
MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

CONTROLE INTERNO

FOLHA Nº

1/14

NORMA INTERNA Nº: 12/2007

DATA DA VIGÊNCIA: 02/01/2008

1ª ATUALIZAÇÃO EM:11/08/2008

2ª ATUALIZAÇÃO EM: 28/11/2011

3ª ATUALIZAÇÃO EM: 05/06/2014

ASSUNTO: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

SETORES  ENVOLVIDOS:  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS,  SETOR  DE
ENGENHARIA;  SETOR  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  E  OUTRAS  SECRETARIAS  E
SETORES RESPONSÁVEIS POR OBRAS.

1)OBJETIVOS:

1.1. Disciplinar e normatizar procedimentos na Gestão de Obras Públicas Municipais;
1.2.  Definir  os  principais  passos  para  implantação  de  obras  públicas(  Projeto  Básico  e
Projeto executivo);
1.3. Normatizar a administração dos contratos;
1.4. Normatizar procedimentos de controle na execução de obras;
1.5. Atualizar novos procedimentos de acordo com a Orientação Técnica OT-IBR 003/2011 -
1ª Edição valida a partir de 22/11/2011. (incluido para atender a  Orientação tecnica OT-IBR 003/2011).

Obs.: Esta Orientação Técnica OT-IBR 003/2011 visa estabelecer parâmetros para as
avaliações de qualidade das obras públicas,  durante o seu período de garantia (5
anos)  de  responsabilidade  objetiva  dos  executores,  bem  como  elementos  para
acionamento dos responsáveis pela reparação dos defeitos. (incluido  para atender a Orientação
tecnica OT-IBR 003/2011).

1.6. Atualização novos procedimentos e comprometimento de todos os responsáveis pelas
obras públicas (junho/2014).

2) DOS PROCEDIMENTOS:

2.1. Da Solicitação de Obras Públicas
2.1.1. As obras são planejadas pelas secretarias de acordo com a finalidade;
2.1.2. A Secretaria encaminha para a Engenharia e Projetos, o Roteiro de Solicitação de
Projetos e Orçamento de Obras.
2.2. Forma de Execução: Direta e Indireta

2.3. Direta e Indireta com Material:
2.3.1. Na sequência a Engenharia define o Fiscal da Obra, e a secretaria solicitante define o
Fiscal do Contrato;
2.3.2.  O  Engenheiro  Projetista  encaminha  sua  ART,  o  Projeto,  Planilha  Orçamentária,
Cronograma Físico-Financeiro,  Memorial  Descritivo  e demais documentações pertinentes
para a Secretaria solicitante;
2.3.3. A Secretaria encaminha juntamente com as documentações do Engenheiro Projetista,
o Termo de Referência, a justificativa e solicitação, para o departamento de Licitação realizar
o Certame;
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2.3.4. faz-se a abertura do Certame e o departamento de Licitação encaminha para o GEO-
OBRAS, registrar todas as etapas obrigatórias: Fase Interna, Fase Externa e Homologação
gerando o Contrato;
2.3.5. O Setor de GEO-OBRAS realiza o cadastro da Obra.

2.4. Execução Direta com Mão-de-Obra
2.4.1. A Engenharia define o Fiscal da Obra;
2.4.2. O Fiscal da Obra encaminha sua ART, Projeto da Obra, ART do Projetista, Planilha de
Custo de Mão de Obra e Maquinários estimada e demais documentações pertinentes, para
registro no GEO-OBRAS;
2.4.3. O responsável pelo GEO-OBRAS, solicita portaria de nomeação do Fiscal da Obra;
2.4.4. É realizado o cadastro da obra no GEO-OBRAS;
2.4.5. É gerado o código da obra no qual será informado no empenho de materiais ou de
mão-de-obra;
2.4.6. O Setor de Licitação faz a solicitação do empenho, informando obrigatoriamente o
código da obra do GEO-OBRAS e encaminha para a Contabilidade;
2.4.7. O Setor de Contabilidade procede o registro contábil do empenho.

2.5. Da Execução da Obra
2.5.1. A Secretaria Solicitante emite a Ordem de Serviço;
2.5.2. O Fiscal da obra de posse da Ordem de Serviço, encaminha para a empresa e para o
registro  no  GEO-OBRAS,  juntamente  com a ART de execução e  encaminha p/setor  de
Licitação arquivar;
2.5.3. O fiscal da obra solicita o material de acordo com o cronograma de execução, para o
setor de Compras para obras e engenharia;
2.5.4. Na sequência o setor de compras para obras e engenharia faz o pedido do material de
acordo com o contrato e define o local de entrega do material;
2.5.5. O material é entregue no almoxarifado, e o almoxarife deverá proceder de acordo com
a Norma Interna nº 26/2010;
2.5.6. O material é entregue direto na Obra. O Fiscal da Obra e o Fiscal do Contrato em
conjunto com o Almoxarife confere o material e atesta a NF;
2.5.7. De posse da Nota Fiscal devidamente atestada o Setor de Compras para Obras e
Engenharia encaminha para o departamento de GEO-OBRAS fazer os registros;
2.5.8. O setor Geo-Obras devolve a NF carimbada(LANÇADO GEO –OBRAS) ao setor de
compras e este encaminha para a Secretaria responsável;
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2.5.9. A Secretaria  assina  e encaminha para  a Tesouraria  fazer  o  processo contábil  de
liquidação e pagamento da despesa;
2.5.10. O Fiscal do Contrato e o Fiscal de Obras acompanham a aplicação do material na
obra;
2.5.11. O Engenheiro/Fiscal de obra faz a medição de acordo com o contrato e envia para o
GEO-OBRAS;
2.5.12. O setor de Geo-Obras de posse da medição lança no sistema;
2.5.13. O engenheiro encaminha a medição devidamente assinada por todas as partes à
tesouraria fazer a liquidação e pagamento e arquiva na engenharia;
2.5.14.  O engenheiro e os fiscais recebem a obra de acordo com essa norma interna e
atualizações item 2.11 - Recebimento provisório e definitivo das obras;
2.5.15. Encaminhado para o GEO-OBRAS realizar os registros.

2.6. Do Projeto Básico:

2.6.1. O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e
ambientais, plantas e especificações técnicas, orçamento detalhado do custo global da obra,
subsídio para montagem do plano de licitação e gestão da obra;
2.6.2.  O projeto  básico  deverá  ter  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART),  do(s)
responsável(is) pela sua elaboração, conforme dispõem os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.496/77;
2.6.3. O projeto básico deve ser aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto
no inciso I do § 2º do artigo 7º da Lei nº 8.666/93;
2.6.4.  Deverá  ser  considerado  no  projeto  básico  principalmente  os  seguintes  requisitos,
conforme dispõe o artigo 12 da Lei nº 8.666/93: segurança; funcionalidade; e adequação ao
interesse  público;  economia  na  execução,  conservação  e  operação;  possibilidade  de
emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias primas existentes no local  da
execução, conservação e operação; impacto ambiental;
2.6.5. A responsabilidade pela elaboração do Projeto Básico é do setor de Engenharia da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, exceto quanto aos projetos oriundos dos Órgãos
Concedentes.
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2.7. Do Projeto Executivo:

2.7.1. É fundamental que se apresente coerente com o projeto básico, de um modo que seja
respeitado o vínculo do objeto com o processo licitatório;
2.7.2.  Qualquer  alteração  efetuada  no  projeto  executivo  (em relação  ao  projeto  básico)
deverá estar tecnicamente justificada e aprovada pela autoridade competente;
2.7.3. O projeto executivo deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do (s)
responsável(is) pela sua elaboração, conforme dispõem os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.496/77;
2.7.4. O projeto executivo deverá ser elaborado contendo todos os elementos necessários à
completa execução da obra, conforme disposto no inciso X do artigo 6º da Lei nº 8.666/93;
2.7.5. As técnicas de construção previstas e os materiais especificados no projeto executivo,
deverá  ser  os  mesmos  previstos  no  projeto  básico.  Qualquer  alteração  deverá  haver
justificativa técnica para essa modificação;
2.7.6. A responsabilidade pela elaboração do Projeto Executivo é do setor de Engenharia da
Sec.  de  Obras  e  Serviços  Urbanos,  exceto  quanto  aos  projetos  oriundos  dos  Órgãos
Concedentes;

2.8. Dos Contratos

2.8.1. Todo aditivo de contrato deverá obrigatoriamente ser bem fundamentado e justificado
tecnicamente pela autoridade competente. O Aditivo de contrato deve ser encaminhado com
antecedência mínima de 15 dias do seu vencimento, para ao setor responsável;
2.8.2.  Todo  o  Aditivo  que  depender  da  aprovação  do  Concedente  (União  ou  Estado)
somente poderá ser aditivado após a aprovação do órgão Concedente;
2.8.3. O reajuste do contrato deverá ser o mesmo previsto no edital de licitação;
2.8.4.  As especificações técnicas para execução da obra, constantes do contrato, deverão
ser as mesmas estabelecidas no projeto básico e/ou executivo;
2.8.5.  Obrigatoriamente  a  Administração  Pública  deve  constar  nos  editais  e  minutas  de
contrato, menção expressa ao art. 618 do Código Civil. (incluído para atender a  Orientação técnica OT-
IBR 003/2011).

2.9. Execução Física da Obra

2.9.1.  A execução de cada obra  deverá  ser  acompanhada e  fiscalizada pelos  Gestores
nomeados através de portarias específicas para este fim;
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2.9.2.  A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas no contrato, conforme dispõe o art. 66 da Lei nº 8.666/93;
2.9.3. Os materiais aplicados e os serviços executados na obra devem ser inspecionados
pela  fiscalização,  com  o  objetivo  constatar  o  atendimento  às  especificações,  conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
2.9.4.  Os  profissionais  deverão  ir  a  campo  munidos  dos  instrumentos  necessários  à
identificação, localização e registro dos defeitos, de acordo com a obra a ser avaliada;
2.9.5. Todos os defeitos encontrados devem ser individualmente referidos em formulários
próprios  para  cada  tipo  de  obras,  como  exemplificativamente  os  constantes  no  anexo
Modelo III no caso específico de obras rodoviária e Modelo IV para obras de edificações.
2.9.6. Os formulários de registro devem indicar, com precisão adequada, a localização e a
espécie de cada defeito encontrado, devendo ainda, realizar registro fotográfico de cada tipo
de defeito relatado.
2.9.7. Os defeitos que sejam flagrantemente decorrentes de caso fortuito, motivo de força
maior  ou  culpa  exclusiva  de  terceiros  não  devem  ser  relatados  para  notificação  aos
executores da obra,  posto  que caberá  à Administração Pública  as  suas correções.  Não
obstante,  estes  devem  constar  nos  formulários  com  uma  legenda  que  os  relacione  às
cláusulas de exclusão de culpabilidade aplicáveis.

2.10. Medições e Pagamentos

2.10.1. A fiscalização deverá proceder à rigorosa medição das etapas já concluídas, para a
liberação de pagamento de parcelas da obra;
2.10.2.  Os  serviços  executados  serão  pagos  após  a  emissão  de  laudos  de  medição
realizados pela fiscalização, conforme o contrato, ou seja, após sua regular liquidação;
2.10.3.  As  medições  acumuladas  deverão  ser  compatíveis  com  o  cronograma  físico-
financeiro da obra.
2.10.4.  O representante da Administração, responsável  pela fiscalização da obra, deverá
manter anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução
do  contrato,  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das  faltas  ou  defeitos
observados, conforme dispõe o § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
2.10.5.  O representante da Administração, responsável  pela fiscalização da obra, deverá
encaminhar relatórios à autoridade competente, comunicando ocorrências que venham a
ensejar sanções ao contratado e alteração de projeto, custo ou prazo da obra, conforme
dispõe o § 2º do art. 67 da Lei nº8.666/93.
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2.10.6.  Todas  as  medições  e  termo  de  recebimento  (provisório  e  definitivo)  das  obras,
deverão ser arquivados no departamento de Engenharia., sendo que uma das cópias deverá
ser enviada para o Setor de Prestação de Contas sempre que a obra for conveniada;
2.10.7. Todos os pagamentos efetuados deverão ter conformidade com o previsto no projeto
executivo, no cronograma físico-financeiro e com as medições dos serviços realizados.

2.11. Recebimento provisório e definitivo das obras

2.11.1. O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável técnico, mediante
termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes  em até  15  (quinze)  dias  da  comunicação
escrita do contratado, conforme modelo I em anexo;
2.11.2. O recebimento definitivo deverá ser feito pelo responsável técnico ou pela Comissão
de  Gestores  nomeadas  por  portarias,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas
partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, conforme modelo II em anexo.
Obs.: O prazo máximo de assinatura entre o termo provisório e o termo definitivo não 
deverá ultrapassar a 90 (noventa) dias.
2.11.3. A Administração Pública contratante deve manter arquivados os correspondentes 
elementos documentais: (incluído para atender a Orientação técnica OT-IBR 003/2011).

 Projetos,  memoriais descritivos,  especificações técnicas,  caderno de encargos “as
built  “ e orçamento, todos devidamente assinados pelos responsáveis técnicos com
os correspondentes registros de responsabilidades técnicas;

 Registros de responsabilidade técnica de execução e de fiscalização, emitidos junto
ao conselho profissional competente;

 Termos de recebimento provisório e definitivo;
 Contratos e aditamento; 
 Diário de Obra (ou livro de Ordem);
 Notificações e expedientes emitidos e recebidos;
 Relatórios de Inspeções periódicas, após o recebimento da obra;
 Relatórios e atestados do Controle Interno, após o recebimento da obra.

3. CONTROLE DO DESEMPENHO (incluído para atender a Orientação técnica OT-IBR 003/2011).
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3.1. Para  garantir  o  direito  de  acionar  os  responsáveis  pelos  vícios  na  execução,  a
Administração  Pública  vem  implementando  controle  sobre  o  desempenho  das  obras
contratadas e recebidas;
3.2. O controle sobre o desempenho deve permanecer, em regra, até o término da garantia
quinquenal estabelecida pelo art. 618 do Código Civil;
3.2.1. O início da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento da obra;
3.2.2. Determinadas obras ou serviços, por sua natureza ou prazo de validade dos próprios
materiais empregados, não são garantidos pelo prazo de cinco anos estabelecidos em lei,
devendo  ser  monitorados  durante  os  períodos  próprios  de  sua  vida  útil.  São  eles,
exemplificativamente:  serviços  de  capinação,  roço/roçada,  limpeza  e  desobstrução  de
dispositivos  de drenagem, pintura (sinalização) de faixas  de rodovias ou vias urbanas e
pintura de edificações. 
3.3. Ainda que ultrapassado o período de garantia quinquenal, a Administração Pública pode
notificar os responsáveis pelos defeitos constatados nas obras. Para isso, deve averiguar se
a mesma ainda se encontra dentro do seu período de vida útil e realizar uma inspeção mais
detalhada, uma vez que passará a assumir o ônus da prova. 
3.4. A Administração Pública deve realizar avaliações periódicas da qualidade das obras,
após seu recebimento, preferencialmente a cada 12 (doze) meses.

4.  NOTIFICAÇÃO  DOS RESPONSÁVEIS E  PROCESSO ADMINISTRATIVO  (incluído  para
atender a Orientação técnica OT-IBR 003/2011).

4.1.  Concluídos os procedimentos de campo e havendo defeitos anotados, a Administração
Pública deve instaurar, de imediato, o competente processo administrativo, que se iniciará
com a notificação extrajudicial do empreiteiro responsável. 
4.1.1. A notificação deve ser acompanhada dos formulários com os registros de todos os
defeitos encontrados e das fotografias exemplificativas. 
4.1.2. Na notificação deve ser estabelecido um prazo para o início dos serviços de correção
dos  defeitos,  excluindo-se  os  que  estejam  relacionados  a  cláusulas  excludentes  de
culpabilidades, ou para a apresentação da defesa. 
4.2. Caso  a  empreiteira  responsável  se  comprometa  a  executar  as  reparações,  a
Administração Pública deve se certificar que as soluções apresentadas por aquela, caso
divirjam  das  suas,  são  as  mais  adequadas  para  garantir  que  os  serviços  não  sejam
meramente paliativos, ou seja, que durem por toda a vida útil da obra. 
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4.2.1.  A  equipe  técnica  expressamente  designada  pela  Administração  Pública  para  a
fiscalização dos serviços de correção dos defeitos deve realizar o controle tecnológico, em
consonância com as normas vigentes, imprescindível para a aceitação dos mesmos.
4.3. Caso  a  empreiteira  responsável  encaminhe  uma  peça  de  defesa,  a  Administração
Pública deve verificar se todos os defeitos relacionados foram contra-argumentados e se
aquela restringiu sua tese às quatro excludentes de culpabilidade.
4.3.1. Após  a  análise  da peça  de  defesa,  a  Administração Pública  deve  emitir  relatório
técnico que, concluindo pela sua procedência, recomende o arquivamento do processo, ou,
concluindo pela improcedência, fundamente nova notificação ao executor, desta feita para o
início imediato dos serviços.
4.3.2.Essa nova notificação deve ser acompanhada de planilha orçamentária que descreva
os serviços a serem executados, com suas respectivas quantidades e preços. Quanto a
esta, ainda cabe defesa por parte do executor.
4.4. A  instauração ou instrução do Processo Administrativo  não impede que,  em casos
urgentes,  a  Administração Pública  execute  os  serviços  de reparação.  Neste  caso,  deve
comunicar  previamente  o  fato,  informando  do  respectivo  orçamento,  à  empreiteira
responsável para posterior ressarcimento.

5.ENCAMINHAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL  (incluido para atender a  Orientação técnica OT-IBR
003/2011).

5.1. Caso a empreiteira não inicie no prazo estipulado os serviços solicitados (subitens 5.1.2
ou 5.3.1) ou deixe de apresentar a competente peça de defesa (subitens 5.1.2 ou 5.3.2), a
Administração  Pública  deve  encerrar  o  Processo  Administrativo,  concluindo  pela
responsabilização do executor, e remetê-lo para a Procuradoria-Geral da unidade federativa,
ou outro Órgão de equivalente função, solicitando a demanda do devido processo judicial.
5.1.1. Considerando que os defeitos observados nas inspeções normalmente se agravam
com o passar  do tempo, deve-se solicitar  que a Procuradoria-Geral,  ou outro Órgão de
equivalente função, pleiteie uma obrigação de fazer ao invés da indenização pelo valor da
causa.
5.1.2.  Dado o regular transcurso do processo administrativo e a urgência em se iniciar os
reparos, uma vez que sua postergação acarreta o agravamento dos defeitos e perigo ou
desconforto  aos usuários,  o  ofício  de  notificação deve também requisitar  um pedido de
antecipação de tutela e a arbitragem de uma multa diária pelo não cumprimento.
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5.2. A instauração ou instrução do Processo Judicial não impede que, em casos urgentes, a
Administração  Pública  execute  os  serviços  de  reparação.  Neste  caso,  deve  comunicar
previamente o fato,  informando do respectivo orçamento, à Procuradoria-Geral,  ou outro
Órgão de equivalente função, para que tome todas as providências legais que assegurem o
posterior ressarcimento dos custos. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Caberá ao setor de Engenharia da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos preparar um
CHEK
LIST (relação) das ações necessárias para início, acompanhamento e conclusão das obras;
6.2. Caberá ao setor de Engenharia da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, preparar
uma lista  de  documentos exigidos na prestação de contas  considerando todas ações a
serem listadas em conformidade com o item 3.1 desta Norma;
6.3.  Quando  os  modelos  de  planilhas  de  medições  forem  àqueles  determinados  pelos
Órgãos
Concedentes, deverá sempre ser respeitadas essas determinações;
6.4. Não serão admitidas modificações na execução dos projetos conveniados, sem a
prévia autorização do Órgão Concedente (União ou Estado);
Obs.: Se houver atraso no recebimento das parcelas em razão de modificações na
execução  do  projeto  sem  a  autorização  prévia  do  Órgão  Concedente,  será
responsabilizado o Agente Público que determinou a ordem.
6.5.  Os termos de recebimento provisório  e ou definitivo,  deverão ser encaminhados de
forma imediata para o setor de Prestação de Contas ao setor de Contábil e patrimônio;
6.6.  Os  Gestores  nomeados  para  acompanhamento  dos  Convênios  deverão observar  o
cumprimento  desta  Norma,  bem  como  sugerir  medidas  de  aperfeiçoamento  a  fim  de
melhorar a sua organização e maximizar os controles;
6.7.As  inspeções  às  obras  devem  ser  realizadas  por  profissionais  habilitados,  com
experiência suficiente para reconhecer os diversos tipos de defeitos e avaliar se os mesmos
são de fato precoces.
6.8. Qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Norma, deverá ser esclarecida junto ao
Sistema de Controle Interno.
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7. DEFINIÇÕES 

Para efeito desta Instrução Normativa e a Orientação Técnica IBRAOP OT - IBR 003/2011,
conceitua-se:

7.1 Garantia Quinquenal: período de 5 anos, definido pelo art. 618 do Código Civil, no qual
os executores têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras.
7.2 Responsabilidade Objetiva: aquela que estabelece que as pessoas jurídicas de direito
público  ou  privado  responderão  diretamente  pelos  danos  causados  a  terceiros,
independente de dolo ou culpa.
7.3  Excludentes  de  Culpabilidade:  são  situações  que,  quando  devidamente  provadas,
afastam qualquer responsabilidade do agente,  inclusive a responsabilidade objetiva.  São
elas  tão  somente:  caso  fortuito,  motivo  de  força  maior,  culpa  exclusiva  de  terceiros  e
inexistência do defeito.
7.4 Caso Fortuito e Motivo de Força Maior: são acontecimentos imprevisíveis, inevitáveis
e estranhos à vontade das partes.
7.5 Obrigação de Fazer: é uma prestação não financeira exigida pelo autor numa demanda
judicial. Na qual, nos termos dos art. 632 e 633 do Código de Processo Civil, o devedor é
citado para satisfazer a obrigação no prazo que o juiz assinalar.
7.6 Valor da Causa: é a correspondência financeira da prestação exigida pelo Autor numa
demanda judicial. Trata-se de informação essencial nos processos judiciais, fornecida pelo
Autor logo na petição inicial.
7.7  Empreiteiro:  para  efeitos  desta  Orientação  Técnica  consideram-se  empreiteiro,  o
executor e o contratado.
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MODELO I
MODELO DE FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE OBRAS

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO Nº ______         DATA_____/_____/_______

Protocolo nº .......................

Instrumento Contratual nº..                                             Tipo de Execução(Direta/Indireta)...........

Executor............................

Valor ................................

Município ........................

Endereço obra...............                             Bairro.............              Complemento.....................

Natureza Obra(construção, Reforma,ampliação)...............

Detalhe Natureza( Escola, posto Saúde etc)...............

Dimensão ........................

Prazo de Execução .........

Data  de início ................                                                    Data de término........

RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Considerando que os serviços executados estão de acordo com as
cláusulas contratuais, os serviços ficam provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo legal de 90
(noventa) dias, para o efetivo recebimento definitivo dos serviços conforme art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Lucas do Rio Verde-MT , _____/_____/________

      _________________                      ______________                               _______________
      Responsável Técnico                      Executor da Obra                               Repres. Executivo
         CREA
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MODELO II 
MODELO DE FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS

Protocolo nº .......................

Instrumento Contratual nº..                                      Tipo de Execução (direta/indireta).....................

Executor............................

Valor ................................

Município ........................

Endereço obra...............                             Bairro.............              Complemento.....................

Natureza Obra(construção, Reforma,ampliação)...............

Detalhe Natureza( Escola, posto Saúde etc)...............

Dimensão ........................

Prazo de Execução .........

Data  de início ................                                                    Data de término........

RECEBIMENTO DEFINITIVO: Considerando que os serviços executados estão de acordo com as
cláusulas contratuais, e verificando que o objeto se encontra em perfeitas condições, a fiscalização
aceita a obra/serviços em caráter definitivo. As partes interessadas, por seus representantes abaixo
assinados, firmam o presente em quatro vias de igual teor, para que se produza os devidos efeitos
legais.

Lucas do Rio Verde-MT , _____/_____/________

         _______________                      ______________                               _______________
       Responsável Técnico                    Executor da Obra                                Repres.Executivo
          CREA
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MODELO III
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MODELO IV

     FORMULÁRIO PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES 

Unidade: (Prefeitura / Secretaria / Autarquia):

                     LAUDO DE INSPEÇÃO Nº: _____/____
Obra:  Concluída em: ____/____/_____
Executor:  Contrato nº: ______/_____
Local: 
Inspeções 
anteriores: 

___/___/_____; ____/____/_____; ____/____/_____; ____/____/____

DEFEITOS VERIFICADOS 

1. Estruturais: 

2. Segurança: 

3. Qualidade de materiais: 

4. Equipamentos: 

5. Instalações: 

6. Outros: 

Equipe técnica: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Data inspeção: ____/____/_____ 

  Anexar registro fotográfico relacionado aos defeitos identificados
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