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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
PARECER Nº 14242/2020/SR(27)MBA-D1/SR(27)MBA-D/SR(27)MBA/INCRA
PROCESSO Nº 54000.052918/2019-81
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

ASSUNTO: Avaliação Técnica de Convênio firmado entre o INCRA e a Prefeitura de Bom Jesus do
Tocan�ns complementação/recuperação de estradas vicinais em Projetos de Assentamentos

  

Senhor Chefe da SR-27/DD,

Obje�vando atender a solicitação nos portaremos a análise técnica das peças técnicas anexadas no
processo.

1. DADOS ENCONTRADOS NA PROPOSTA APRESENTADA PELA P.M. XINGUARA

1.1. Concedente: Ins�tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

1.2. Convenente: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocan�ns

1.3. Convênio nº: 892292/2019

1.4. Objeto: O presente Convênio tem por objeto a recuperação de estradas vicinais em projetos de
assentamento localizados na zona rural do município de Bom Jesus do Tocan�ns, Estado do Pará, conforme detalhado
no Plano de Trabalho.

1.5. Dos Recursos: Os recursos previstos somam a importância de R$ 1.024.000,00 (um milhão vinte e
quatro mil reais), sendo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) recursos a serem repassados pelo INCRA e R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais) que deverá ser repassado como contrapar�da pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Tocan�ns, Estado do Pará.

1.6. Discriminação das obras e seus respec�vos valores:

Discriminação da obra Unid. Quant. Valor Total (R$)

Recuperação de 33,15 Km de estradas vicinais no PA São Geraldo (Vila Brasileira)
Localizado na zona rural do município. Km 33,15 R$ 1.024.000,00

T O T A L (R$) R$ 1.024.000,00

 

2. DA ANÁLISE AO PROJETO BÁSICO E PLANO DE TRABALHO

2.1. Após análise da proposta apresentada pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocan�ns verificamos
as seguintes situações:

2.1.1. Constata-se OFÍCIO n° 248/2019-GBPMBJT de 17 de maio 2019 encaminhado pela Prefeitura Municipal
de Bom Jesus do Tocan�ns, que traz como Assunto "Encaminha Documentos Quanto à Proposta N° 00037712019"

2.1.2. Plano de Trabalho: apresentado contendo os seguintes itens:

2.1.2.1. Dados cadastrais do Prefeito municipal de Bom Jesus do Tocan�ns o SRº João da Cunha Rocha.

2.1.2.2. Descrição do Projeto.

2.1.2.3. Iden�ficação do Objeto sendo: "Recuperação de 33,15 Km de estradas vicinais no PA São Geraldo (Vila
Brasileira) Localizado na zona rural do município". 

2.1.2.4. Prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias consecu�vos, sendo formado pela soma o prazo de
execução dos serviços, processo licitatório e prestação de contas; No entanto o prazo de vigência é de 545 (quinhentos
e quarenta e cinco) dias corridos por se trata de ano de eleições municipais.
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2.1.2.5. Jus�fica�va da proposta, sendo: "Atendimento as famílias de agricultores assentados pelo INCRA no PA
São Geraldo (Brasileira), obje�vando melhorias de condições de transporte de seu excedente de produção agrícola
até os centros de comercialização, integrando-os ao processo produ�vo nacional, fiando-as ao campo, facilitando o
deslocamento de bens e serviços, integrando cada agricultor como cidadão na sociedade brasileira, bem como
reduzindo os conflitos agrários".

2.1.2.6. Consta Cronograma de execução da obra em 120 (cento e vinte) dias corridos.  

2.1.2.7. Verificamos que as transferências de recursos estão divididas em 03 (três) parcelas, no entanto sugere-se
que seja executada em parcela única, conforme:

Art. 41. a) Níveis I, I-A, IV e V, preferencialmente em parcela única; onde o Nível I-A, para execução de obras e
serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil
reais) e inferiores a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Incluído pela Portaria Interministerial nº
558, de 10 de outubro de 2019).

2.1.2.8. Conforme consta no site do IBGE, o município de Bom Jesus do Tocan�ns apresenta a contagem
es�mada da População para o ano de 2019 de 16.981 habitantes;

2.1.2.9. Conforme o art. 77 da Lei 13.242 de 30 de dezembro de 2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, a
contrapar�da será estabelecida em termos percentuais do valor previsto no instrumento de transferência voluntária,
considerando-se a capacidade financeira da respec�va unidade beneficiada e seu Índice de Desenvolvimento Humano,
tendo como limite mínimo e máximo:

 I – No caso dos Municípios:

a) 0,1% (um décimo por cento) e 4% (quatro por cento) para Municípios com até cinquenta mil habitantes;

2.1.2.10. Desta forma, verificamos que a proponente está com o percentual de 2,34% (dois inteiros e trinta e
quatro centésimo por cento) de contrapar�da em relação ao valor total previsto para o firmatura  do convênio, assim
atendendo ao disposi�vo;

2.1.2.11. Consta também a aprovação do Plano de Trabalho pelo gestor municipal.

2.1.3. Projeto Básico e peças técnicas, com as seguintes considerações:

2.1.3.1. Verificamos que a apresentação do projeto básico foi de forma insuficiente para melhor manifestação
técnica. Considerando o que determina o art. 7 da Lei nº 8.666/93, verificamos sua que não houve aprovação pela
autoridade competente do Projeto projeto Básico.

2.1.3.2. Não foram apresentadas as Planilhas orçamentárias, composições unitárias, memórias de cálculos e
Notas de Serviços: as planilhas orçamentárias e preços unitários deverão está em conformidade com a
NE/INCRA/DD/DA/Nº114 de 26 de setembro de 2014, onde os preços unitários devem ser extraídos do SICRO 2
(DNIT) e do SINAPI, conforme o que determina o art.125 da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2012 (Lei 12.465 de 12
de agosto de 2011).

2.1.3.3. Peças técnicas como: Especificações técnicas, Composições Unitárias, BDI, Modelo de placa de
iden�ficação de obra (padrão do Governo Federal), Mapa de localização dos serviços e Desenhos Técnicos, não foram
apresentadas em sua totalidade sendo apresentados apenas os item de Mapa de Localização, Desenhos Técnicos.
Portanto as peças técnicas não estão em conformidade com os padrões sugeridos e fornecidos pelo INCRA SR-27
quanto aos serviços propostos a execução neste convênio. Estas peças técnicas devem especificar os materiais a serem
u�lizados, bem como os equipamentos e máquinas necessárias para a execução dos serviços do objeto deste convênio;

2.1.3.4. Verificamos a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA Nº PA20190383805
Emi�da pela Engenheira Civil VANESSA CRISTINA LEAL LIRA referente à elaboração deste projeto e orçamentação,  e da
sua auten�cidade junto ao site do CREA/PA através da com a chave: Y2ZwY. No entanto está ART foi dada baixa no
sistema CREA/PA pelo mo�vo de "INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO
PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA".  Assim sendo não tem mais validade.

2.1.3.5. De acordo com a Norma de Execução n°. 114/2014, o Projeto de Engenharia será elaborado por
profissional legalmente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, conforme Lei
n°. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, observadas as competências das diferentes modalidades profissionais de
Engenharia. Desta forma, entendemos que é de responsabilidade do Engenheiro responsável pelo projeto averiguar “in
loco” o melhor local para execução dos serviços, fim atender a Norma de Execução. Ressaltamos que consta técnico
competente responsável pela elaboração do Projeto Básico conforme ART apresentada no item anterior, no entanto a
Engenheira Civil VANESSA CRISTINA LEAL LIRA não faz mais parte do quadro técnico da convenente. Informamos que
realizamos vistoria prévia no período de Dezembro de 2019 e junho de 2020 onde constatamos que houve
melhoramento de parte do trecho proposto não cabendo mais a execução do mesmo. A obra foi realizada do início
do trecho na BR-222 na coordenada geográfica 751.886/9.436.524 até  próximo ao rio Jacundazinho na coordenada
geográfica 746.822/9.456.552 que equivale a 21,6 Km. Ressalta-se que neste trecho de 21,6 Km há a previsão de
instalação de Obras de Artes Correntes que podem ser man�dos a sua execução. Ressaltando que não atentamos para
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o dimensionamento e quan�ta�vos apresentados que são responsabilidade pelo profissional técnico que elaborou o
projeto apresentado.

2.1.3.6. Verificamos a inclusão dessas informações na Plataforma Mais Brasil, aberto à consulta pública, por meio
do Plataforma Mais Brasil (www.plataformamaisbrasil.gov.br) conforme o que determina Artº 4 da Portaria
Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

2.1.3.7. Verificamos que não houve apresentação de documentação referente a licenciamento ambiental do
empreendimento objeto desta convênio.

3. PARECER CONCLUSIVO

3.1. Em relação às peças técnicas analisadas, inseridas na Plataforma Mais Brasil, entendemos que as
mesmas e demais peças técnicas não reúnem condições de aprovação por parte do INCRA.

3.2. Por não reunir condições de aprovação solicita-se que a convenente realize as seguintes modificações do
Projeto Básico:

3.2.1. Apresentação do novo Projeto Básico, excluindo-se o trecho mencionado no item 2.1.3.5, ressaltando-se
que pode ser man�dos as obras de artes correntes do trecho, com as seguinte peças técnicas:

3.2.1.1. Planilhas orçamentárias, composições unitárias, BDI, memórias de cálculos e Notas de Serviços;

3.2.1.2. Especificações técnicas, Modelo de placa de iden�ficação de obra (padrão do Governo Federal), Mapa de
localização dos serviços e Desenhos Técnicos;

3.2.1.3. Apresentar Engenheiro Civil para conduzir os trabalhos visto que a profissional declarada não faz mais
parte do quadro técnico da convenente;

3.2.1.4. ART, contendo os serviços de projeto, orçamento e fiscalização;

3.2.1.5. Documentação Ambiental da obra (Licenciamento ou Dispensa o que couber);

3.2.1.6. Ajuste no Plano de trabalho com descentralização de recurso em parcela única;

3.3.  Assim, sendo sugere-se, SMJ, que a convenente seja no�ficada sobre o parecer para tomar as medidas
necessárias para aprovação do Projeto Básico.

Documento assinado eletronicamente por Elizeu Alves Santos, Engenheiro, em 25/06/2020, às 12:04, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6454797 e o código CRC
6161502D.

Referência: Processo nº 54000.052918/2019-81 SEI nº 6454797

http://www.convenios.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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