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Apresentação
O presente Manual Técnico contém as orientações necessárias para o preenchimento das
informações no SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação), com vistas à viabilizar a construção de escolas de educação infantil utilizando
Metodologias Inovadoras (MI).
As escolas de educação infantil fazem parte do programa Proinfância (Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil), que
é um Programa criado pelo Governo Federal e executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um conjunto de medidas que estimula os
investimentos em infraestrutura, crédito e desoneração de tributos para ampliar o Produto Interno
Bruto (PIB) – soma das riquezas produzidas pelo País – e a geração de empregos, tudo isso aliado a
benefícios sociais levados a todas as regiões brasileiras.
O principal objetivo do Proinfância é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos
municípios visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede
pública.
O FNDE, a partir da Resolução CD/FNDE nº 25 de 14 de junho de 2013, considerando a
necessidade de prover as redes públicas municipais e do Distrito Federal com novas vagas de
educação infantil, estabeleceu os critérios de transferência automática de recursos a municípios e ao
Distrito Federal, a título de apoio financeiro, para construção de unidades de educação infantil –
Proinfância, com utilização de Metodologias Inovadoras (MI).
A proposta de Metodologias Inovadoras (MI) tem, entre outros, o objetivo de dar celeridade à
construção de novas unidades de educação infantil com a garantia de qualidade da edificação e
custos reduzidos, usando como instrumento uma ata de registro de preços para adesão dos
municípios interessados.
Os municípios registrarão suas demandas no SIMEC – Módulo PAR, onde deverão preencher
as informações referentes a cada unidade pleiteada e anexar os documentos pertinentes.

 Importante observar que apenas serão consideradas as
propostas enviadas por meio do SIMEC, nos termos e prazos
estabelecidos pelo MEC/FNDE.
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Mas afinal, o que são Metodologias Inovadoras (MI)?
As Metodologias construtivas inovadoras são compostas de novos produtos e sistemas
construtivos, e englobam alguns termos comumente utilizados, tais como: painéis e elementos prémoldados e pré-fabricados, monoblocos, etc.
A utilização de metodologias inovadoras visa o atendimento a três premissas básicas do
processo de implantação e expansão do programa Proinfância: tempo de execução, qualidade da
construção e custo da construção.


Tempo de execução – finalização da obra em tempo reduzido, utilizando para tal um
processo licitatório e de contratação mais eficiente e transparente e uma metodologia de
projeto e construção mais rápida e limpa;



Qualidade da construção – garantia da qualidade do ambiente construído, por meio dos
recursos oferecidos pela industrialização, e de construção, e da possibilidade de
mensuração de requisitos de desempenho do edifício, previstos pela NBR 15.575;



Custo da Construção – custo global da obra compatível ou menor que o preço de
referência do FNDE para Estabelecimentos de Ensino Público.

Com base na NBR 15.575, foram estabelecidos os requisitos e critérios para o desempenho
do estabelecimento de ensino público. A utilização destes requisitos e critérios, conjuntamente com
as normas prescritivas em vigor, visa o atendimento às exigências do usuário com soluções
tecnicamente adequadas.
Em consulta à sociedade e ao mercado, foi constatado que através da utilização de sistemas
construtivos que otimizam os processos (Metodologias Inovadoras - MI), quer seja por utilização de
materiais distintos ou pela padronização de procedimentos, existe um tempo médio de 6 meses de
construção para o Proinfância B (1.300 m²) e de 4 meses para o Proinfância C (700 m²),
relativamente inferior ao da técnica utilizada até o momento.

 Poderão ser construídas com Metodologias Inovadoras
exclusivamente as escolas de educação infantil de Tipo B e C.
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Embasamento Legal
Buscando dar agilidade ao processo de contratação e execução às escolas de educação
infantil, o FNDE disponibiliza, a partir de agora, Atas de Registro de Preço, permitindo que as
prefeituras façam a adesão, desonerando-as do processo licitatório. Tal processo foi realizado pelo
FNDE utilizando o RDC.
O Regime Diferenciado de Construções Públicas (RDC) possui os seguintes embasamentos
legais:
 Lei Nº 12.462 de 05/08/2011
 Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável
exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:
IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (Incluído
pela Lei nº 12.688, de 2012)
§ 3o Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações e
contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas
públicos de ensino. (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)
 Decreto 7.581 de 11/10/2011

 Resolução CD/FNDE nº 25, de 14 de junho de 2013

Requisitos e critérios – Metodologias Inovadoras
O MEC/FNDE certificou-se de que os projetos de MI atendam aos seguintes requisitos e critérios:

SEGURANÇA

HABITABILIDADE

SUSTENTABILIDADE

1

DESEMPENHO ESTRUTURAL

2

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

3

SEGURANÇA NO USO E NA OPERAÇÃO

4

ESTANQUEIDADE

5

DESEMPENHO TÉRMICO

6

DESEMPENHO ACÚSTICO

7

DESEMPENHO LUMÍNICO

8

SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DO AR

9

FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE

10

CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO

11

DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE

12

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

Tabela 1: requisitos e critérios – Metodologias Inovadoras
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Como são distribuídas as Empresas licitadas pelo Brasil?
Mediante o registro de preços realizado, o FNDE define grupos para atendimento aos
municípios e DF, cujas as empresas vencedoras e respectivas tecnologias são listadas a seguir:

 LEGENDA
FORNECEDOR

TECNOLOGIA

. FORNECEDOR 1

. CONCRETO/PVC

. FORNECEDOR 2
. FORNECEDOR 3

. LIGHT STEEL FRAME
. CONCRETO/PVC

. FORNECEDOR 4

. PAINEL WALL SYSTEM
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Quadro Informativo dos Pregões realizados pelo FNDE.

Pregão 93 - (Nordeste)
DESCRIÇÃO

GRUPO/ESTADOS

1º colocado

GRUPO 1
GRUPO 2

AL, SE, PE
BA

FORNECEDOR 4 - MATERIAIS COMPÓSITOS
FORNECEDOR 4 - MATERIAIS COMPÓSITOS

GRUPO 3

PB RN CE

FORNECEDOR 3 - PVC/CONCRETO

GRUPO 4

PI MA

FORNECEDOR 4 - MATERIAIS COMPÓSITOS

Pregão 94 - (Sul / Sudeste)
DESCRIÇÃO
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5

GRUPO/ESTADOS

1º colocado
FORNECEDOR 4 - MATERIAIS COMPÓSITOS
FORNECEDOR 1 - PVC/CONCRETO
FORNECEDOR 1 - PVC/CONCRETO
FORNECEDOR 1 - PVC/CONCRETO
FORNECEDOR 4 - MATERIAIS COMPÓSITOS

ES, RJ
MG
SP
PR SC
RS

Pregão 09 - (Norte / Centro-Oeste)
DESCRIÇÃO

GRUPO/ESTADOS

GRUPO 1

AM, RR

GRUPO 2

AP, PA

GRUPO 3

AC, RO

GRUPO 4
GRUPO 5

DF, GO, TO
MS, MT

1º colocado
FORNECEDOR 2 - LIGHT STEEL FRAME/PLACA
CIMENTÍCIA
FORNECEDOR 2 - LIGHT STEEL FRAME/PLACA
CIMENTÍCIA
FORNECEDOR 1 - PVC/CONCRETO
FORNECEDOR 1 - PVC/CONCRETO
FORNECEDOR 1 - PVC/CONCRETO

Tabela 2: quadros informativo dos pregões realizados - FNDE
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Quais as vantagens das Metodologias Inovadoras?
 Agilidade e qualidade no processo licitatório:
Visando dar eficiência à utilização dos recursos destinados à melhoria da infraestrutura
educacional, o FNDE buscou soluções inovadoras ao processo de licitação, contratação e
execução das obras do Programa Proinfância. Com isso, o atual regime de contratação
adotado pelo FNDE, o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), por meio do modelo
licitatório de pregão eletrônico para registro de preços nacional (RPN), tornou mais eficiente o
processo licitatório, economizando tempo, recursos técnicos e financeiros dos estados e
municípios, pois, considerando que o FNDE já realizou o certame, as prefeituras ficam
desoneradas de realizarem a licitação da obra, bastando apenas a adesão a ata de registro de
preços fornecida pelo FNDE.

 Menor Preço:
O processo licitatório centralizado e o sistema de pregão permitem o ganho de preço em
escala à medida que as empresas construtoras vencedoras estabelecem preços para lotes
com um numero grande de edificações. Estima-se que as obras executadas com
Metodologias Inovadoras custarão, em média, 20% a menos do que as convencionais.

 Agilidade na construção:
A utilização de sistemas construtivos industrializados contribui para a redução dos prazos em
relação aos cronogramas de obras de sistemas construtivos convencionais. Grande parte dos
componentes é produzida em fábricas, de maneira ágil e precisa e o trabalho no canteiro de
obras se concentra na montagem dos componentes e ligações com outros sistemas
existentes ( hidráulico, elétrico e de fundações).

 Qualidade da construção:
A industrialização permite maior precisão e controle de qualidade dos componentes
produzidos. Além disso, a detalhada especificação e alto nível de exigência dos cadernos de
requisitos e critérios de desempenho, peças fundamentais do edital de contratação, permitem
a avaliação do atendimento a estes critérios de qualidade.
Os ensaios técnicos dos materiais utilizados nas obras foram acompanhados por instituições
técnicas especializadas, como o Instituto Falcão Bauer e Inmetro.

 Limpeza da obra e sustentabilidade:
Os sistemas de construção ditos “secos”, por não serem mais baseados em uma tradição
construtiva artesanal do concreto armado e alvenaria, proporcionam um canteiro de obras
mais limpo, com menor geração de resíduos de construção e redução considerável do
desperdício.
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Quais são os Modelos das Metodologias Inovadoras?
Para as atas de registro de preços vigentes, estão disponíveis três tecnologias a serem
usadas pelas empresas vencedoras do certame licitatório.

 Tecnologia Painel Wall System
MVC Plásticos

Caracterização do Sistema:


Fundação tipo Radier;



Sistema estrutural (pilares e vigas) em perfis poliméricos pultrudados;



Fechamentos em painéis Painel Wall System;



Estrutura da cobertura em aço galvanizado;



Telha CRFS.
Sistema construtivo modular estruturado em perfis poliméricos pultrudados para pilares e

vigas e engradamento metálico em aço galvanizado para o sistema de cobertura que prevê telhas
onduladas de Cimento Reforçado com Fio Sintético (CRFS). Para o fechamento (paredes e forros)
são utilizados painéis constituídos por placas com núcleo de gesso acartonado e poliestireno
expandido (EPS), que é isolante térmico e acústico, acabadas com compósito polimérico reforçado
com fibras de vidro em ambas as faces.

Painéis e estrutura

Composição dos painéis

Figura 1: tecnologia painel wall system
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 Tecnologia Concreto/PVC – Global Housing System
Casa Alta Construções e Consorcio Concreto PVC: Construtora Venâncio e JGA Engenharia

Caracterização do Sistema


Fundação tipo Radier;



Paredes estruturais em concreto e PVC;



Estrutura da cobertura em aço galvanizado;



Telha metálica.
A tecnologia Concreto/PVC (perfis de PVC – Global Housing System) consiste num sistema

construtivo modular, formado por paredes estruturais e estrutura em aço galvanizado para a
cobertura. Tais paredes são compostas por painéis de perfis de PVC, com armaduras de espera para
vergas, contra-vergas e cintas, preenchidas com concreto de alto desempenho onde as fôrmas de
PVC ficam incorporadas às paredes, cumprindo as funções de acabamento, revestimento e proteção
do elemento estrutural.

Figura 2: tecnologia concreto PVC

 Tecnologia Light Steel Frame (LSF)
Consórcio PIB – Construtora Ferraz e Kofar Industria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda
e J.L.A. Construções e Comércio LTDA.

Caracterização do Sistema


Fundação tipo Radier;



Estruturas em aços estruturais ASTM A36 e em Light Steel frame para paredes e cobertura;



Fechamentos em placa cimentícia e gesso acartonado;



Isolamento com lã de vidro;



Telha metálica.
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Esta tecnologia consiste em um sistema construtivo com elementos metálicos para paredes e
coberturas, formados por quadros estruturais de perfis leves de aço zincado. As paredes, com função
estrutural, são compostas pelos perfis leves de aço com fechamento das faces externas e internas
em placas cimentícias e gesso acartonado, respectivamente, e núcleo com manta de lã de vidro. Para
a cobertura são utilizadas telhas metálicas trapezoidais sobre perfis metálicos e forro em chapas de
gesso para drywall, com manta de lã de vidro para isolamento.

Montagem dos quadros estruturais das
paredes e cobertura

Fechamento da face externa dos quadros
estruturais com placas cimentícias

Figura 3: tecnologia light steel frame (LSF)

Para maiores informações sobre as tecnologias utilizadas, acesse os
sites abaixo:
 Casa Alta construções
http://www.globalhousing.com.br/#!/
http://www.casaalta.com.br/index.php?/home/index
 Consórcio PIB – Construtora Ferraz e Kofar Indústria e Comércio de
Produtos Metalúrgicos Ltda e J.L.A. Construções e Comércio LTDA.
http://www.kofar.com.br/
http://www.construtoraferraz.com.br/
 Consórcio Concreto PVC – Construtora Venâncio e JGA Engenharia
http://www.globalhousing.com.br/#!/
http://www.grupovenancio.com.br/index.php/construtora
http://jgaengenharia.com.br/
 MVC Plásticos
http://www.mvcplasticos.com.br/

Quadro 1: endereços sites fornecedores das Metodologias Inovadoras
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1.

Orientações para a seleção de terrenos
Antes de iniciar o preenchimento de dados no SIMEC é necessário escolher corretamente o

terreno onde será implantada a construção, planejar cada etapa dessa seleção, desde a definição da
demanda existente, a situação socioeconômica da região onde será implantado o projeto, a
legislação vigente, as características físicas do terreno e a disponibilidade de infraestrutura na região.

LEGISLAÇÃO:

No processo de seleção do terreno, é preciso conhecer minuciosamente a legislação. É necessário que
as leis municipais, estaduais e federais sejam respeitadas, servindo para determinar as especificações mais
importantes na hora de construir a nova escola.
Observe atentamente o plano diretor municipal, verificando a possibilidade de construir uma escola de
ensino infantil no local desejado. Em geral os zoneamentos urbanísticos determinam a setorização das
atividades dentro da cidade, evitando conflitos.
As leis ambientais não devem ser esquecidas. É fundamental a proteção de reservas naturais,
mananciais, flora e fauna locais no planejamento da creche. Devem-se evitar terrenos inundáveis, oriundos de
aterro sanitário ou localizados em Áreas de Preservação Permanente (APP).

ACESSIBILIDADE:

Para que uma escola seja tida como acessível é prudente verificar nas fases de planejamento a
existência de barreiras físicas no trajeto do aluno entre sua casa e a escola. A presença de barreiras que
dificultam o percurso pode levar o empreendimento ao insucesso.
Orientamos considerar:
 As distâncias percorridas pelas crianças;
 Os possíveis obstáculos a serem transpostos;
 Dificuldades e facilidades de acesso até a instituição;
 Condições do tráfego (vias locais são as mais indicadas, pois se deve considerar os transtornos
provocados no trânsito nos conturbados horários de entrada e saída das crianças);
 Os terrenos em aclive/declive geram obstáculos ao acesso, necessitando prever escadas apropriadas
e rampas que atendam às exigências da NBR 9.050.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
As características do relevo do terreno destinado à construção da nova escola de educação infantil
devem satisfazer às exigências técnicas possibilitando uma construção economicamente viável.
Para a execução da obra o terreno deve estar plano, sendo que o proponente é o responsável pelas
intervenções de terraplanagem e contenções necessárias. Orientamos:
 Evitar intervenções de terraplanagem que impliquem em cortes e aterros desequilibrados;
 Evitar a construção de cortinas de contenção e muros de arrimo com mais de 1,50m de altura;
 Nas divisas e alinhamento, o terreno não deve estar situado em desnível da via publica ou dos terrenos
lindeiros a mais de: 1,50m acima, para garantir a melhor acessibilidade dos usuários. 1,00m abaixo,
para garantir o esgotamento sanitário e pluvial.
 Evitar terrenos acidentados, pois estes caracterizam risco de enchentes, aluvião e desmoronamentos.
 No caso de terrenos acidentados, considerar as alternativas de corte ou aterro, procurando evitar
grandes movimentos de terra, que acarretariam custos altos de terraplenagem.
 É necessário preservar, sempre que possível, as árvores existentes e elaborar um correto escoamento
das águas pluviais, por conta dos riscos de deslizamentos e enxurradas.

ENTORNO IMEDIATO:
A primeira análise local do terreno potencialmente selecionável consiste em conhecer as áreas
adjacentes, a fim de estabelecer as relações imediatas de vizinhança entre a futura escola de educação
infantil e o entorno.
A observação de diversos fatores, como, por exemplo, a topografia do entorno, permite prever a
ocorrência de eventuais acidentes naturais. Também é importante garantir condições mínimas de salubridade
aos futuros usuários, apontando a presença de áreas pantanosas e esgoto a céu aberto, onde existe a
proliferação de animais transmissores de doenças e de mau cheiro.
É aconselhável evitar a localização junto a zonas de ruído, próxima a zonas industriais com índice de
poluição significativo e próxima a antenas de transmissão.
Confira ainda a existência de agentes poluidores (fumaça, gases, poeiras, ruídos) no entorno, oriundo
de indústrias, usinas ou estações de tratamento.
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A escolha do terreno deve observar o entorno imediato, de modo que as atividades existentes
na localidade não interfiram no funcionamento da futura creche. Segue abaixo uma tabela com
recomendações de relações entre o terreno e seu entorno:

Tabela 3: recomendações de relações entre o terreno e seu entorno

15

Características necessárias para apresentação do terreno:
 Dominialidade por parte do órgão interessado;
 Localização próxima à demanda (dentro de um raio de 500 metros)
 Terreno com superfície plana ou declividade máxima de 3%;
 Abastecido por água e energia elétrica;
 Inexistência de óbice jurídico e/ou fiscal;
 Viabilidade técnica e legal;
 Inexistência de obstáculos que não possam ser removidos (ex: construções existentes,
vegetação protegida, etc.)
 Para Escola tipo B dimensões mínimas de 40,00 x 70,00m;
 Para Escola tipo C dimensões mínimas de 45,00 x 35,00m;
 No caso de Escola tipo B o terreno deve estar localizado em área urbana.
 No caso de Escola tipo C o terreno deve estar localizado em área urbana ou área rural.
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2. Projetos disponibilizados pelo FNDE
Uma vez selecionado o terreno pela prefeitura, poderá ser iniciado o preenchimento das ações
no SIMEC. Para tanto, serão necessário alguns documentos técnicos elaborados por profissionais da
área de Engenharia ou Arquitetura.
Para a construção de creches/escolas proinfância, o proponente somente poderá escolher
dentre os projetos padrão – FNDE, de Tipos B ou C, encontrados na aba Programas – Proinfância site do FNDE (WWW.fnde.gov.br).
Proinfância
- Escola Proinfância B – Metodologias Inovadoras
- Escola Proinfância C – Metodologias Inovadoras

Projetos B e C: projeto padrão FNDE
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Todas as informações referentes aos projetos disponibilizados estão
detalhadas no portal do FNDE, no seguinte endereço:
Proinfância:
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetosarquitetonicos-para-construcao

3. Orientações para cadastramento no SIMEC
Para o preenchimento das informações solicitadas, o município
necessitará de profissionais da área de engenharia e/ou arquitetura.

O SIMEC é um sistema que pode ser acessado de qualquer computador que esteja conectado
à rede mundial de computadores (internet). É recomendável acessá-lo pelo navegador Mozilla
Firefox (sempre com a versão mais atualizada).
Caso a secretaria de educação não tenha um computador com o navegador Mozilla Firefox,
esse navegador pode ser instalado a partir do endereço eletrônico http://br.mozdev.org/.
O cadastro no SIMEC deve ser solicitado pelo(a) dirigente municipal de educação e pelo(a)
prefeito(a).
Acesso ao sistema e solicitação de cadastro
Ao acessar o site http://www.simec.mec.gov.br, o Prefeito ou o Secretário Municipal de
Educação deverá indicar no campo proposto seu CPF e senha.
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Digite seu CPF neste campo

Digite sua SENHA, caso
tenha esquecido, pressione o
link
“ESQUECEU
SUA
SENHA?”

Acesso à aba do PAR e adesão aos programas do MEC
Na tela inicial do PAR aparece a figura abaixo. Selecione a opção “Programa” e clique sobre a
figura “Proinfância - Seleção 2014”.

Não é necessário que o engenheiro ou arquiteto possuam senha de
cadastramento no SIMEC, estes deverão fazer a inserção dos dados
com a senha do Prefeito ou do Secretário de Educação.

Importante lembrar que a figura acima só será visível para os
municípios pré-selecionados pelo MEC.
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Cadastramento de obras

Os interessados deverão inserir as obras no SIMEC clicando no ícone abaixo:

Ao clicar no respectivo ícone (figura acima) para adicionar a obra pleiteada, aparecerá uma
janela para preenchimento dos “dados do terreno” (figura abaixo) e identificação do tipo de obra.
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4. Escola Infantil Padrão FNDE (Tipos B e C)
Dados do terreno

Nome do terreno:
Criar um nome, a critério do município. Exemplo: Creche do Bairro Primeiro de Maio.

Tipo da obra:
Só poderá escolher as Creches de Tipo B ou de Tipo C – Projetos Padrão do FNDE /
Metodologias Inovadoras.
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CEP:
Ao informar o CEP do local escolhido para a obra, o sistema preenche automaticamente os
campos Logradouro, Bairro, Estado e Município. Deve-se verificar a veracidade dos dados e corrigir
as informações que não estiverem de acordo com os dados do terreno ofertado.

Latitude e longitude:

Clicar em

. O sistema mostra a localização aproximada do terreno

no mapa.

Localização do terreno
proposto dentro da
malha urbana.

Figura 4: localização do terreno dentro da malha urbana
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É preciso aproximar a imagem e localizar o terreno onde será construída a obra. A indicação
exata do lote facilita a comprovação de informações como demanda e localização.
Ao clicar no mapa, aparecerá o ícone

e será mostrado um balão com a latitude e a

longitude do local escolhido.
Ao clicar em “Definir local neste ponto”, os campos latitude e longitude serão automaticamente
preenchidos.

Terreno proposto

Figura 5: latitude e longitude do local escolhido

Ao clicar em
terreno”. Deve-se

os dados estarão registrados na tela “Dados do
essas informações.

Após “salvar” as informações inseridas nos “dados do terreno”, a aba “relatório de vistoria”
(figura abaixo) ficará disponível para preenchimento.
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Símbolo que representa
“Metodologias Inovadoras”

A seguir deverão ser preenchidos os dados referentes à obra pleiteada:


Relatório de vistoria



Cadastro de fotos do terreno



Planilha orçamentária



Documentos anexos
- Planta de localização
- Estudo de demanda
- Planta de situação
- Levantamento planialtimétrico
- Planta de locação
- Declaração de fornecimento de infraestrutura
- Declaração de dominialidade
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Relatório de vistoria
O Relatório de Vistoria de Terreno deverá ser realizado por profissional qualificado, com
experiência na área de infraestrutura (engenheiro ou arquiteto) já que será necessária a inclusão de
informações de ordem estritamente técnica. No relatório são solicitadas informações como: topografia
e orientação geográfica do terreno, acessos, disponibilidade de serviços públicos, perfil
socioeconômico da vizinhança, entre outros.
O proponente deverá responder ao questionário com as informações reais do terreno.

Todas as perguntas devem ser respondidas. Após cada resposta
é necessário

as informações.

25

ITEM 1) Caracterização do terreno
1.1.

Possibilidade de escoamento das águas pluviais:

Indicar a possibilidade ou não de escoamento de águas da chuva, em função da declividade
do terreno.
1.2.

Possibilidade de alagamento:

Indicar a possibilidade ou não de alagamento do terreno proposto.
Se o lote estiver próximo a rios ou cursos d’água deverá ser indicada em planta a distância
entre eles (observar o código florestal).
1.3.

Ocorrência de poeira, ruídos, fumaças, emanações de gases etc.:

Indicar a presença dos itens citados no terreno proposto.
 Se a resposta for afirmativa, o item deverá ser descrito no campo 1.6 (indicar
outros elementos importantes).
É importante observar que o terreno escolhido não pode estar localizado próximos às vias de
trânsito rápido, às rodovias ou à outras fontes de poluição sonora, tais como aeroportos, unidades
fabris.
1.4.

Existe passagem pelo terreno?

Ao responder “sim” aparecerão três possibilidades: rede de transmissão de energia de alta
tensão, adutoras ou cursos d’água. Assim, deve-se indicar se dentro do lote existe a passagem de:
- Rede de transmissão de energia de alta tensão?
A pergunta se refere à rede de transmissão (redes que transportam potências elevadas até
subestações rebaixadoras onde a energia tem seu nível de tensão rebaixada para consumo),
e não rede de distribuição de energia (energia usada pelos consumidores).
- Adutoras?
A pergunta se refere a adutoras (canalização que promove o transporte da água em um
sistema de abastecimento entre captação e reservatório de distribuição), e não rede de
distribuição de água (canalização destinada a transportar a água até o consumidor final).
- Cursos d’água como córregos, nascentes, entre outros?
A pergunta se refere a qualquer curso d’água que passe dentro do lote.
1.5.

Existem no terreno: árvores, muros ou benfeitorias a conservar ou demolir?

 Se houver elemento a ser demolido ou conservado, esse objeto deve ser descrito
no item a seguir (indicar outros elementos importantes).
No caso de demolição deve ser observada também a pergunta do item 4.3: “Existe
necessidade de remoção de obstáculos ou edificações existentes no terreno?”.
1.6.

Indicar outros elementos importantes:

Espaço reservado para qualquer outra informação relevante não mencionada no relatório de
vistoria.
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ITEM 2) Existência de serviços públicos
2.1.

Indicar as ruas de acesso, informando a principal e a mais conveniente:

Indicar o nome da rua em frente à escola ou que dê acesso a ela.
2.2.

Existem guias e passeios públicos de acesso à escola?

Indicar a existência de guias e passeios (calçadas) em frente ao terreno.
2.3.

O terreno é atendido por rede de abastecimento de água?

Indicar se existe rede de água servindo o terreno. Se a resposta for negativa, deverá ser
indicado o sistema de abastecimento que será adotado.
2.4.

O terreno é atendido por rede de esgoto?

Indicar se existe rede de esgoto no local. É importante atentar se após a terraplanagem,
considerando o nível do terreno em relação ao nível da rua, será possível executar a ligação de
esgoto da edificação à rede existente. Se a resposta for negativa, deverá ser indicado o sistema de
tratamento que será adotado.
2.5.

O terreno é atendido por rede de eletricidade?

Indicar se existe rede de energia servindo o terreno. Se a resposta for negativa, deverá ser
indicada a solução adotada.
2.6.

O terreno é atendido por rede de gás?

Indicar se existe rede de gás servindo o local.
2.7.

O terreno é atendido por rede telefônica?

Indicar se existe rede telefônica servindo o local.
2.8.

O terreno possui acesso pavimentado?

Indicar se a rua de acesso ao lote possui pavimentação.

ITEM 3) Características sócio-urbanísticas
3.1.

Informar situação econômica e social da localidade e o padrão construtivo da

vizinhança:
Informar a condição social dos habitantes da região e o padrão construtivo das residências
(apartamentos, conjuntos comerciais, armazéns, indústrias – padrão alto, médio ou baixo.
Construções de um ou mais pavimentos, de alvenaria, madeira ou outro material, etc.).
3.2.

O terreno está localizado próximo a obras de urbanização do Programa de Aceleração

do Crescimento (PAC)?
Informar se existe alguma obra do PAC nas proximidades do terreno ofertado.
3.3.

O terreno está localizado em área de construção de habitações do Programa do Minha

Casa, Minha Vida?
Informar se o terreno ofertado se localiza próximo a habitações do Minha Casa Minha Vida. Se
a resposta for afirmativa, indicar na planta de localização a posição do loteamento em relação ao lote.
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ITEM 4) Providências a serem tomadas previamente
4.1.

Existe necessidade de execução de movimento de terra para construção da obra?

Informar se existe necessidade de aterros ou cortes no terreno para a regularização do terreno
antes do início da obra.
4.2.

Existe necessidade de pavimentação das ruas de acesso ao terreno?

Caso a rua não seja pavimentada deve ser informada a necessidade deste serviço.
4.3.

Existe necessidade de remoção de obstáculos ou edificações existentes no terreno?

Se houver elemento a ser removido (árvores, cercas, construções, etc.), esse objeto deve ser
descrito no sexto tópico do item a (indicar outros elementos importantes).
4.4.

Existe necessidade de remoção de eventuais ocupantes?

Informar se existe ocupação no lote. Se houver, é necessário a descrição do que se trata e a
providência a ser tomada no sexto tópico do item a (indicar outros elementos importantes).
4.5.

Existe necessidade de canalização de córregos ou curso(s) d´água?

Informar se próximo ao terreno existem cursos d’água que devem ser canalizados. É
importante atentar para as legislações ambientais vigentes e eventuais necessidades de licenças
ambientais.

Cadastro de fotos do terreno
Deverá ser apresentado um relatório fotográfico detalhado e atualizado, onde seja possível
visualizar o interior do lote, os acessos, os limites e todo o entorno da área proposta. Se possível,
deve-se enviar foto aérea ou imagem de satélite do município com a identificação do terreno proposto
que demonstre a população que será servida pela escola. Todas as fotos precisam apresentar
legendas descrevendo as imagens.
É sugerido que o relatório seja acompanhado de uma planta esquemática com indicações
visuais das fotos tiradas.

No item

escolha uma legenda para a foto.
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Em

escolha a foto que será anexada e clique em

.

Exemplo de relatório fotográfico satisfatório:

Ra
io =

500
m

Bairros a serem
atendidos

Figura 6: imagem de satélite indicando o terreno proposto (se houver imagem satisfatória no Google Earth)

População do
entorno

Terreno proposto

Vista da rua de acesso

Vista geral do terreno

Figura 7: vista do acesso ao lote

Figura 8: vista geral e população do entorno

Entorno

Acessos

Vista geral do terreno
Figura 9: vista geral

Exemplo de relatório fotográfico insatisfatório:

O terreno proposto
não foi identificado
na imagem aérea.

Figura 10- imagem aérea sem identificação do terreno proposto
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Foto sem referencial. Não é
possível visualizar os limites nem
a demanda no entorno do lote.

Figura 11- vista do lote

Foto muito aproximada.
Não é possível visualizar a
situação do lote.

Figura 12- vista detalhada do lote

No caso de terrenos
fechados é necessário fotos
da área externa e interna.

Figura 13- vista do fechamento do lote

As unidades solicitadas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida
precisam atender à demanda decorrente da construção das habitações. Assim,
as fotos devem comprovar que o terreno está próximo ao loteamento.

Planilha orçamentária
A Planilha orçamentária existente no SIMEC é uma planilha simplificada, na qual o
interessado deverá preencher somente a coluna “quantidade”, pois as demais colunas são
carregadas automaticamente pelo sistema, não havendo necessidade de preenchimento pelo
usuário.
Os quantitativos a serem preenchidos correspondem aos seguintes itens:
 MUR – Muro
 FEC – Fechamentos
 FOS – Fossa
 SDG – Sondagem do Terreno
 PROJB – Elaboração do Projeto de Implantação
 ACS – Acessos
 PSG – Paisagismo
 MTR – Momento de Transporte
 EDIF B – Edificação principal do Proinfância B
IMPORTANTE:
Ao solicitar a construção de uma escola de educação infantil com Metodologias Inovadoras, os
custos decorrentes de implantação (descritos acima) serão custeados pelo FNDE.

30

O interessado deverá preencher
somente a coluna “quantidade”

Após o preenchimento de todos os dados, clicar em

.

 Os “valores unitários” que aparecem na planilha são os valores informados por
cada empresa vencedora do certame licitatório realizado pelo FNDE.
Resumo das orientações para o cálculo das quantidades da Planilha orçamentária- MI:

Figura 14 - tela da planilha orçamentária existente no SIMEC
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A seguir apresentamos conceituações dos itens e orientações para preenchimento da coluna
“quantidade”.

 MUR- Muro
É o muro que cerca o terreno.
Calculado através da fórmula abaixo: muro igual a perímetro do terreno menos muro frontal,
onde, o perimetro do terreno é informado pelo proponente e o muro frontal é um dado fixo relacionado
com a tipologia da escola (ver tabela 4). Sendo que para este item existe um quantitativo máximo
admitido, estipulado de acordo com a tipologia (ver tabela 5).

Fórmula:
MURO = PERÍMETRO TERRENO –
MURO FRONTAL
Dados fixos:
TIPOLOGIA DA CRECHE
B
C

MURO FRONTAL
40 m
35 m

Tabela 4 - tabela da metragem do muro frontal conforme tipologia da creche.

Para o item MUR-Muro existe um quantitativo máximo financiável que varia de acordo com a
tipologia da creche. QUANDO O CÁLCULO ULTRAPASSAR ESTAS QUANTIDADES, O
QUANTITATIVO MÁXIMO DEVE SER USADO.
TIPOLOGIA DA
CRECHE
B
C

QUANTITATIVO MÁXIMO
ADMITIDO
220 m
155 m

Tabela 5 - tabela de quantitativo máximo admitido de muro conforme tipologia da creche.

 FEC- Fechamentos
Trata-se do fechamento em vidro do pátio coberto utilizado normalmente nas localidades de
clima frio. Para os municípios onde não existe clima frio o quantitativo será igual a “0”, para os
municípios que demostrarem a necessidade de fechamento deverão ser considerados os quantitativos
conforme dados fixos (ver tabela 6).
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Solicitamos o envio de um documento para demonstrar e comprovar que existe o clima frio
no local e que há necessidade de fechamento do pátio coberto. Tal documento deve ser anexado na aba
“documentos anexos”, no item “estudo de demanda”.
Para elaboração do documento, orientamos utilizar um gráfico da média de temperatura no
período oficial de inverno, de 21 de junho a 23 de setembro, que pode ser verificado no site do Instituto
Nacional de Metorologia- INMET.
Link site do INMET: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_conv_graf

Dados fixos:
ESTADOS
Municípios com clima frio
dos estados AL, BA, ES,
MA, PE, PI, RJ, RS, SE.
Municípios com clima frio
dos estados CE, PB, RN.
Municípios com clima frio
dos estados AC, DF, GO,
MG, MT, MS, PR, TO,
SC,SP, RO
Municípios com clima frio
dos estados AM, AP, RR,
PA.

CRECHE
TIPO B
74 m²

CRECHE
TIPO C
14 m²

72 m²

12 m²

72 m²

12 m²

0 m²

0 m²

Tabela 6 - tabela da área de fechamento conforme tipologia da creche e município.

Figura 15 - planta baixa e vista do fechamento do pátio coberto da escola infantil tipo C.
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Figura 16 - vista do fechamento do pátio coberto da escola infantil tipo B.

 FOS- Fossa Séptica
Conjunto de fossa séptica e sumidouro a ser utilizado nos municípios que não dispuserem de
rede de esgoto pública ou nas situações onde não é possível executar a ligação entre o ramal de esgoto
da edificação à rede existente. O quantitativo deve ser igual a “1” quando o proponente informar a
necessidade de fossa e igual a “0” quando o proponente informar que não é necessário construir fossa.
 SDG- Sondagem do Terreno
Sondagem de um terreno consiste no reconhecimento do seu subsolo. Este item deverá ser
preenchido com valores pré-estabelecidos, conforme informado na tabela 7. As quantidades informadas
foram estipuladas em conformidade com a NBR 8036/1983.
TIPOLOGIA
DA CRECHE
B
C

QUANTIDADE DE
FUROS
7
4

Tabela 7 - tabela da quantidade de furos de sondagem conforme tipologia da creche.
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 PROJB - Elaboração do projeto de implantação
Deve ficar com a quantidade fixa igual a “1” em qualquer situação, independente da
tipologia de edificação.
 ACS – Acessos
O acesso é a área pavimentada entre o pórtico da edificação padrão e o limite frontal do
terreno. Quando houver rampa, sua área deverá ser acrescida à área de acesso. Ressaltamos que o
passeio público não é considerado área de acesso.

Cálculo da área de acesso:
ÁREA DE ACESSO = D1 x L1

Onde:
D1 = distância entre o pórtico da edificação até o limite do terreno
L1 = largura da área pavimentada (varia de acordo com a tipologia, ver tabela 8)

Dados fixos do L1:
TIPOLOGIA DA
CRECHE
B
C

LARGURA DA ÁREA
PAVIMENTADA (L1)
4.40 m
4.05 m

Tabela 8 - tabela da metragem da largura da área pavimentada.

Figura 17 - ilustração da área de acesso para creche Tipo C.
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Figura 18 - ilustração da área de acesso da creche tipo B.

Caso o terreno utilizado possua as dimensões padrões do FNDE (terreno de 40m x 70m
para tipologia B e terreno de 45m x 35m para tipologia C), o proponente deverá utilizar as áreas de
acesso padrão de cada tipologia (ver tabela 9).
ESTADOS

AL, BA, ES, MA, PE, PI,
RJ, RS, SE.
CE, PB, RN.
AC, DF, GO, MG, MT,
MS, PR, TO, SC, SP, RO
AM, AP, RR, PA.

ÁREA DE ACESSO
PADRÃO (Ap)
Tipo B
Tipo C
27,3 m²
18 m²
34,3 m²
34,3 m²

18,3 m²
18,3 m²

26,7 m²

18,2 m²

Tabela 9 - tabela de Área de Acesso Padrão conforme tipologia e estado

 PSG – Paisagismo
Paisagismo é o tratamento externo à edificação, dentro dos limites do terreno, tratando-se
apenas do plantio de grama.
O quantitativo depende da área do terreno, da área da edificação padrão e da área de acesso
à edificação. Deve ser calculado da seguinte forma:
Fórmula
PAISAGISMO = AT – AE – ACS
Onde:
AT = Área do terreno (informado pelo proponente)
AE = Área da Edificação (ver tabela)
ACS = Área de Acesso (ver cálculo)
* Sendo que a Área da Edificação depende de cada estado, segundo tabela 10.
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ESTADOS
AL, BA, ES,
MA, PE, PI,
RJ, RS, SE.
CE, PB, RN.
AC, DF, GO,
MG, MT, MS,
PR, TO, SC,
SP, RO
AM, AP, RR,
PA.

ÁREA DE EDIFICAÇÃO (AE)
Tipo B
Tipo C
1.949,7 m²
1.089 m²

1.878 m²
1.878 m²

1.086,7 m²
1.086,7 m²

1.952,3 m²

1.086,8 m²

Tabela 10 - tabela de Área de Edificação (AE) para cada estado.

Para o item PSG-PAISAGISMO existe um quantitativo máximo admitido que varia de acordo com a
tipologia da creche. QUANDO O CÁLCULO ULTRAPASSAR ESTAS QUANTIDADES, O
QUANTITATIVO MÁXIMO DEVE SER USADO :
TIPOLOGIA DA
CRECHE
B
C

QUANTITATIVO MÁXIMO
ADIMITIDO
2.000 m²
1.370 m²

Tabela 11 – tabela de quantitativo máximo admitido para paisagismo, segundo tipologia da creche.

 MTR – Momento de Transporte
É o produto do peso transportado pela respectiva distância de transporte, sua unidade é t x
km.
O quantitativo será o peso transportado, de acordo com a tipologia da creche, multiplicado
pela distância do município até a capital do estado em Km, sendo que é necessário arredondar os
valores das distâncias para menos (ver tabela 12).

Fórmula para Proinfância Tipo B:
MTR tipo B= 300 x Distância arredondada

Fórmula para Proinfância Tipo C:
MTR tipo C = 150 x Distância
arredondada

A

distância

entre

os

municípios

e

as

capitais

poderá

ser

consultada

no

site

http://distanciacidades.com, sendo adotada sempre a “distância de condução”, ou seja, deve ser
adotada a distância do “trajeto” do município até a capital.
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 Considerando a deficiência de transporte na Região Norte, o cálculo das
distâncias para o estado de Roraima será feito a partir da cidade de Manaus, no
Amapá a partir da cidade de Belém, e no Acre a partir da cidade de Porto Velho.
DISTÂNCIA A SER CONSULTADA NO SITE

DISTÂNCIA (Km)

DISTÂNCIA ARREDONDADA (KM)

0 - 99

0

100 - 199

100

200 - 299

200

300 – 399

300

400 - 499

400

500 - 599

500

600 - 699

600

700 - 799

700

800 - 899

800

900 -999

900

1000 - 1099

1000

1100 - 1199

1100

1200 - 1299

1200

1300 - 1399

1300

1400 - 1499

1400

1500 - 1599

1500

1600 - 1699

1600

1700 - 1799

1700

1800 - 1899

1800

1900 ou mais

1900

Tabela 12 - tabela de arredondamento dos valores das distâncias.
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Exemplo:
O município de Feira de Santana- BA, segundo o site http://distanciacidades.com , possui
uma distância de condução de 118 Km.
Procedimento:
Deve ser consultada a tabela de arredondamento onde o proponente identifica qual intervalo
se encontra, no caso 118 Km se encontra no intervalo de 100-199. A partir daí verifica-se qual o a
distância arredondada que será utilizada na fórmula, no caso de 118 km será utilizado a distância
arredondada de 100 Km.
 EDIF – Edificação principal do Proinfância
É referente a edificação do proinfância conforme a tipologia. Deve ficar com quantitativo fixo
igual a “1” em qualquer situação, independente da tipologia de edificação.
ATENÇÃO:
Visando auxiliar o preenchimento do SIMEC, para realizar estes cálculos está disponível uma “Planilha
de Cálculo” no SIMEC e também no site do FNDE. Um arquivo pdf desta planilha deverá ser anexado na
aba “documentos anexos”.
Link FNDE: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-consultas

Documentos Anexos:
O proponente deve anexar todos os documentos contidos no SIMEC.
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Clicando em

abre-se a janela:

No campo
Em

coloca-se a legenda do arquivo.
escolhe-se o arquivo a ser anexado e clica-se em

.

As plantas devem ser anexadas em formato PDF ou DWG. É
importante observar se a escala adotada permite a perfeita
visualização das informações nelas contidas. Todas as plantas
devem ser compatíveis entre si.

Planta de localização do terreno
A planta de localização deve informar com clareza a posição do terreno dentro da malha
urbana do município, indicando as ruas de acesso, os limites, o entorno e os bairros que serão
atendidos.
Poderá ser enviado um mapa de toda a área, foto aérea ou imagem de satélite com destaque
para o terreno proposto.

Creche
Infantil
Estádio

Ruas de acesso

Cemitério

Figura 19- planta de localização com imagem de satélite
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Figura 20 - planta de localização com mapa da cidade

Estudo de demanda – padrão
Apresentar dados quantitativos (Secretaria de Saúde e Educação) que comprovem a
demanda num raio de 500m do local pleiteado para a implantação da creche, indicando quantas
crianças de 0 a 6 anos seriam beneficiadas.
Deve-se informar, também, se as crianças serão atendidas em um turno, ou em turno integral.
Nos casos em que houver relocação, indicar em planta a localização da escola antiga.
Está disponível no sistema o documento “Tópicos que orientam a justificativa para a
demanda”. Para acessá-lo, basta clicar no sinal de interrogação

.

 A creche Tipo B possui capacidade para atender a uma demanda de até 240
alunos em 2 turnos ou 120 alunos em turno integral.
 A creche Tipo C possui capacidade para atender a uma demanda de até 120
alunos em 2 turnos ou 60 alunos em turno integral.
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Planta de situação do terreno
Indicar as dimensões do terreno, a área, os acessos, as confrontações, as vias de acesso
identificadas e o norte magnético.
Acessos

Norte magnético

Dimensões

Dimensões

Área: 5.934m²

Norte magnético

Acessos

Figura 21- planta de situação 1

Figura 22- planta de situação 2

Levantamento planialtimétrico
Indicar as cotas de nível a cada metro de desnível.

Curvas de nível

Corte do terreno
indicando o desnível

Figura 23- levantamento planialtimétrico 1

Curvas de nível
de metro em metro

Figura 24 - levantamento planialtimétrico 2

Planta de locação da obra no terreno
Apresentar a planta baixa da obra pleiteada (disponível no site do FNDE), bem como as
distâncias até às divisas do lote proposto, a indicação das cotas de nível dos acessos, do pátio, do
passeio e da rua. Além do norte magnético.
As informações devem ser apresentadas mesmo se for utilizado o lote padrão.
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Exemplos de planta de locação:

Figura 25- planta de locação creche tipo C

Figura 26 - planta de locação creche tipo B
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Declaração de fornecimento de infraestrutura mínima para construção da obra
Apresentar o modelo disponível devidamente preenchido. O documento deve ser impresso,
assinado pelo (a) prefeito (a), digitalizado e anexado no SIMEC em formato pdf, doc ou jpg.
O modelo encontra-se na aba “Documentos anexos – ações”, no ícone

.

Figura 27- declaração de fornecimento de infraestrutura mínima para construção da obra

Declaração de dominialidade assinada pelo (a) prefeito (a)
Apresentar o modelo disponível devidamente preenchido. O documento deve ser impresso,
assinado pelo(a) prefeito(a), digitalizado e anexado no SIMEC em formato pdf, doc ou jpg.
O modelo encontra-se na aba “Documentos anexos – ações”, no ícone

.

Figura 28 - declaração de compatibilidade do projeto de fundação
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Enviar para análise
Nessa etapa, caso haja pendências quanto ao preenchimento dos dados, o sistema mostrará
a seguinte tela:

Ao clicar no ícone

entra-se diretamente na tela onde está a pendência. Os dados não

informados devem então ser preenchidos.
Quando não houver mais pendências, clicar em

.

Na tela da aba “Enviar para análise”, onde aparecia “estado atual – Em cadastramento”,
deverá aparecer “Em análise”.
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Análise de engenharia
A análise de engenharia é o parecer da equipe técnica do FNDE sobre todos os documentos
enviados pelo proponente.
Caso a proposta necessite de correções ou complementações, a situação da proposta mudará
para “em diligência” e o proponente deverá atender às pendências descritas nos campos de
observação.

Após corrigir todas as pendências o proponente deve enviar a proposta para análise de
engenharia novamente.
IMPORTANTE:
AS PENDÊNCIAS DEVEM SER SANADAS ANTES DO PRAZO FINAL INDICADO NO SIMEC.
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5. Orientações para as ações cadastradas com

metodologia convencional
As ações cadastradas até maio de 2013 e que ainda não foram pactuadas, para construção
de escolas de educação infantil Tipo B e Tipo C com metodologia convencional, migrarão para
Metodologia Inovadora (MI), amparadas pelo disposto na Resolução CD/FNDE nº 25 de 14 de junho
de 2013.
Portanto, para encaminhar as ações que se encontram na situação “Em diligência” para
análise novamente o proponente deverá migrar para metodologia inovadora e sanar as pendências
apontadas na análise de engenharia.
Para migrar para Metodologia Inovadora (MI) o proponente deverá selecionar o “tipo de obra”
na aba “dados do terreno” e salvar.

O proponente deverá selecionar o tipo da obra MI correspondente ao projeto pleiteado
anteriormente.
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Ao salvar o novo tipo de obra, aparecerá uma janela informando que os dados referentes ao
tipo antecessor serão perdidos, solicitando clicar no botão “ok”. Ao clicar em “ok” e salvar,
automaticamente serão descartadas apenas a planilha orçamentária e o cronograma físicofinanceiro, preenchidos anteriormente.

A ação aparecerá com o carimbo “MI” e estará disponível para preenchimento a “planilha
orçamentária simplificada”.
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Para preencher a planilha orçamentária simplificada o proponente deverá seguir os passos
descritos neste Manual, no item 4 - Escola Infantil Padrão FNDE (Tipos B e C), “planilha
orçamentária”.

Concluído o processo de migração e resposta da diligência o interessado deverá encaminhar
a ação para análise novamente.

IMPORTANTE:
TODAS AS PENDÊNCIAS DEVEM SER SANADAS ANTES DO ENVIO PARA ANÁLISE!
ATENTAR PARA O PRAZO FINAL DA DILIGÊNCIA INDICADO NO SIMEC!

49

6. Perguntas e respostas
01) O município pode apresentar projeto para construção sem ter documentação que
comprove a titularidade do terreno?
R: Para áreas públicas sem registro, as obras poderão ser iniciadas com o PAC, caso o chefe do
executivo faça uma declaração se comprometendo a obter o registro até a prestação de contas das
obras.
02) Quais são os pré-requisitos para solicitação do Proinfância?
R: O município deverá ter:
• Disponibilidade de terreno em localização, condições de acesso e características geotécnicas e
topográficas adequadas para a implantação das unidades;
• Compromisso com a gestão, funcionamento e manutenção das unidades.
03) Quais são as condições necessárias para solicitar o projeto padronizado Tipo C do
Proinfância?
R: As condições são:
• Dimensões mínimas do terreno: 45mx35m, para uma área construída de 781,26m²;
• Declividade máxima de 3% ou compromisso da prefeitura em realizar terraplanagem;
• Atendimento estimado de 120 crianças.

04) Quais são as condições necessárias para solicitar o projeto padronizado Tipo B do
Proinfância?
R: As condições são:
• Dimensões mínimas do terreno: 40mx70m, para uma área construída de 1.323,58m²;
• Declividade máxima de 3% ou compromisso da prefeitura em realizar terraplanagem;
• Atendimento estimado de 240 crianças.
05) O Proinfância incluirá mobiliário e equipamentos?
R: Sim. Os trâmites para celebração do convênio de mobiliário e equipamentos destinado às escolas
de educação infantil padrão Proinfância serão iniciados pelo FNDE quando a construção da escola
estiver em fase de conclusão, ou quando a obra estiver concluída de forma registrada no Módulo de
Monitoramento de Obras no SIMEC (http://simec.mec.gov.br).
Após a celebração do convênio de mobiliário e equipamentos, a prefeitura receberá do FNDE
o termo de convênio, manual de especificações técnicas dos itens e o plano de trabalho para iniciar a
execução do objeto.
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06) Onde procurar mais informações sobre o Proinfância?
R: Todas as informações sobre o Proinfância estão detalhadas no portal do FNDE, no seguinte
endereço: http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-proinfancia.
(“Proinfância” – “projetos arquitetônicos para construção” – “projeto tipo B” ou “projeto tipo C”).
07) O município que estiver inadimplente pode receber obras do PAC?
R: Para essas obras o FNDE está dispensado de fazer consulta ao Cadastro Único de Convênio
(CAUC).
08) Como ter acesso ao Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do
Ministério da Educação (SIMEC)?
R: Para fazer o cadastro no SIMEC basta seguir os procedimentos:
• Acessar a página do SIMEC: http://simec.mec.gov.br;
• Solicitar o cadastro;
• Selecionar o módulo "PAR";
• Informar o CPF;
• Preencher os dados cadastrais;
• O endereço eletrônico informado deve ser o da pessoa cujo CPF foi cadastrado, podendo ser o
e-mail pessoal ou institucional;
• Informar a justificativa: cadastrar projetos – Proinfância e/ou quadra esportiva coberta;
• Informar o perfil desejado: equipe municipal;
• Para finalizar o cadastro, clicar em “Enviar”;
• Aguardar o recebimento da senha no endereço eletrônico informado no cadastro.

09) Após o envio da proposta para análise, quais são os passos para iniciar a obra?
R: As propostas enviadas para análise serão avaliadas pela equipe técnica do FNDE e, caso todos os
documentos estejam corretos, a proposta será aprovada. A partir da aprovação, o FNDE realizará o
empenho dos recursos financeiros e a elaboração do termo de compromisso, cabendo ao proponente
executar os seguintes passos:
I.

Validar eletronicamente o Termo de Compromisso, esta ação deve ser realizada pelo Prefeito
Municipal ou Secretário Estadual de Educação;

II.

Preparar o terreno para receber a edificação (terraplanagem, instalação de água e energia,
etc);

III.

Solicitar acesso ao SIGARP – Sistema de Gerenciamento de Adesão de Registro de Preços
em: http://www.fnde.gov.br/sigarpweb/.
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IV.

Acompanha no SIGARP a autorização emitida pelo FNDE para gerar o contrato;

V.

Celebrar contrato com o fornecedor indicado no SIGARP;

VI.

Publicar contrato;

VII.

Emitir ordem de serviço à empresa contratada;

VIII.

Inserir as informações da execução da obra no módulo “Monitoramento de obra” do SIMEC.

10) Onde obtenho mais informação sobre o SIGARP?
R: Acesse http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/.

Importante:
O cadastro deve ser solicitado pelo(a) dirigente municipal de Educação. São autorizadas, no
máximo, três senhas por município:
• Do (a) dirigente municipal de Educação;
• De um (a) representante indicado (a) pelo(a) dirigente;
• Do (a) prefeito (a), caso ele (a) faça a solicitação.
No caso de solicitação de acesso para uma pessoa indicada pelo (a) secretário (a) de
educação, o (a) dirigente precisa encaminhar uma mensagem para a equipe técnica do PAR
(planodemetas@mec.gov.br), identificando-se como dirigente municipal de educação do município
(nome e UF) e autorizando a liberação da senha para a pessoa indicada (nome completo e CPF).
Para a solicitação ser acatada, a mensagem deve vir do endereço eletrônico do(a) dirigente municipal
de educação.

52

7. Contatos:
 Informações técnicas sobre a(s) obra(s) – dados do terreno, planilha orçamentária, documentos a
serem anexados, etc.
FNDE: (61) 2022-4359 / 4282
E-mail: cgest@fnde.gov.br
 Informações sobre utilização do sistema – acesso ao sistema, senha, inserção de dados:
MEC: (61) 2022-8335 / 8336 / 8337 / 8338
E-mail: planodemetas@mec.gov.br
FNDE: (61) 2022-5807 / 5831 / 5924 / 5928 / 5961 / 5973 / 5990
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