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III - a localização geográfica em que será executada a obra ou o serviço de
engenharia, e outras características suficientes para garantir, em cada tipologia de
obra, a similaridade com aquelas utilizadas para cálculo do parâmetro.

DECRETO Nº 10.130, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
Altera o Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017,
que regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro
de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de
1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal.

§ 5º Na hipótese do serviço ou da etapa materialmente relevante da obra ou da
etapa analisada não ser semelhante àquelas que geraram os índices e os indicadores
adotados, a análise paramétrica do orçamento será complementada pela análise dos
custos unitários." (NR)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 1.283, de 18 de
dezembro de 1950, e na Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989,

"Art. 17-A. A utilização de bancos de dados de obras ou de serviços similares para
os fins do disposto no § 4º do art. 17 como fonte de parâmetros para orçamentos ou
outras questões relativas à análise paramétrica serão disciplinadas em ato conjunto do
Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia e do Secretário-Executivo da Controladoria-Geral da União." (NR)

DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

"Art. 73. ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Wagner de Campos Rosário

§ 3º A disponibilização de pessoal de que trata o inciso II do caput poderá ser
atendida por pessoa jurídica credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, nos casos definidos em ato normativo específico.
................................................................................................................................." (NR)

Presidência da República

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Brasília, 25 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
MENSAGEM

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias

Nº 595, de 20 de novembro de 2019. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento do Mandado de Injunção nº 7.232.

DECRETO Nº 10.131, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
Altera o Decreto nº 9.829, de 10 de junho de 2019,
que dispõe sobre o Conselho Deliberativo do Sistema
de Proteção da Amazônia.

Nº 610, de 22 de novembro de 2019. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento do Mandado de Injunção nº 7.241.
Nº 611, de 25 de novembro de 2019. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos do
projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 13.912, de 25 de novembro de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a" da Constituição,

Nº 612, de 25 de novembro de 2019. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos do
projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 13.913, de 25 de novembro de 2019.

DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 9.829, de 10 de junho de 2019, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Nº 613, de 25 de novembro de 2019. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos do
projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 13.914, de 25 de novembro de 2019.

"Art. 5º ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Nº 615, de 25 de novembro de 2019. Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação,
do nome do Senhor NESTOR JOSÉ FORSTER JUNIOR, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto aos Estados Unidos da América.

V - o Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
VI - o Secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações;

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

VII - o Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente;

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

VIII - o Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional; e

Exposição de Motivos

IX - o Secretário-Executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República.
................................................................................................................................." (NR)

Nº 84, de 20 de novembro de 2019. Resolução nº 26, de 13 de novembro de 2019, do
Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. Aprovo. Em 25 de novembro de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE

Brasília, 25 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fernando Azevedo e Silva
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias

Prorroga o prazo para conclusão das atividades do
Comitê de Avaliação do Abastecimento de Combustíveis
Aquaviários, instituído pela Resolução CNPE nº 18, de 29
de agosto de 2019.

DECRETO Nº 10.132, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
Altera o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que
estabelece regras e critérios para elaboração do
orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia, contratados e executados com recursos
dos orçamentos da União.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, no
uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 1º, inciso III, no art. 2º, caput,
inciso IX, da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, no art. 2º, § 3º, inciso III, do Decreto
nº 3.520, de 21 de junho de 2000, no art. 18, caput e § 1º, do Regimento Interno do CNPE,
aprovado pela Resolução CNPE nº 14, de 24 de junho de 2019, e o que consta do Processo
nº 48380.000157/2019-52, resolve:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993,

Art. 1º Fica prorrogado por sessenta dias o prazo para conclusão das atividades
do Comitê de Avaliação do Abastecimento de Combustíveis Aquaviários, de que trata o art.
2º, parágrafo único, da Resolução CNPE nº 18, de 29 de agosto de 2019.

DECRETA:

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º O Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

BENTO ALBUQUERQUE

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DIRETORIA DE AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E NORMALIZAÇÃO

"Art. 2º ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
XIV - regime de empreitada por preço global - quando se contrata a execução
da obra ou do serviço por preço certo e total;

DESPACHOS

XV - regime de empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em
sua integralidade, compreendidas todas as etapas das obras, serviços e instalações
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao
contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e
legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as
características adequadas às finalidades para que foi contratada; e

DEFIRO o credenciamento da AR: AR J.C ASSESSORIA EMPRESARIAL; Processo
nº 00100.005986/2019-02.
DEFIRO o credenciamento da AR: AR LBK CERTIFICAÇÃO DIGITAL; Processo
nº 00100.006107/2019-51.

XVI - análise paramétrica do orçamento - método de aferição de orçamento de
obra ou de etapa realizada com a utilização de estimativas de valores de custos de
obras com características semelhantes." (NR)

DEFIRO o credenciamento da AR: AR RETONER; Processo n° 00100.006124/2019-99.

"Art. 17. ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................

DEFIRO o credenciamento da AR: AR HABIL CONTABILIDADE; Processo n°
00100.005980/2019-27.

§ 3º Na avaliação do orçamento de referência dos projetos de obras e de
serviços de engenharia com valores de repasse inferiores a R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), o concedente ou o mandatário poderá utilizar a
análise paramétrica do orçamento para aferição do valor do empreendimento ou de
sua fração.

DEFIRO o credenciamento da AR: AR VIRTUS APOIO EMPRESARIAL; Processo
n° 00100.006028/2019-41.

§ 4º A análise paramétrica do orçamento de referência será feita com base em
parâmetros obtidos em banco de dados de obras ou de serviços similares,
respeitadas as especificidades locais e observará:

DEFIRO o credenciamento da AR: AR B2B GESTÃO EMPRESARIAL LTDA;
Processo n° 00100.006113/2019-17.

DEFIRO o credenciamento da AR: AR CDL DF; Processo n° 00100.006024/2019-62.

DEFIRO o credenciamento da AR: AR TECHVISION; Processo n° 00100.005992/2019-51.

I - a data de referência do custo dos indicadores atualizada;

ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA
Diretora

II - o valor do indicador, que será segregado das demais despesas que compõem
o preço, como o BDI; e
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