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1. Introdução
O presente guia é de caráter informativo e orientativo, tendo como principal
característica auxiliar o proponente no momento da elaboração das documentações que
deverão ser encaminhadas à Coordenação de Análise de Investimentos e Infraestrutura –
COAINF, para subsidiar a Análise Técnica Econômica de Obras dos processos relacionados ao
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e ao Programa Nacional de Apoio
à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).
Com este intuito, serão apresentados alguns exemplos de documentações que deverão
ser anexadas a cada PROCESSO, e os parâmetros considerados essenciais para subsidiar as
Análises Técnicas de Arquitetura e de Engenharia.
Não serão abordados neste guia questões referentes à habilitação, ao mérito
assistencial e as demais etapas pertinentes à formalização dos PROCESSOS.
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2. OS PROGRAMAS.
Instituídos pela Lei nº 12.715/2012, o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS/PCD) são dois programas implantados pelo Ministério da Saúde para incentivar ações
e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos no
campo da oncologia e da pessoa com deficiência. Pessoas físicas e jurídicas que contribuírem
com doações para projetos nessas duas áreas poderão se beneficiar de deduções fiscais no
Imposto de Renda.

3. DEFINIÇÃO DO OBJETO.
3.1. Para o Ministério da Saúde e conforme a Resolução – RDC nº 50, os objetos são assim
caracterizados:
- REFORMA de unidade de saúde - alteração em ambientes sem acréscimo de área,
podendo incluir vedações e/ou instalações existentes, substituição ou recuperação de materiais
de acabamento ou instalações existentes.
- AMPLIAÇÃO de unidade de saúde - acréscimo de área a uma edificação existente ou
mesmo construção de uma nova edificação para ser agregada funcionalmente (fisicamente ou
não) a um estabelecimento já existente.
- CONCLUSÃO de unidade de saúde - Atividade de retomada de serviços de engenharia,
anteriormente suspensos, visando ao término total da obra.
- CONSTRUÇÃO de unidade de saúde - Construção de uma nova edificação desvinculada
funcionalmente ou fisicamente de algum estabelecimento já existente.
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Figura 01 – Definição do objeto
Para os processos relacionados ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON) e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS/PCD) SOMENTE serão aceitos Objetos de REFORMA, conforme determina a PORTARIA
1.550 DE 29 DE JULHO DE 2014.
“Art. 2º Para efeito desta Portaria, considera-se:
XX - reforma: obras de conservação ou manutenção que não acarretem supressão ou
acréscimo de área construída, tais como demolição e construção de paredes internas,
pinturas, reparos em revestimentos, substituição de materiais de revestimento de piso,
parede ou forro, substituição do tipo de telha ou manutenção da cobertura do bem,
manutenção de instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, rede de dados,
substituição de esquadrias e obras de adequação para acessibilidade de acordo com
critérios e parâmetros técnicos observados na NBR nº 9.050/ABNT, de 2004;”.

4. ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DE OBRAS.
A análise técnico-econômica de obras é iniciada após a avaliação e emissão de mérito
favorável pelas áreas finalísticas do Ministério da Saúde. A área técnica de arquitetura realiza a
primeira etapa da análise e, posteriormente, o processo é analisado pela área técnica de
engenharia.
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4.1. ANÁLISE TÉCNICA DE ARQUITETURA:
Para a análise técnica de arquitetura são necessárias as seguintes documentações:
• Jogo de plantas com desenho dentro do padrão NBR-6492: com plantas, cortes e
fachadas em escalas não menores que 1/100, denominação dos ambientes, conforme listagem
da Resolução RDC nº 50/2002 ANVISA, dimensões (lineares e áreas) dos compartimentos,
locação de louças sanitárias e bancadas, posição dos leitos (quando houver), locação dos
equipamentos médico-hospitalares não portáteis e de infraestrutura, indicações de corte,
elevações, ampliações e detalhes, sempre com especificação clara dos respectivos materiais de
execução e acabamento por ambiente.
• A planta de locação/situação deve apresentar a rua, o terreno, os lotes e sistema viários
adjacentes. Mesmo que a rua não tenha um nome definido, é necessário identificar ao máximo
a localidade onde será realizada a obra, além de enviar a cópia do registro em cartório do
terreno.
• Por se tratar de reforma, o projeto arquitetônico deverá possuir legenda
(demolir/construir/existente) e marcações na planta com diferenciação de cor ou, em caso de
plantas monocromáticas, diferenciação de texturas nas áreas a serem demolidas, construídas e
mantidas.
• Todas as pranchas do Projeto Arquitetônico devem conter assinaturas do gestor de
saúde e do técnico responsável, bem como, informações atualizadas (data do projeto e
alterações).
• Memorial Fotográfico com legenda indicativa das áreas a serem reformadas.
• Projetos arquitetônicos aprovados pelas Vigilâncias Sanitárias Locais (estaduais,
municipais ou distrital) anteriores ao início das obras da edificação. Conforme a Resolução RDC
n° 51/2010: (1) o Projeto Básico Arquitetônico (PBA) aprovado e respectivo parecer técnico final
tem validade por 360 dias, contados a partir da data de sua aprovação; (2) a obra deve,
obrigatoriamente, ser iniciada no prazo de validade do parecer técnico final; e (3) as obras
iniciadas no prazo de validade do parecer técnico final e posteriormente paralisadas por
período superior a 360 dias devem ter seu PBA reavaliado, por meio de abertura de novo
processo na vigilância sanitária competente, para verificação do atendimento à legislação
sanitária vigente.
•

Recomendamos ao profissional responsável pelo desenvolvimento e autoria do
projeto, consultar as Normas para Projetos físicos de estabelecimentos
assistências de saúde – Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 e a
Resolução – RDC nº 51, de 6 de outubro de 2010 – “Dispõe sobre os requisitos
mínimos para análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de
estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá
outras providências”.

•

Recomendamos ainda consultar a Norma Brasileira – ABNT – NBR 9050 –
Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos
(Terceira Edição 11.09.2015).
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4.2. ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA:
Para análise Técnica de Custos deverão ser apresentadas, no mínimo, as seguintes
documentações:


Planilha Orçamentária;



Cronograma Físico Financeiro;



Memorial Descritivo;



Memória de Cálculo;



ART e/ou RRT de Orçamento;



Declaração de compatibilidade de custos e quantitativos;



Composição do BDI.

4.2.1. Observações Pertinentes:
1 - Deverá ser informado, no escopo da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico
Financeiro.
- Objeto do Plano de Trabalho Aprovado;
- Endereço completo da Obra (Endereço da Obra conforme PTA);
- Data de elaboração do documento (Planilha Orçamentária / Cronograma) (dd/mm/aaaa);
- Data base de consulta da Tabela do SINAPI (com desoneração);
- Valor do BDI (%) adotado, conforme Acórdão 2622/2013 - TCU;
- Área de intervenção de Projeto (área de intervenção de reforma, conforme projeto
arquitetônico).
Todos os documentos deverão ser carimbados e assinados pelo gestor dos recursos e
pelo responsável técnico do projeto (Engenheiro ou arquiteto, constando o número do registro
no CREA e/ou CAU).
2 - É obrigatório que faça parte do escopo da obra uma "Placa de Obra", orçada em metros
quadrados (m²), nos padrões do "Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras". O
proponente poderá consultar o modelo da Placa da Obra, através do site da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República - http://www.secom.gov.br/orientacoesgerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras.
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3 - Os serviços descritos na Planilha Orçamentária deverão estar em conformidade com o que
preconiza o Decreto Nº 7.983, de 08 de abril de 2013.
3.1 - Segundo o texto do Decreto Nº 7.983, de 08 de abril de 2013.
“Art. 3o O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os
serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos
custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à
mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados
como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.”
“Parágrafo único. O SINAPI deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF,
segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.”
** A tabela do SINAPI de custos de composições sintéticos dos serviços está disponível no sítio
da
Caixa
Econômica
Federal,
através
do
link: https://webp.caixa.gov.br/casa/sinapi/index.asp?menu=0.
3.2 - Nos casos em que o SINAPI não ofereça custo unitário de insumos ou serviços, só poderão
ser aceitos os itens que tenham como base de consulta uma tabela de referência formalmente
aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às
composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes
do SINAPI.
3.3 - Itens contemplados na planilha orçamentária que por ventura não atendam ao disposto no
Decreto Nº 7.983, de 08 de abril de 2013, deverão ser acompanhados por TRÊS ORÇAMENTOS
DE TRÊS FORNECEDORES DISTINTOS, devidamente ASSINADOS E EM PAPEL TIMBRADO ONDE
CONSTEM OS DADOS DA EMPRESA (podem ser escaneados). Lembramos ainda ao proponente
que O PREÇO A SER ADOTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVE SER O MENOR ENTRE os
três valores consultados. E, a DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVERÁ
SER IDÊNTICA ÀS DESCRIÇÕES DA PROPOSTA ADOTADA (contendo o maior número possível de
especificações do serviço a ser executado).
3.4 - Deverá ser apresentada uma única Planilha Orçamentaria atualizada, com todos os
serviços pleiteados para Reforma, e em conformidade com o que preconiza a Lei 13.043, de 13
de novembro de 2014, no que diz respeito à aplicação/utilização dos custos com desoneração.
4 - Não serão aceitos itens quantificados em verba "vb", valores globais "gb" ou orçados de
maneira similar. Itens quantificados desta forma impossibilitam a análise dos custos dos
serviços. O proponente deverá abrir estes itens, especificando seus serviços, com respectivos
quantitativos e valores.
5 - Não serão aceitos itens descritos como insumos, seus respectivos custos deverão ser
inseridos nas composições dos serviços aos quais estão relacionados. Salientamos que, na
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Planilha Orçamentária, deverão constar as descrições dos Serviços necessários para a execução
da obra em questão.
6 - Deverão ser suprimidas da Planilha Orçamentária todas e quaisquer referências a marcas
modelos ou características que, de certa forma, direcionem a especificação dos itens para um
único fabricante. Tais especificações deverão ser contempladas no memorial descritivo,
devidamente justificadas por critérios técnicos ou expressamente indicativos da qualidade do
material a ser adquirido, hipótese em que a descrição do item deverá ser acrescida de
expressões como “ou similar”, “ou equivalente”, “ou de melhor qualidade”.
7 - A Administração Local da Obra deverá ser apresentada em aberto na Planilha Orçamentária,
e em anexo apresentar o detalhamento completo dos quantitativos.
8 - Em casos de instalações orçadas por “pontos” os mesmos deverão ser separados de acordo
com a utilização, pois existem diferenças nos valores para ponto elétrico de tomada de uso
geral, de uso específico, de luz e de interruptor, dessa mesma forma os pontos hidráulicos são
diferenciados como pontos de água fria (de acordo com o diâmetro da tubulação utilizada),
ponto de esgoto primário e secundário. E ainda, em anexo, deverá ser apresentado o
detalhamento completo dos quantitativos.
8.1 - Apresentar croqui com identificação de todos os pontos de instalações elétricas,
hidráulicas, esgoto e logica (caso sejam executadas).
9 - Deverão constar no orçamento todas as especificações possíveis de cada serviço, tais como:
espessura; material; traços; dimensões; nº de demãos; etc. Lembramos que estas
especificações são importantes, pois influenciam no preço dos serviços, e devem constar no
orçamento mesmo que já estejam constando no memorial descritivo. Caso os serviços não
sejam especificados adequadamente, o mesmo será equiparado ao valor mais baixo da tabela
do SINAPI, porém exequível.
9.1 - O SINAPI também pode ser consultado, a título de pesquisa para descrição de serviços.
Salientamos que a complementação das especificações é essencial para a determinação do
custo unitário dos referidos serviços. Sem estas, torna-se inviável o prosseguimento das analises
de custos e quantitativos. E ainda, todos os serviços devem estar compatibilizados com o
Projeto e demais documentações que venham a subsidiar a análise técnica de Engenharia.
10 - Deverá ser enviada uma cópia da Memória de Cálculo e Memorial Descritivo, com
levantamento completo e detalhado de todos os serviços contemplados na Planilha
Orçamentária.
Os serviços descritos no Memorial Descritivo e na Memória de Cálculo deverão ser
idênticos aos descritos na Planilha Orçamentária, conforme projeto arquitetônico.
10.1 - Por se tratar de reforma, deverá ser apresentada memória de cálculo com a descrição do
ambiente em que será realizado determinado serviço. Como por exemplo:

Piso em Cerâmica:
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- Corredor: XX m²
- Circulação: XX m²
- HALL – XX m²

***Totalizando XXX m² de piso em cerâmica a serem instalados na Unidade de Saúde X.
11 - Não serão custeados com recursos deste Pleito, aquisição de equipamentos, ferramentas,
EPI, pagamento de taxas, fretes, projetos de edificação e executivos. Sendo assim, não deverão
constar na Planilha orçamentária descrições que se enquadrem na especificação supracitada.
12 - Deverá ser apresentada composição detalhada do BDI adotado na Planilha Orçamentária, e
em conformidade com o que preconiza o Acórdão 2622/2013 – TCU.
13 - Todas as documentações de Analise técnica de engenharia deverão ser compatibilizadas
com as informações dos projetos de arquitetura.
14 - A Declaração de Compatibilidade de Custos e Quantitativos deverá ser feita pelo
profissional responsável técnico pela elaboração da Planilha Orçamentária, devidamente datada
e assinada, com descrição do nome completo e respectivo CREA. Neste documento deverá
constar a informação de que os custos descritos na Planilha estão em conformidade com as
Tabelas do SINAPI e os quantitativos de acordo com o Projeto de Arquitetura.

5. Síntese da Elaboração do Parecer Técnico-Econômico de Obras.
Uma vez encaminhadas às documentações citadas anteriormente, e estando estas
aptas à análise técnica de Obras, é emitido um parecer técnico, que é o produto final do
processo de análise. Este documento consiste em um informativo que contém solicitações
quanto à documentação faltante; orientações sobre as alterações necessárias à adequação do
projeto de arquitetura e/ou planilha orçamentária (com vistas a sua aprovação); bem como
indicação de aptidão aos processos que atenderem a todos os critérios inerentes à execução do
projeto, no tocante a análise técnica de Obras. Deste modo, o parecer pode ser de dois tipos:
parecer técnico de diligências e parecer técnico favorável.
O parecer técnico de diligências é gerado quando as exigências não são integralmente
atendidas, sendo, portanto, a entidade proponente comunicada e orientada para o
cumprimento destas determinações.
Já o parecer técnico favorável é emitido quando todos os critérios que subsidiam as
respectivas análises técnicas de arquitetura e engenharia forem integralmente atendidos pelo
proponente, sendo o processo posteriormente encaminhado a Diretoria Executiva do Fundo
Nacional de Saúde – DEFNS, para prosseguimento e adoção das medidas cabíveis.
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Um parecer técnico favorável contém as seguintes informações: tipo de intervenção
proposta, localidade, tipologia da unidade, área de intervenção e valores recomendados. Este
parecer pode ainda conter eventuais ressalvas feitas pela equipe técnica de análise, que são
identificadas pelos analistas como não impeditivas para a continuidade do pleito. Neste caso, é
informado ao proponente que tais solicitações podem ser atendidas no momento da
contratação dos serviços de engenharia e início de execução das obras.

6. Atribuições da COAINF - relacionadas aos projetos do PRONON e PRONAS/PCD.
A análise feita pela Coordenação de Análise de Investimentos e Infraestrutura – COAINF
restringe-se ao exame dos aspectos técnico-econômicos específicos do projeto arquitetônico,
na forma da sua proposição quanto ao cumprimento do programa arquitetônico mínimo (em
relação à Resolução RDC nº 50/2002 e normas complementares) e a análise de custos e
quantitativos. Cabe às demais áreas competentes e relacionadas ao projeto o posicionamento
quanto às questões jurídicas, ao mérito do objeto do Projeto, sua viabilidade legal e liberação
de recursos.
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