
Nova Pactuação 



1°)  RESOLUÇÃO N°3 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018   

       (Revogada) 

 

 

2°)  RESOLUÇÃO N° 6 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019  

       Alteração do prazo da Resolução 3/2018 

 

 

3°)  RESOLUÇÃO N°3 DE 20 DE ABRIL DE 2021 

  

Legislação  



 Importante: 

• Novos aportes de recursos por parte do FNDE deverão respeitar os limites 

estabelecidos no pacto original; 

• O ente deve concordar com o aporte de recursos próprios para finalização das 

obras; 

• As obras que utilizaram a Metodologia Inovadora (MI) deverão ser reformuladas 

para a metodologia convencional, exceto quando o FNDE julgar mais vantajoso 

concluir a obra em metodologia inovadora. 

RESOLUÇÃO N°3 DE 20 DE ABRIL DE 2021 

       Autoriza firmar novos termos de compromisso com o objetivo de finalizar obras 

inacabadas desde que apresentada solicitação por meio do SIMEC.  

       

         Prazo:   

             03/05/2021 a 30/09/2021 

      

        Conceitos: 

• Obra inacabada:  termo de compromisso ou convênio cujo prazo de vigência tenha 

expirado sem a conclusão da obra; 

• Conclusão da obra: a obra estar na situação “Concluída” no SIMEC, informação 

inserida pelo Município/Estado. 

Legislação  



A Resolução N°3 DE 20 DE ABRIL DE 2021 está disponível no site do FNDE, no item 

legislação, resolução, 2021.  

Legislação  



Legislação  

A Resolução N°3 DE 20 DE ABRIL DE 2021 está disponível no site do FNDE, no item 

legislação, resolução, 2021.  



QUEM PODE PARTICIPAR? 
Critérios de Atendimento: 

1. Possuir valor a receber (repasse pendente + saldo em conta bancária) 

em montante superior a 0,5% do valor total pactuado anteriormente; 

2. Apresentar percentual de execução física superior a 20%, devidamente 

comprovada em relatório de vistoria no SIMEC; 

3. Não se encontrar em Tomada de Contas Especial (TCE) no âmbito do 
Tribunal de Contas da União (TCU). 

COMO SERÁ? 

As solicitações de nova pactuação passarão por três fases: 

Fase 1 – Solicitação de Nova Pactuação; 

Fase 2 – Parecer de Repactuação; 

Fase 3 – Celebração de Novo Instrumento. 

 

Caso não sejam atendidas as exigências, o processo poderá ser indeferido pelo 

FNDE e encaminhado para a prestação de contas final. 

Nesse caso, ou o ente conclui com recursos próprios ou devolve o recurso com 
correção. 

Repactuação - Processo  



1) Ofício;  

2) Documento de propriedade do imóvel;  

3) Declaração de possibilidade de consecução da obra (Anexo I da Resolução); 

4) Declaração de funcionamento da obra (Anexo II da Resolução); 

5) Cronograma de Trabalho ou Plano de Ação ; 

6) Laudo técnico;  

7) ART/RRT do laudo técnico; 

8) Planilha Orçamentária do saldo de serviços para conclusão da obra, apresentada 

conforma a planilha originalmente pactuada; 

9) ART/RRT da Planilha de Orçamento; 

10) Cronograma Físico-Financeiro. 

 

Caso necessário, apresentar documentos referente a: 

a) Troca de terreno; 

b) Troca de locação; 

c) Troca de Tipologia; 

d) Alteração de projeto/serviço; 

e) Inclusão de novos serviços. 

Documentos  



 

Solicitações no 

âmbito da 

Resolução 3/2021  

e 

Solicitações no 

âmbito da 

Resolução 3/2018 

ainda não deferidas 
 

Fluxograma  



Fluxograma  



Fluxograma  



Solicitações no âmbito da 

Resolução 3/2018 

deferidas, mas sem 

Parecer de Repactuação 

por continuidade. 
 

Fluxograma  



Fluxograma  



Fluxograma  



1- Dentro do SIMEC, Obras 2.0, Obra inacabada; 

2- Cadastrar a Solicitação de Nova pactuação em lista de opções. 

SIMEC  



Preencher a solicitação: justificar, anexar e salvar 

SIMEC  



Enviar para análise do FNDE a solicitação 

 

  

SIMEC  



1- Acompanhar o SIMEC e verificar a análise de engenharia; 

2- Atender as pendências e enviar novamente para análise 

 

  

SIMEC  



Fase 2- Parecer de Repactuação (Continuidade ou Indeferimento) 

Será disponibilizado também no SIMEC, na Aba: Cumprimento do 

Objeto, sub aba: Resultado da Análise. 

 

  

SIMEC  



Fase 2- Parecer de Repactuação (Diligência) – só para remanescentes 

Será disponibilizado também no SIMEC, na aba: Cumprimento do Objeto, 

sub aba: Diligência. 

 

  

SIMEC  



Fase 2- Restrições – só para remanescentes 

As pendências serão registradas como restrições do tipo Nova Pactuação. 

 

  

SIMEC  



Fase 3- Termo de Compromisso 

Será disponibilizado no SIMEC módulo PAR para validação eletrônica pelo 

gestor. 

 

  

SIMEC  



 

       FAQ - Obras Inacabadas 

https://www.fnde.gov.br/index.php/faq-obrasinacabadas 

 

Guia para Repactuação 

Lançamento em 30/07 

 

 

  

 

Orientações  

https://www.fnde.gov.br/index.php/faq-obrasinacabadas
https://www.fnde.gov.br/index.php/faq-obrasinacabadas
https://www.fnde.gov.br/index.php/faq-obrasinacabadas


 

  

PAR Fale Conosco: 

 https://www.fnde.gov.br/parfaleconosco/index.php/publico 

 

Escolhendo as seguintes opções: 

Área (deve ser escolhido de acordo com o tipo de obra):  

 Obras - PAR (Construção, ampliação e reforma de escolas de 

Educação Básica)  

 Obras - PAC (Proinfância, Quadras e Coberturas)  

         Assunto:  

 Obras Inacabadas - Nova Pactuação. 

 

 

 

 

OBRIGADA! 

Dúvidas  
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