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PARECER Nº. 1.530/2015 

Protocolo nº. 3600 
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Quanto ao processo supracitado, temos a informar que apesar do Laudo de Análise de 

Engenharia (L.A.E.) ter considerado o empreendimento viável, a pendência de número 1 (BDI) 

influencia diretamente no preço final da Planilha Orçamentária, assim atender as pendências que 

listamos abaixo a continuidade da análise. 

1. Rever e reapresentar o detalhamento do BDI de serviços, os itens “Administração 

Central” e “Riscos” estão acima do limite determinado pelo TCU, máximo de 4,67% e 

0,97% respectivamente. O BDI também está acima do previsto para este caso, que é de 

26,72% (obra de pavimentação); 

2. Apresentar o projeto das placas de identificação da via e identificar em projeto o local 

de instalação; 

3. Reapresentar o projeto do Perfil do Pavimento (Projeto Geométrico) em formato legível 

(A3) e assinado pela Engª. Neyde Ferreira Leão; 

4. Reapresentar o projeto Seção Tipo de Drenagem (Folha 03/09) com a correção do 

detalhamento do meio-fio e sarjeta de concreto, o projeto apresentado está diferente da 

Planilha Orçamentária. Também deve estar assinado pela Engª. Neyde Ferreira Leão; 

5. Corrigir a numeração dos itens na Planilha Orçamentária e Q.C.I.; 

6. Rever e compatibilizar a Memória de Cálculo da Drenagem (38,03m) com a Planilha 

Orçamentária (39,89m), as metragens do tubo de 400mm estão divergindo; 

7. Rever e compatibilizar a Memória de Cálculo de Sinalização (34,789m²) com a Planilha 

Orçamentária (37,07m²), as metragens da Sinalização Horizontal com Tinta Refletiva 

estão divergindo; 
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8. Reapresentar e compatibilizar a Planilha Orçamentária, Q.C.I., Cronograma Físico-

Financeiro e Memórias de Cálculo. Os documentos devem estar assinados pela Engª. 

Neyde Ferreira Leão. 

Atenciosamente, 

GLEISON ARANTES ESTULANO 

Engenheiro Civil - GIGOV/CB 
CONFEA 120142419-4 
�  gleison.estulano@caixa.gov.br 
�  (65) 3363-7395




