONTRATO
	Empresa contratada:_______________________________________________________.
	Contrato Nº: __________/______.
	Celebrado em: ____/____/________.
	Objeto:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
	Local de Realização:______________________________________________.
	Valor inicial do contrato: R$ _______________________________________.
	Valor do aditivo do contrato: ______________________________________.
	Valor total do contrato: ___________________________________________.
	Período de Realização:  ____/____/________  À  ____/____/________.
	CONTRATO INICIAL:
	Data de Início: ____/____/________.
	Data de Término: ____/____/________.
	ADITIVO DE PRAZO:
	Data de Início: ____/____/________.
	Data de Término: ____/____/________.
	A Secretaria Municipal de Obras, tendo sido verificado que a obra objeto deste Termo foi concluída a contento pela Contratada de acordo com as cláusulas contratuais,  obedecendo às normas técnicas da ABNT e especificações desta Prefeitura, em cumprime...
	A obra teve como Responsável Técnico pela execução:
	Responsável Técnico: ______________________________________________.
	Título: _________________________________________________________________.
	Registro: _______________________________________________________________.
	Ressaltando-se que a expedição deste, não exime a Contratada de suas responsabilidades no que diz respeito a eventuais omissões, erros e defeitos que sejam constatados na referida obra, dentro do prazo da Lei.
	Piúma, ___ de _______________ de 20____.

