
[ORÇAMENTO SINTÉTICO] Secretaria de infraestrutura 

Prefeitura Municipal de Portel

Eng. Felipe Vieira Ladislau 

CREA 1519818416PA

Email 1: prefeituradeportel@gmail.com

Email 2: eng.prefeituradeportel@gmail.com

Contato: (91) 93784-1760

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de escola FNDE tipo B - projeto alterado Prefeitura Municipal de Portel - ID 24664

Data: 05/02/2023 Local: Av. Floriano Peixoto - Bairro do Centro Revisão: 001 Referência: Sinapi e Sedop 01/2023

Unidade federativa: Portel/ PA Responsável Técnico: Felipe Vieira Ladislau CREA-PA: 1519818416  BDI : 23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOAS ANALITICOS 

VERSÃO 01 VER 00
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30,00% Valor licitado no período de acordo com o FNDE: 05/02/2023

70,00% Total pago no sistema até o periodo : Saldo:

ITEM ID FONTE DESCRIÇÃO DA DILIGÊNCIA RELEVÂNCIA

1
152208 /  

292768 / 420293
SIMEC.MEC

 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em 

desconformidade com o projeto. Não se observou o barramento de SPDA no 

interior dos pilares e/ou sobre a cobertura. Os vergalhões em aço galvanizado de 

10mm não foram executadas junto aos pilares.  O SPDA não foi executado.

ALTA PRIORIDADE / ESTE 

TIPO DE DILIGÊNCIA 

BLOQUEIA OS RECURSOS 

REPASSADOS PARA A 

OBRA

2
258509 / 292766

SIMEC.MEC

 Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a 

especificação. Não foram impermeabilizadas todas as vigas. Há vigas baldrame 

que não foram impermeabilizadas.

ALTA PRIORIDADE / ESTE 

TIPO DE DILIGÊNCIA 

BLOQUEIA OS RECURSOS 

REPASSADOS PARA A 

OBRA

3
258510/ 420292

SIMEC.MEC
Alvenaria executada em desconformidade com a especificação. Não foram 

encontradas as contravergas. As contravergas não foram executadas.

ALTA PRIORIDADE / ESTE 

TIPO DE DILIGÊNCIA 

BLOQUEIA OS RECURSOS 

REPASSADOS PARA A 

OBRA

4 379719 SIMEC.MEC

Vigas executadas em desconformidade com o projeto. - As vigas CC1 (14x35cm) 

dos beirais das lajes não foram executadas.. Tipo de risco: - Oferece risco à 

segurança estrutural da obra e consequentemente aos usuários da mesma.

ALTA PRIORIDADE / ESTE 

TIPO DE DILIGÊNCIA 

BLOQUEIA OS RECURSOS 

REPASSADOS PARA A 

OBRA

5
 420290

SIMEC.MEC
Vigas executadas em desconformidade com o projeto. As vigas da cobertura do 

pátio não foram concretadas com as vigas do pórtico.

ALTA PRIORIDADE / ESTE 

TIPO DE DILIGÊNCIA 

BLOQUEIA OS RECURSOS 

REPASSADOS PARA A 

OBRA

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo B. Os quantitativos são estimados com o objetivo de

estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente contratado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto

executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como 

% EXECUTADO 1.451.676,87R$     Data do levantamento:

% A EXECUTAR 1.088.757,65R$     362.919,22R$                                         

Contrapartida do municipio de acordo com os valores licitados no periodo: 1.347.361,93R$                                      

A empresa contratada deverá providenciar a 

readequação de todas as vigas de forma a atender o 

projeto especificado pelo FNDE, caso contrário ela 

deverá se elaborar um novo projeto com base na 

situação atual do item e gerar posteriormente uma 

ART, Planilha comparativa de custos, tal como uma 

justificativa técnica que deve ser posteriormente 

assinada pelo engenheiro responsável da prefeitura.

2 - Este orçamento está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f. 

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida. A empresa contratada 

também deve superer todas as diligências previstas no orçamento, conforme segue no anexo. Os serviços de engenharia prestados visam a conclusão 

legal da obra conforme as prescrições previstas pelo FNDE. 

FELIPE VIEIRA LADISLAU 

Engenheiro fiscal 

CREA-PA 1519818416

ANEXO - DILIGENCIAS A SEREM SUPERADAS

PROVIDÊNCIA

A empresa contratada deverá providenciar o 

barramento de forma a atender o projeto especificado 

pelo FNDE, caso contrário ela deverá se elaborar um 

novo projeto com base na situação atual do item e 

gerar posteriormente uma ART, Planilha comparativa 

de custos, tal como uma justificativa técnica que deve 

ser posteriormente assinada pelo engenheiro 

responsável da prefeitura.

Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba 

Vistoria.

Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba 

Vistoria.

A empresa contratada deverá providenciar a 

readequação de todas as vigas de forma a atender o 

projeto especificado pelo FNDE, caso contrário ela 

deverá se elaborar um novo projeto com base na 

situação atual do item e gerar posteriormente uma 

ART, Planilha comparativa de custos, tal como uma 

justificativa técnica que deve ser posteriormente 

assinada pelo engenheiro responsável da prefeitura.
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