
 
 

 

 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO Nº 07/2019 
 

Prezada Sra. Mara, segue abaixo o orçamento para a realização do LTCIP. 
 
Este orçamento refere-se à elaboração de Laudo Técnico de Certificação de Inspeção 
Predial obrigatório pela Lei Municipal nº 2854-A e pelo Decreto 3541-A ambos de 2012 
para as edificações de São Vicente com área superior a 1.000 m². 
 
Local: Edifício Condomínio Itaimbé – Rua Pero Corrêa, 113, Itararé - S. Vicente. 
 
Síndica: Sra Mara Pizeta Semighini - Fone (13) 982019510 
 
 
Serviços: 
Os serviços são conduzidos conforme orientações da legislação municipal. 
 

 Avaliação Técnica da Documentação da Edificação. 

 Avaliação Técnica do Programa de Manutenção Predial. 

 Avaliação Técnica dos Procedimentos de Controle de Obras. 

 Avaliação Técnica de fundações, pilares, lajes, fachadas e marquise; 

 Avaliação Técnica da Alvenaria e Revestimento. 

 Avaliação Técnica e do cumprimento da legislação vigente do Sistema de 
Proteção de Combate a Incêndios  

 Avaliação do cumprimento da legislação vigente quanto ao estado de 
conservação dos reservatórios de água e casa de máquinas e elevadores. 

 Recomendações gerais para as não conformidades encontradas. 

 Elaboração de cronograma para a realização das não conformidades. 

 Documentação fotográfica da edificação. 

 Laudo encadernado contendo ficha padrão de inspeção predial da PMSV 
preenchida e descrição detalhada de todas as observações e não 
conformidades. 

 O Laudo representa a inspeção realizada na área ade uso comum, não se 
atendo às unidades autônomas. 
 

Custos: 
 
Os custos para a realização do Laudo Técnico de Certificação de Inspeção Predial: 
R$ 2.990,00 + Impostos (12%) + Taxa de ART. 
 
Forma de pagamento: 



 
 

Forma de pagamento: 3x, sendo: entrada + pagamento para 30 e 60 dias. 
Ou Seja: 3 X iguais. 
O custo da ART deve ser paga junto com a 1ª parcela. 
 
 
Validade da proposta: R$ 15 dias. 
 
Prazo de realização: 45 dias. 
 
Estou à disposição para qualquer dúvida. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Walter Afonso Filho 
Engenheiro Civil e Engenheiro Mecânico. 
CREA 600937601 
 
 
 
São Vicente, Janeiro de 2019. 


