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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 
SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 
 

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA               N.º: 10/2013 - LC 

PROCESSO:   59050.001073/2009-12                                                            VOLUMES: III 

CONVENENTE:    PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA 

CONVÊNIO:      704310/2009-MI 

VALOR DA UNIÃO  1.800.000,00 

VIGÊNCIA:    08/ago/2013            

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:    “Macrodrenagem do Bairro Silva Jardim e suas adjacências”. 

 

ASSUNTO: Manifestação Técnica sobre solicitação de realinhamento do convênio. 

      

   HISTÓRICO 

        Examinando os autos, verifica-se o que segue: 

 

1. Projeto Básico aprovado por meio do Parecer Técnico – LVR 007/2009 (fls. 147/149), liberação em 
03 parcelas. 

2. Convênio assinado em 19/ago/2009 – Vigência 19/ago/2010 (fls. 184/191). 

3. A 1ª parcela dos recursos, no valor de R$600.000,00 foi liberada em 26/ago/2009 (fl. 205). 

4. Primeiro Termo de Prorrogação de ofício do prazo de vigência do convênio em 23/jul/2010 – 
vigência até 19/ago/2011 (fl. 227). 

5. Pelo Ofício nº 148/2012, de 18/out/2010, a prefeitura encaminha primeira prestação de contas 
parcial (fls. 238/310). 

6. Liberada a 2ª parcela dos recursos em 31/dez/2010, no valr de R$600.000,00 (fl. 322). 

7. Por meio do Ofício nº 057/2011-GAPRE, a prefeitura encaminha a Prestação de Contas referente à 
segunda parcela do convênio (fls. 328/392). 

8. Segundo Termo de Prorrogação de ofício do prazo de vigência do convênio em 09/ago/2011 – 
vigência até 15/abril/2012 (fl. 398). 

9. Realizada Inspeção e elaborado o Relatório de Inspeção nº 084/2011-ASR em 18/out/2011 (fls. 
420/424), o qual tem as seguintes constatações: 

 As obras de macrodrenagem no Bairro Silva Jardim foram iniciadas e encontram-se 
com 70% de sua execução concluída; 

 Foi constatado que a rede de drenagem utilizada na obra difere do projeto 
apresentado ao Ministério da Integração Nacional, ao invés de galeria de 3,50 x 2,20 
m de concreto armado foi utilizado Tubo Armco de 2,20 m. 
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 Esta área técnica não é favorável à liberação da 3ª parcela do convênio em epígrafe, 
até a apresentação dos documentos técnicos pertinentes pela prefeitura e 
aprovação por parte deste Ministério dos mesmos; 

 Recomenda-se que se oficie a Prefeitura Municipal a apresentar Plano de Trabalho, 
Memorial Descritivo, Planilhas, Composições, Projetos, Domínio Público, Estudos 
Hidrológicos e fotos, referentes ao convênio em epígrafe. 

10. Terceiro Termo de Prorrogação de ofício do prazo de vigência do convênio em 13/abril/2012 – 
vigência até 11/dez/2012 (fl. 436). 

11. Ofício nº 125/2012-GAPRE encaminha justificativa das alterações propostas (fls. 448/451): 

 Houve necessidade de modificação do projeto para atendimento das normas DNIT 
no que tange à travessia com linhas férreas; 

  O projeto foi modificado de modo a diminuir as travessias com linhas férreas 
inclusive trechos inoperantes; 

 Não houve inclusão de serviços novos na planilha apenas redução e acréscimo de 
quantidades de serviços já existentes. 

12. Em 10 de julho de 2012 é encaminhada documentação técnica juntamente com justificativa que cita 
com relação às composições e declarações de domínio público que foram usados os preços 
aprovados no projeto inicialmente aprovado e a área de intervenção não sofreu alteração (fls. 
452/485) 

13. Emitida em 06/set/2012 Informação Técnica nº 029/2012 – MAG (fl. 491) que reitera as 
recomendações contidas no Relatório de Inspeção 084/2011 – ASR, a respeito da apresentação de 
documentação técnica. 

14. Em 04/out/2012 foi emitido o Relatório de Inspeção nº 065/2012 – ASR (fls. 493/496) o qual conclui: 

 Houve mudança de projeto ainda não aprovada pelo Ministério; 

 Já existem 186 m já executados que representam 70% das obras; 

 As obras estão paralisadas e constatamos início de deterioração nos elementos não 
concluídos, tais como ferragens expostas dos PVs 

 A obra executada preenche condições técnicas satisfatórias apesar de não estar 
concluída e não apresentar funcionalidade, uma vez que falta executar o restante da 
rede englobando o deságue da mesma. 

15. Encaminhado o memorial descritivo, Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo 
e especificações técnicas (fls. 500/517). 

16. Quarta Prorrogação de ofício do prazo de vigência do convênio em 06/dez/2012 – vigência até 
08/ago/2013 (fl. 519). 

17. Informação Técnica nº 002/2013 – DGB, de 09/jan/2013 (fls. 524/525), solicita o projeto de 
drenagem completo com o local de início e fim da rede localizado por GPS, Planilha Orçamentária 
com os códigos SINAPI e BDI utilizado, Projeto da Recomposição Asfáltica e Memória de Cálculo dos 
quantitativos da Planilha. 

18. Por meio do Ofício nº 078/2013 – GAPRE de 08/fev/2013 a prefeitura encaminha Planilha 
Orçamentária, Memória de Cálculo e Plantas de detalhamento (fls. 528/534) 

 

Este é o breve relatório. 
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CONCLUSÃO 

 

19. Tendo em vista a documentação encaminhada pelo convenente, solicitamos que seja verificada a 
planilha comparativa (anexa) e sejam realizadas correções necessárias, citadas abaixo, e 
encaminhadas, o mais breve possível, para análise: 

 A Planilha Orçamentária apresentada está com os valores unitários diferentes da 
planilha aprovada; 

 Explicar a retirada de itens na planilha orçamentária aprovada e inserção de outros; 

 Apresentar detalhamento das caixas de concreto (serão 16m?) e localizar na planta; 

 Explicar, justificar e apresentar o dimensionamento da nova tubulação, demonstrando 
que atenderá a vazão, pois sua área será praticamente a metade da aprovada. 

 A memória de cálculo será analisada juntamente com a documentação a ser 
encaminhada. 

 

Brasília, 19 de março de 2013. 

 

 

Lílian B. Canini 
Engª Civil/DRR 

 
 

DE ACORDO: 

 

Rosilene Vaz Cavalcanti 
Coordenadora Geral do DRR 

 

 


