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BANCO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 
CARTELA MUNICÍPIO 

 

 

1. O QUE É O BANCO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES? 

 
 Com o intuito de promover melhorias na qualidade e gestão de projetos de obras 

públicas no Estado, na otimização de recursos para contratação de projetos pelo poder 

público, bem como possibilitar adequada infraestrutura aos diversos municípios do Estado do 

Paraná, com eficiência, economicidade aos cofres públicos e consequente observância as 

metas da Agenda 2030, em especial aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 

da ONU, a Paraná Edificações (PRED) está disponibilizando aos municípios seu acervo de 

projetos mediante a celebração de Convênio (sem repasse de valores) via Banco de Projetos 

de Edificações. 

 A proposição de criação do banco surgiu da constatação de que os pequenos 

municípios sofrem com a carência de profissionais da área de engenharia e arquitetura. Os 

quadros são escassos e insuficientes, o que sobrecarrega o trabalho de fiscalização dos 

projetos e das obras, restando pouco tempo para a etapa fundamental da administração que 

é o planejamento. A vasta expertise da PRED no planejamento, elaboração, contratação de 

projetos e consequente fiscalização da execução de obras de edificações do Estado, faz com 

que possua grande número de projetos em seu banco de dados de projetos padrão de 

edificações que, com a criação do Banco de Projetos de Edificações, estarão disponíveis para 

os municípios que firmarem convênio com a PRED. 

 
 

2. QUAIS SÃO OS EIXOS TEMÁTICOS DO BCO.PRO.ED? 

 
 O Banco de Projetos de Edificações possui 6 eixos temáticos e em cada eixo 

estarão dispostos os projetos padrão selecionados para uso do banco: 

 

AC – ADMINISTRATIVO E COMERCIO 

EL – ESPORTE E LAZER 

TR – TURISMO 

SE – SEGURANÇA 

SA – SAÚDE 

ED – EDUCAÇÃO 
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 Os projetos disponibilizados se referem a projetos padrão compostos por projeto 

arquitetônico, projetos complementares e orçamento estimativo para execução do projeto 

padrão. 

 O município que adquirir o projeto padrão deverá fazer licitação para contratar os 

projetos de implantação no terreno, estes projetos abrangem projeto de implantação de 

arquitetura, paisagismo, complementares (dentre eles o projeto de fundação que deverá ser 

feito após a sondagem e emissão de laudo de fundação), orçamento estimativo da obra e 

cronograma da obra. 

 Para cada projeto padrão a PRED fornecerá orientações técnicas para orientar o 

planejamento para contratação dos projetos de implantação. 

  

3. COMO ADQUIRIR UM PROJETO DO BCO.PRO.ED? 

 
 O município que quiser adquirir um projeto do Banco de Projetos de Edificações 

deverá firmar convênio com a PRED. 

 O convênio não prevê a transferência de recursos financeiros entre os partícipes, 

o objeto do convênio é o projeto padrão escolhido, que será fornecido pelo CONCEDENTE 

(PRED), a contrapartida do CONVENENTE (Município) é o correto uso do projeto com a 

comprovação de que o mesmo foi construído atendendo assim a função social que foi 

proposta no Plano de Trabalho. 

 
 

4. O QUE É PRECISO PARA O MUNICÍPIO FIRMAR O CONVÊNIO? 

 
 O Município interessado em firmar o convênio com a PRED deve providenciar a 

documentação descrita no item 4.1., abrir protocolo via Sistema e-Protocolo do Estado e 

encaminhar para a Paraná Edificações – PRED/DG. 

 Após o encaminhamento e análise pela PRED o Município deve montar o Plano 

de Trabalho que após aprovado gera o termo de convênio que após aprovado pelo chefe do 

executivo estadual segue para assinaturas e publicação.  

 
 

4.1. QUAIS DOCUMENTOS O MUNICÍPIO DEVE ENCAMINHAR À PRED? 

 
 Para abertura do protocolo o Município deve encaminha á PRED os seguintes 

documentos, conforme Lista de Verificação da Procuradoria Geral do Estado do Paraná: 
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01 Ofício de solicitação do Prefeito, contendo justificativa para celebração do Convênio; 
 

02 Comprovante de inscrição e de situação cadastral do Município – CNPJ; 
 

03 Comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém competência para 
este fim específico (cópia da ata de posse do Prefeito); 
 

04 Cópias do RG e do CPF do Prefeito; 
 

05 Indicação dos servidores disponibilizados para o convênio  
(Nome completo/cargo/setor/telefone/e-mail); 
 

06 Cópias do RG e do CPF dos servidores disponibilizados pelo Município; 
 

07 Termo de Posse dos servidores disponibilizados pelo Município; 
 

08 Solicitação de projeto do Banco de Projetos de Edificações.  
Conforme Modelo: BCO.PRO.ED_MODELO-SOLICITACAO-DE-PROJETO 

RECISO PARA FIRMAR O CONVÊNIO COM A PRED? 

5. COMO É FEITO O ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO? 

 
 Após todos os trâmites e publicação do Termo de Convênio firmado entre a PRED 

e o Município e publicação da Portaria do Gestor/Fiscal do convênio se dará início o 

acompanhamento e fiscalização que abrange 4 Metas que deverão ser atendidas conforme o 

estipulado no Plano de Trabalho aprovado e assinado pelos partícipes. 

 O Fiscal e o Gestor do convênio farão a fiscalização e o acompanhamento do 

cumprimento das metas com a análise dos documentos entregues referentes a cada meta 

estipulada. 

 
 

6. QUANDO O CONVÊNIO TERMINA? 

 
 O convênio será concluído após a entrega de todos os documentos de cada meta 

estipulada no Plano de Trabalho, além da emissão do Termo de Conclusão do Convênio 

Banco de Projetos de Edificações. 

 
 

 

BANCO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/Pagina/Banco-de-Projetos-de-Edificacoes 


