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RESUMO
Durante o estágio que foi realizado entre os dias 21/08/2018 à 25/10/2018 na
Secretaria Municipal de Educação do Município de Lages, foi desenvolvido o
processo licitatório para a ampliação do CEIM Claricio Madruga de Andrade,
situado na Rua Manoel Coimbra, no bairro Santa Clara no Município de Lages.
Para atender o que preconiza a lei nº 8.666, foram desenvolvidos, projeto
arquitetônico, orçamento da obra e cronograma, Memorial descritivo, tabela de
BDI, Oficio para requisição de licitação e Requisição de licitação, para
realização do certame. A ampliação em comento é composta de uma sala de
aula com banheiro que totaliza 46,24 m².

Palavras-chave: Acompanhamento, Ampliação, Licitação, Obra Pública.
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ABSTRACT
During the internship that was accomplished between August 21, 2018 and
October 25, 2018 at the Municipal Department of Education, the bidding
process for the expansion of CEIM Claricio Madruga de Andrade was
developed, located at Rua Manoel Coimbra, in the district of Santa Clara in the
city of Lages. In order to meet the requirements of Law nº 8,666, an
architectural project, a budget for the project and a schedule, a descriptive
Memorial, a BDI table, an Office for requesting a bid, and a request for a
bidding were developed. The aforementioned extension is composed of a
classroom with bathroom that totals 46,24 m².

Keywords: Side dish, enlargement, bidding, public work.
.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT-

Associação Brasileira de Normas Técnicas

SMEL-

Secretaria Municipal da Educação de Lages

SC-

Santa Catariana

IBRAOP-

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas

NBR-

Norma Brasileira

CEIM-

Centro de Ensino Infantil Municipal

SINAPI-

Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil

DEINFRA-

Departamento Estadual de Infraestrutura

BDI-

Benefícios e Despesas Indiretas
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo aplicará na prática alguns dos conceitos estudados ao
longo dos cinco anos de graduação no curso de Engenharia Civil realizado na
instituição de ensino Universidade do Planalto Catarinense, proporcionando
maior conhecimento na área e dando suporte necessário para que o aluno
depois de formado se encontre no ramo de trabalho. O estudo será realizado
na Secretaria da Educação do Município de Lages com o auxílio do Engenheiro
Civil e supervisor Vinicius Kley Couto.
A realização de projetos, orçamentos e licitações é algo rotineiro dentro da
secretaria, pois todas as obras realizadas por esse setor precisam passar por
essas etapas, atendendo a qualidade de serviço.
Ter uma equipe qualificada sem duvidas e de extrema importância
melhorando

o

desenvolvimento

dos

procedimentos

necessários

para

contratação da obra tendo assim um retorno breve atendendo as demandas do
município.
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
2.1.


HISTÓRICO DA EMPRESA

A Secretaria Municipal de Educação de Lages (SC) iniciou-se as
atividades no ano de 1988.



Endereço: AV. Papa João XXIII. N°1115 Bairro Petrópolis Lages (SC)



Orientador Técnico: Vinicius Kley Couto



A empresa é um dos setores públicos da Prefeitura de Lages Voltado à
educação, a ela compete: formular as políticas educacionais da
educação infantil e ensino fundamental, buscar medidas visando
atender as necessidades da população em relação às vagas nos
CEIMs, garantir o acesso e a permanência dos alunos na educação
municipal, definir a política educacional do Município dentre outras,
sendo assim compete também a manutenção (reformas e ampliações) e
execução de novos projetos visando o benefícios e dando suporte a
comunidade.

2.2.

SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA

Por se tratar de obra pública muitas vezes é presenciado o descaso
para com a sociedade, causando desperdício de verba pública, demora
na elaboração do projeto e execução da obra. Para que isso não venha
acontecer é necessário que se tenha muito cuidado no decorrer de todo
o processo.
A falta de acompanhamento dos profissionais do órgão público
responsável pelo empreendimento é um problema gravíssimo, pois sem
a fiscalização não se tem noção da qualidade do serviço e também pode
gerar desperdícios de tempo, material e mão de obra podendo ser
executada uma obra de baixa qualidade que não será utilizável pelo
tempo ideal. A presença direta do profissional habilitado e de extrema
importância para que não ocorram essas falhas.
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3. JUSTIFICATIVA

O presente trabalho proporcionou ao acadêmico uma forma de aprendizado
buscando mais a pratica em um dos setores voltados a construção civil.
O processo de desenvolvimento de uma obra pública é sempre algo muito
delicado tendo que ser revisado antes de qualquer tomada de decisão havendo
critérios éticos e transparência em todas as etapas projeto, orçamento,
licitação, execução e sempre cumprindo prazos e regularidades.
Além de um projeto bem elaborado, faz-se necessário o acompanhamento
em todo o processo da obra, orientando todas as etapas, para certificar-se que
foram elencadas todas as especificações elaboradas em projeto e então se
sobressaia uma obra de referência e qualidade.

4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GERAL

Acompanhar o desenvolvimento do projeto, orçamento e processo
licitatório do CEIM Claricio Madruga de Andrade.

4.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Identificar possíveis falhas no projeto;



Verificar

a

solução

mais

adequada

para

os

problemas

encontrados;


Elaborar orçamento de forma mais econômica possível dentro
dos parâmetros cabíveis.



Verificar se foram atendidos todos os requisitos para uma obra
pública.
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5. REVISÃO DA LITERATURA

Segundo a lei 8666/93, Obra púbica é considerada toda construção,
reforma fabricação, recuperação ou ampliação de bem público. Ela pode ser
realizada de forma direta, quando a obra é feita pelo próprio órgão ou entidade
da Administração, por seus próprios meios, ou de forma indireta, quando a obra
é contratada com terceiros por meio de licitação.
As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver
projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame
dos interessados em participar do processo licitatório (Lei nº 8.666/93, art. 7º).
A Lei nº 8.666, de 1993ao definir projeto básico e elencar seus elementos,
inclui a necessidade de um orçamento detalhado do custo global da obra
fundamentado no quantitativo de serviços e fornecimentos avaliados.

5.1.

AMPLIAÇÃO

Ampliar implica produzir aumento na área construída de uma edificação
ou de quaisquer dimensões de uma obra que já exista. Esta é a ideia trazida
pela IBRAOP.
Com a ampliação são mantidas as características originais da obra,
porem, a área é acrescida.

5.2.

PROJETO

Para Melhado (2004) o projeto na área da construção civil é a comunicação entre a
forma gráfica e o processo de execução. O projeto é importante para integração de
novas tecnologias, na qual ocasionará melhoras, definições no qual ajudará no
processo de execução.

As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver
projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame
dos interessados em participar do processo licitatório (Lei nº 8.666/93, art. 7º).
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O projeto básico segundo a Lei nº 8.666/93 art. 6º paragrafo IX é:
O 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.

5.2.1. Projeto arquitetônico

Projeto arquitetônico é a materialização da ideia, do espaço imaginado, é a
representação da concepção projetual. Através dele, é possível estudar a
melhor maneira de atender as necessidades dos usuários e a melhor forma de
resolver todos os problemas envolvidos nesse processo. Assim a finalidade do
projeto arquitetônico é prever possíveis problemas de execução do projeto
proposto e garantindo que a obra saia como planejada.
A principal Norma técnica para criação de um projeto arquitetônico é a NBR
6492 que fala da representação de projetos de arquitetura, firmando que para a
representação gráfica de um projeto de arquitetura, são necessários planta de
locação de situação, planta baixa, cortes que sejam desenhadas e tenham um
bom entendimento pelo leitor.

5.3.

ORÇAMENTO DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

O orçamento referencial é um documento fundamental, uma vez que
possui o escopo de limitar o preço a ser pago pela administração pela
execução de obra ou serviço de engenharia.
Não há precisão em um orçamento de obra ou serviço de engenharia,
isso sempre se torna uma estimativa. Esta imprecisão gera sempre um fator de
risco a ser avaliado pelo contratante e pelo contratado.
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De acordo com o Tribunal de Contas da União, Acórdão nº648/2016
Plenário pelo Ministro Benjamin Zymler:
Todos os fatores de risco do empreendimento devem estar previstos
no BDI, em item único e próprio, e não como custo direto na planilha
orçamentaria da obra, o que caracteriza infração ao disposto no art.
7º, §4º, da Lei 8.666/1993, uma vez que o BDI é o elemento
orçamentário destinado a cobrir as despesas não diretamente
relacionadas à execução do objeto contratado, como a cobertura de
riscos eventuais do construtor.

Para a elaboração das composições de custos unitários poderão ser
adotadas como referência, quantidades de insumos e critérios de tabelas de
órgãos públicos municipais, estaduais ou federais.

5.4.

LICITAÇÃO

Se tratando do setor público é quase impossível não falar em licitação,
para que seja contratado qualquer serviço para uma instituição pública é
necessário o processo licitatório que através dele será escolhido e contratado o
que cumprir todos os requisitos solicitados.
As licitações são regidas pela Lei 8.666/93.
Parágrafo único da lei das licitações:
“Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste
entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares,
em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação
utilizada.”

Segundo o art. 22 da lei 8.666/93 existem cinco modalidades de licitação
sendo elas:


Por concorrência: quaisquer interessados podem participar, haja vista
que possa cumprir os requisitos mínimos exigidos.
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Tomada de preços: qualquer cadastrado, podendo se cadastrar em
até três dias anteriores à data atendendo todos os requisitos para
cadastro e contendo qualificação.



Convite: interessados do ramo pertinente ao seu objeto podem ser
cadastrados ou não, convidados no mínimo três pela unidade
administrativa.



Concurso: entre quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, cientifico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores.



Leilão: entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis.

O art. 45 da lei prega que:
“O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de
licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade
com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele
referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e
pelos órgãos de controle.”

São eles os critérios:


Menor preço: é quando consegue cobrir o menor preço atendendo os
requisitos solicitados;



A de melhor técnica;



A de menor preço e técnica;



A de menor lance ou oferta no caso de alienação.
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6. METODOLOGIA

6.1.

DELINEAMENTO DA PESQUISA

O presente relatório de estágio será elaborado no decorrer do
desenvolvimento das tarefas de elaboração de projeto, orçamento e Licitação.

6.2.

ÁREA ALVO DA PESQUISA

O foco da pesquisa será a elaboração do projeto, orçamento e processo
de licitação do CEIM Claricio Madruga onde teremos a ampliação de uma sala
para atender a demanda de alunos.

6.3.

PLANOS E INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS

A coleta de dados se dará através de pesquisas bibliográficas e tendo como
referencias arquivos já existentes de projetos executados pela própria
Secretaria da Educação sempre buscando atender a Associação de Normas
Técnicas Brasileiras – ABNT.
O material para coleta de dados deve apresentar projetos, planilhas
orçamentárias

e

documentos

argumentação teórica.

necessários

para

que

se

tenha

uma
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7. DESENVOLVIMENTO

Trata-se da ampliação do CEIM Claricio Madruga situado na Rua
Manoel Coimbra, no Bairro Santa Clara, Município de Lages SC. A
demanda partiu da diretora do CEIM à Secretaria Municipal de Educação do
Município de Lages, que identificou a necessidade de mais uma sala de
aula com banheiro para que pudesse atender de forma eficaz a quantidade
de alunos.
Primeiramente foi realizada uma visita in loco para analisar as condições
do terreno e ver as possibilidades de implantação da sala de aula e
banheiro.
Concluída esta etapa, optou-se em posicionar a ampliação de acordo
com a planta de localização constante da prancha nº 5 do anexo 1.
A edificação a ser construída terá uma sala de aula com 39,4 m² e um
banheiro de 2,40m² totalizando uma área de 41,8m², tendo 46,24m² de área
construída, como demonstrado na planta baixa prancha nº 1 anexo 2.
O corte longitudinal (AA), indica o pé direito da edificação, posição de
janelas dentre outras especificações contidas conforme indica prancha nº4
anexo 3.
Na planta de cobertura estão indicados a quantidade de panos,
inclinação, o tamanho dos beirais e o posicionamento das calhas. Essas
informações estão detalhadas na prancha nº 2 anexo 4.
E para finalizar a parte de projetos, foi desenvolvido o croqui da parte
elétrica indicando interruptores, tomadas e pontos de luz. Demonstrados na
prancha nº 3 anexo 5.
Para dar continuidade no desenvolvimento do processo foi feito memória
de cálculo e através dela foi realizada a planilha orçamentária visando
economia dentro dos parâmetros normatizados. O BDI utilizado foi
calculado conforme tabela do anexo 6.
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Para elaboração do orçamento utilizamos os referenciais de preço
SINAP e DEINFRA, depois de concluido o orçamento ele foi devidamente
revisado pelo responsável técnico da empresa para que então fossem
dados os próximos passos do processo licitatório. O orçamento consta nos
anexos, como anexo 7.
Após ter o orçamento em mãos, foi desenvolvido o cronograma físico
financeiro com estimativas dos valores e datas, pois, seria impossível
prever datas e valores exatos, porem foi pensado em períodos chuvosos e
outros intemperes que pudessem atrasar o andamento da obra, buscando
estabelecer um cronograma mais exato possível para que os prazos finais
sejam atendidos. Cronograma físico financeiro anexo 8.
Em seguida foi desenvolvido o memorial descritivo sempre procurando
detalhar ao máximo todas as etapas da obra para que não ajam falhas no
andamento da construção e caso fique alguma duvida no arquitetônico, as
mesmas sejam esclarecidas através do memorial. O memorial descritivo
encontra-se nos anexos, como anexo 9.
Por fim e não menos importante foi elaborado um oficio, seguindo um
padrão já utilizado pela Secretaria da Educação do Município de Lages,
solicitando a liberação da Contratação de empresa de engenharia para
construção de sala com banheiro no CEIM Claricio Madruga de Andrade –
com fornecimento de material e mão de obra. Anexo 10.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando-se em conta o que foi abordado no decorrer do Estágio
Supervisionado, proporcionado pela Secretária Municipal da Educação do
Município de Lages, pode-se perceber que foi de extrema valia para
agregar conhecimento técnico sobre temas e aspectos que nas aulas
teóricas acabam não sendo abordados.
O estágio proporcionou uma visão mais abrangente de como será o dia
a dia da carreira profissional do Engenheiro, quais atitudes devem ser
tomadas em cada ocasião, como isso deve ser feito e o porquê disso ser
feito, aprendendo a identificar problemas e estuda-los para conseguir
soluciona-los, são coisas básicas, mas de suma importância em um
mercado tão amplo como o da Engenharia Civil que vem crescendo dia
após dia.
As atividades desenvolvidas no decorrer dos 45 dias de estágio foram
realizadas conforme um padrão já utilizado pela prefeitura, apenas sendo
readequados para obra em questão.
Entendemos que por se tratar de dinheiro público os cuidados devem
ser redobrados, em todos os quesitos, seja no inicio com o projeto básico
até a execução e entrega da obra, para evitar falhas e retrabalhos que
acabam gerando aditivos. Compreende-se que os projetos realizados
poderiam ser mais bem detalhados, proporcionando um orçamento mais
confiável com uma menor margem de erro, talvez se obtivesse um
investimento inicial maior, mas podendo ser suprido nos custos finais.
O processo ao todo foi feito de forma simples e eficaz atendendo a todos
os requisitos para uma obra pública. Fresamos que até o termino do
período de estágio não havia sido dado andamento no processo de tomada
de preços, sendo assim, não pode ser relatado o processo do inicio ao fim.
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