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GESTÃO DE OBRAS EM EDUCAÇÃO

Planejamento

Fiscalização

Manutenção

Garantia Quinquenal



PLANEJAMENTO



PLANEJAMENTO – ESTUDO DE NECESSIDADE

• Quais os objetivos a serem alcançados?

• Análise de demanda
o Quantidade de crianças em idade escolar por 

bairro;
o Faixa etária dos alunos;
o Previsão levando em consideração o tempo de 

execução da obra.

• Local de implantação da obra.

• Tamanho e capacidade das salas de aula, auditório, 
sala de professores, sala de informática, biblioteca, 
entre outros.



PLANEJAMENTO – ESTUDO DE NECESSIDADE

• Plano Nacional de Educação
META 7 – Estratégia 7.18:

Todas as escolas públicas de educação básica devem ter:
• energia elétrica;
• abastecimento de água tratada;
• esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos.

E garantir o acesso dos alunos:
• a espaços para a prática esportiva;
• a bens culturais e artísticos;
• a equipamentos e laboratórios de ciências.;

Por meio de estruturas que facilitem a locomoção, com atenção 
especial para as necessidades das pessoas com deficiência.

http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014


PLANEJAMENTO – ESTUDO DE NECESSIDADE

ESTUDO DE CASO:

• Creches em construção em 12 
bairros;

• Lista de demanda apenas em bairros 
que já possuem creche;

• 9 das creches em construção estavam 
dentre os 15 bairros com maiores 
demandas;

• 2 das creches em construção estavam 
em bairros sem nenhuma creche;

• 1 creche em construção estava em 
bairro com demanda zerada.

# Bairro Demanda %

1 Bairro A 337 12,87%

2 Bairro B 251 9,59%

... ... ... ...

48 Bairro X 0 0,00%

49 Bairro Y 0 0,00%

50 Bairro Z 0 0,00%

TOTAL 2.618 100,00%

Tabela 1 - Lista de demandas por bairro

Fonte: autoria própria.



PLANEJAMENTO – DIRETRIZES DE INFRAESTRUTURA E PROJETO

• Quais os terrenos disponíveis para implantação da obra? 

o O terreno comporta o tamanho necessário para a escola?
o Será preciso desapropriar?
o Qual o tempo e o custo desse processo?

• A solução de projeto para aquele local torna o empreendimento 
viável?
o Tipo de solo
o Topografia do terreno
o Disponibilidade de infraestrutura básica: água, esgoto, energia 

elétrica, rede lógica, vias de acesso etc.
o Facilidade de obtenção de material e mão de obra para a obra



PLANEJAMENTO – ESTUDO DE VIABILIDADE

• Análise econômica

• Análise técnica

• Terreno permite a execução da obra dentro dos custos previstos?

• Para executar o serviço é preciso alguma adaptação prévia?

• Riscos do investimento



PLANEJAMENTO – ESTUDO DE VIABILIDADE



PLANEJAMENTO – ESTUDO DE VIABILIDADE



PLANEJAMENTO – ESTUDO DE VIABILIDADE



PLANEJAMENTO – PROJETO BÁSICO

• Art. 6º, inciso IX, da Lei (federal) n. 8.666/1993:
Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
IX - 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 [...] 

• Art. 6º, inciso XXV, da Lei (federal) n. 14.133/2021:
Para os fins desta Lei, considera-se:
XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado 
para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure 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 [...]

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


PLANEJAMENTO – PROJETO BÁSICO

• Programação da totalidade da obra, com previsão de custo total e 
prazo de execução;

• Deve possibilitar a perfeita quantificação dos materiais, 
equipamentos e serviços, avaliação do custo da obra e a definição 
dos métodos e do prazo de execução;

• Não é sinônimo de projeto simples!



PLANEJAMENTO – PROJETO BÁSICO

• Lei Brasileira de Inclusão – Lei (federal) n. 13.146/2015

o Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes etc.

• Normas Técnicas vigentes:

o ABNT NBR 9050/2020 (acessibilidade a edificações)
o ABNT NBR 16.537/2016 (sinalização tátil)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


PLANEJAMENTO – PROJETO BÁSICO
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PLANEJAMENTO – PROJETO BÁSICO



PLANEJAMENTO – PROJETO BÁSICO



PLANEJAMENTO – ORÇAMENTO BÁSICO

• Art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei (federal) n. 8.666/1993:

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 
particular, à seguinte sequência:
[...]
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
[...]
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

• Prejulgado 810 do TCE/SC:

A realização de licitação para contratação de obras e serviços de engenharia depende da existência de projeto básico 
aprovado pela autoridade competente, assim como de orçamento detalhado, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei 
Federal nº 8.666/93, admitindo-se a elaboração do projeto executivo (projeto final) concomitantemente à execução da 
obra, desde que autorizado pela Administração.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=810


PLANEJAMENTO – ORÇAMENTO BÁSICO

• Art. 6º, inciso XXV, alínea f, da Lei (federal) n. 14.133/2021:
Para os fins desta Lei, considera-se:
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII 
do caput do art. 46 desta Lei;

• Art. 24 da Lei (federal) n. 14.133/2021:
Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá
ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas,
e, nesse caso:
I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço
estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.

I - empreitada por preço unitário;
II - empreitada por preço global;
III - empreitada integral;
IV - contratação por tarefa;
V - contratação integrada;
VI - contratação semi-integrada;
VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


PLANEJAMENTO – APROVAÇÕES, ALVARÁS E LICENÇAS AMBIENTAIS

• São necessárias as seguintes licenças, com variações em função do tipo e do local da obra:

o O Alvará para construir, segundo o que disponha a legislação municipal;

o A aprovação do projeto pelo Corpo de Bombeiros Militar;

o O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);

o O Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), quando necessário;

o As licenças ambientais (Prévia, Instalação, Operação);

o A Consulta de Viabilidade, baseada nas indicações dos estudos técnicos preliminares – previsto no 
art. 6º, inciso IX, Lei (federal) nº 8.666/93;

o A Autorização nas Interferências.



FISCALIZAÇÃO

• A designação do fiscal é obrigação da Administração;

• A designação deve ser formal (normalmente Portaria);

• Pode ser servidor em cargo comissionado, desde que plano de cargos e
salários contemple essa possibilidade;

• Terceiro (pessoa física ou jurídica) pode auxiliar o representante da
Administração designado para a fiscalização;

• Possibilidade da contratação de fiscal ser incluída no edital para elaboração de
projeto básico;

• A atuação do fiscal não reduz nem exclui qualquer responsabilidade da
contratada.



FISCALIZAÇÃO

• Profissional habilitado junto ao CREA/CAU e capacitado para a função

• Acórdão 2897/2019 – TCU

1.9.3. dar ciência à Agência Brasileira de Inteligência sobre as seguintes
impropriedades.

[...]

1.9.3.2.2. insuficiência de capacitação dos fiscais para o exercício das atribuições de
fiscalização dos contratos, em afronta ao disposto nos arts. 58, inciso III e 67 da Lei
8.666/1993;



MANUTENÇÃO

• Art. 23, inciso I, da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e
conservar o patrimônio público;

• Inclusão da obra no programa de manutenção.
Tipos de 

Manutenção

Preventiva Corretiva Preditiva

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


MANUTENÇÃO

Vistoria em 20/08/2013 Vistoria em 04/10/2018



MANUTENÇÃO

• Contratação de serviço por resultado e não por hora:

• Acórdão 437/2018 – TCE/SC

3. Determinar à Prefeitura Municipal de Itajaí que nos procedimentos licitatórios
futuros não sejam contratados serviços com previsão de pagamento por hora
trabalhada, cujos materiais não foram especificados e seus custos foram orçados
de forma genérica e com preço acima do praticado no mercado.

• Termo de referência bem estruturado, que identifique objetivamente os
serviços e possibilite que as medições dos serviços sejam realizadas.



MANUTENÇÃO

• Formas de contratação:

o Levantamento histórico do órgão, elencando os serviços de
manutenção mais utilizados recentemente, e os respectivos
quantitativos aproximados para a elaboração do orçamento.

OU

o Licitação baseada no menor preço aferido em desconto sobre uma
tabela de preços de referência, tal como o SINAPI:

o Art. 9º, § 1º, do Decreto (federal) 7.892/2013

§ 1º O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no
mercado, desde que tecnicamente justificado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm


GARANTIA QUINQUENAL

• Garantia por prazo irredutível de 5 anos após o recebimento definitivo da obra;

• Neste período qualquer recuperação deve ser efetuada pela empresa construtora;

• Omissão em exigir a correção pela construtora é ato de improbidade
administrativa;

• Acórdão 2355/2017 – TCU

Cabe ao administrador público verificar, por meio de avaliações periódicas, a 
durabilidade e a robustez das obras concluídas em sua gestão, especialmente durante 
o período de garantia quinquenal previsto no Código Civil (art. 618 da Lei 
10.406/2002). Se, durante esse período, forem constatadas falhas na solidez e 
qualidade dos serviços prestados, é dever do gestor notificar a contratada para corrigir 
as deficiências construtivas e, caso os reparos não sejam feitos, ajuizar a devida ação 
judicial.



GARANTIA QUINQUENAL

• OT-IBR n. 3/2011

o Avaliações periódicas por profissional habilitado e qualificado;

o Localização, discriminação do defeito e registro fotográfico;

o Anotação de todos os defeitos, inclusive os decorrentes de caso fortuito 
(acidente trânsito), força maior (enchente), culpa exclusiva de terceiros (mau 
uso) ou inexistência do defeito;

o Instauração de Processo Administrativo com notificação extrajudicial e prazo 
para correção (excluídos os casos do item acima);

https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/06/OT-IBR-003-2011.pdf


GARANTIA QUINQUENAL

• OT-IBR n. 3/2011

o Se empresa concorda – verificar se correção não é paliativa;

o Caso a empresa apresente defesa, analisar:

 Arquivamento

 Notificação

o Planilha orçamentária descrevendo serviços, quantidades e preços e determinação 
para início imediato (cabe defesa);

o Caso não apresente defesa ou não inicie recuperação: encaminhamento para 
Procuradoria Jurídica e arquivamento;

o Havendo urgência, a Administração pode notificar, executar os reparos e 
encaminhar para Procuradoria para ressarcimento dos gastos.

https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/06/OT-IBR-003-2011.pdf


OBRIGADA!

Renata Ligocki Pedro

renata.ligocki@tcesc.tc.br




