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Ofício nº399/2012/DREA/GAB/CIRCULAR               

 

Araguaína, 27 de agosto de 2012. 
Ao Diretor(a) de Unidade Escolar  
 

Assunto: Obras - Contratações 

 
                            Senhor(a) Diretor(a), 
 
 
1.                  Conforme Memorando nº 169/CIRCULAR/SEDUC, esclareço que a unidade 
escolar que possui recurso em conta destinado a obras deverá adotar as seguintes providências: 
 
Para contratação de empresas ou profissionais que irão elaborar os projetos 

            

• Obter com as empresas ou profissionais de Arquitetura e Engenharia, no mínimo, 3 (três) 
propostas para elaboração de projetos, planilha com quantitativo (memória de cálculo), 
planilha orçamentária e memorial descritivo referentes às prioridades definidas na 
reunião, para cada unidade escolar. Os projetos deverão seguir o padrão SEDUC, 
lembrando de observar se esta Pasta já possui modelo igual ao proposto. Neste caso, 
estarão faltando apenas as implantações, projetos de fundações, memoriais e planilhas (na 
SEDUC há projeto padrão de quadra coberta, quadra, cobertura de quadra, projeto padrão 
4 (quatro) salas de aula, biblioteca e outros). Em caso de dúvida, deverá ser consultado o 
setor de projetos da Diretoria de Padrões Mínimos educacionais: Telefones; 3218-2017 
ou 3218-1478. 

 

• As propostas não poderão exceder a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Caso seja superado esse 
valor, será necessário processo licitatório. 

 

• As propostas deverão ser enviadas à Diretoria de Padrões Mínimos Educacionais, para 
análise e aprovação. 

 

• Somente após aprovadas é que poderá ser feita a contração da empresa ou profissional. O 
modelo do contrato encontra-se disponível na Diretoria de Padrões Mínimos 
Educacionais na SEDUC. 

 

• O recurso para pagamento dos serviços será diminuído do valor em conta destinado a 
obras, observando que os projetos deverão ser elaborados pensando na utilização dos 
recursos em conta. Não será feita complementação de recurso por parte da SEDUC para 
execução da obra. 

• O prazo para as unidades escolares enviarem as proposta até vai o dia 30 de agosto.   
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Continuação do Mem. nº 169/ CIRCULAR/SEDUC 
 
Para elaboração dos projetos 

 

• O contratado deverá elaborar um anteprojeto arquitetônico, o qual deverá ser encaminhado à 
Diretoria de padrões mínimos Educacionais, para análise e aprovação. 

 

• Após aprovado, deverá ser elaborado o projeto arquitetônico, que deverá ser submetido, 
novamente, à aprovação da Diretoria de Padrões Mínimos Educacionais. 

 

•  Após aprovado, deverão ser elaborados os projetos executivos, planilhas e memoriais. 
 

• Após a conclusão de todos os projetos, planilhas e memoriais, deverão ser enviados à 
Diretoria de Padrões Mínimos Educacionais, para análise final e aprovação. 

 
Observação: 

 
Para agilizar, os documentos citados nos três primeiros itens desse tópico poderão ser enviados à 
SEDUC via e-mail. A versão final deverá ser impressa. 
 

Para o pagamento dos serviços executados 
 

• O profissional deverá entregar, pelo menos, uma via impressa dos projetos, planilhas e 
memoriais, devidamente assinados, com emissão da ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), e arquivo digital em DWG, sendo 
que o pagamento dos serviços somente poderá ser efetivado após autorização, escrita, da 
Diretoria de Padrões Mínimos Educacionais. 

 
Do envio dos documentos para a SEDUC 

 

• Toda a documentação deverá ser encaminhada à Diretoria de Padrões Mínimos 
Educacionais, para que seja concluída a formalização do processo licitatório. 

 

• Após a conclusão, será encaminhado ao Titular desta Pasta, para autorização da abertura dos 
trâmites licitatórios que ocorrerão nas associações. 

 
                         Informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones: 3218-2017 ou 
3218-1478 ou pelo e-mail: obras@seduc.to.gov.br 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 


