
MEMÓRIA DE REUNIÃO  

 

Título: Reunião da Câmara Técnica da Construção Civil 

Data: 13/06/2019 Horário: 15h30 Local: Fieac 

Coordenador: José Adriano Ribeiro da Silva   

Participantes: Lista de presença em anexo 

Assuntos: 1. Abertura 

 2. Contextualização 

 3. Relato da participação da FIEAC no ENIC 

 4. Redefinição das estratégias a serem utilizadas pelos grupos de trabalhos e relatos do andamento dos trabalhos. 

 5. Palavra livre e encerramento 

 

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES  

Assunto Descrição Responsável 

Abertura 
O presidente do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre, José Adriano, cumprimentou os presentes e 
agradeceu a presença de todos.  

 

José Adriano 

Contextualização 
O consultor Osmar fez um contextualização dos trabalhos da Câmara Técnica da Costrução Civil e das demais 
Câmaras  Grupos de Trabalhos. 

Osmar Vincentin 

Relato da 

participação da 

FIEAC no ENIC 

O presidente José Adriano e o membro da Câmara Sérgio Nakamura fizeram um relato sobre as suas participações 
no Encontro Nacional da Indústria da Construção - ENIC, destacaram as inovações no setor e o debate em torno da 
Indústria 4.0. Destacaram também os avanços na área da habitação,  principalmente nas buscas pelas parcerias 
público-privadas, como forma de alavancar o setor. 

 

Destacaram também a visita que fizeram ao DNIT para tratar da nova versão do Sistema de Custos Referenciais de 
Obras – SICRO. Foram recebidos pelo  o senhor Luiz Heleno , que participou da elaboração do novo SICRO. Na 
oportunidade, foi feito o convite para o Sr. Luiz Heleno ministrar um curso em Rio Branco para 40 pessoas, cujo 
públicos-alvos seriam os técnicos indicados pelos membros da CT.  Aproveitando a sua vinda, o Sr. Luiz Heleno 
também faria uma palestra para os acadêmicos e para as empresas em geral. 

José Adriano e Sérgio 
Nakamura 

Redefinição das  Assur, fez uma contextualização do que já foi feito no âmbito de outras CT’s e destacou a existência do DECRETO Nº Assur e Adriano 



MEMÓRIA DE REUNIÃO  

estratégias a serem 

utilizadas pelos 

grupos de trabalhos 

e relatos do 

andamento dos 

trabalhos. 

6.547, DE 12 DE ABRIL DE 2017, que estaria em vigor,  que estabelece regras, critérios e padrões mínimos para o 
planejamento, composição de preços, elaboração de orçamento e procedimentos de licitação de obras de 
infraestrutura e serviços de engenharia no âmbito da Administração Pública Estadual.   

 

Adriano, informou que no âmbito da CT são dois os objetivos estratégicos e portanto Grupos de Trabalho: 1) 
Discussão das Tabelas Sicro/Sinapi e 2) A construção de um Contrato Padrão, com a revisão geral das cláusulas. Para 
o segundo objetivo, a estratégia é que a CBIC obtenha todos os modelos de contrato que estão sendo utilizados 
pelas diferentes esferas de governo para escolher aquele que melhor se adeque à realiadade do Acre. O Presidente 
também destacou a necessidade de um nivelamento sobre a nova Lei de Licitações. 

Palavra livre e 
encerramento 

João Albuquerque, falou sobre a importância da palestra do SINAPI, e sugeriu um curso para os executores das 

atividades, o próprio engenheiro, estudantes, para utilizarem a tabela nas composições dos seus custos. 

Jorge Tomás, sugeriu a contratação de um técnico para coordenar as ações de discussão das tabelas SICRO/SINAPI. 

Todos 

 

PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO 

Ação Responsável Prazo Status 

1. Reunião com técnicos indicados pelos membros da CT Fórum 21/06 Concluída 

2. Convidar a instituição IBAPE/AC para ser membro da Câmara Técnica CT 21/06 Concluída 

3. Convidar Sr. Luiz Heleno (DNIT) para ministrar curso e Palestra sobre SICRO Sérgio Nakamura 24/06 Em andamento 

4. Convidar um palestrante para falar sobre essa evolução tecnologica e sustentável, que a 
construção civil está passando. 

Sérgio Nakamura 11/07 Concluído 

5. Próxima reunião  Orlando  11/07 Em andamento 

 


