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Prezado Servidor,  

  

Com o objetivo de aprimorar a gestão de Obras no Portal de Compras, foi disponibilizada 

funcionalidade no sistema que viabilizará o acompanhamento do percentual de execução física das 

obras cadastradas no Portal de Compras. 

 

Durante o cadastramento da especificação de conformidade, para os empenhos de processos 

referentes à contratação de execução de Obras e/ou Serviços de engenharia, um novo campo 

denominado “Percentual de execução física da obra” ficará disponível e deverá ser preenchido 

pelo usuário.  

 

Apesar da informação quanto ao percentual de execução física da obra ser registrada no momento 

do cadastramento da conformidade de liquidação da despesa, o valor informado será incrementado 

à obra que está sendo executada, para cada liquidação efetivada. Vale reforçar que uma mesma 

obra pode ser vinculada a vários processos/contratos, inclusive de órgãos distintos. 

 

Os procedimentos apresentados a seguir demonstram a nova funcionalidade do Portal de 

Compras. 
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Na aba de “Dados de Identificação” da conformidade de liquidação, o novo campo estará 

disponível para preenchimento.  

 

 

 

Após informar o percentual de execução física da obra e acionar o comando “Salvar” destacado 

acima, o usuário poderá dar continuidade ao cadastramento da conformidade de liquidação. Não 

houve alteração nos demais procedimentos do cadastramento da conformidade, nem mesmo da 

efetivação da especificação no SIAFI.  

 

Caso o percentual de execução física de determinada obra já tenha sido informado em qualquer 

conformidade de liquidação, anteriormente cadastrada e efetivada para a obra, o sistema irá 

recuperar e apresentar o último percentual atribuído para a obra. Durante o cadastramento da nova 

conformidade de liquidação o usuário poderá atualizar a informação recuperada automaticamente 

pelo sistema. 

 

ATENÇÃO! 

Inicialmente o preenchimento do novo campo durante o cadastramento da conformidade de 

liquidação não será obrigatório. Os usuários serão notificados com antecedência o momento em 

que a vinculação da nova informação se tornará obrigatória. 

 



Após a efetivação, no SIAFI, da conformidade de liquidação, automaticamente, o valor do 

percentual de execução informado na conformidade, será incrementado à obra em questão.  

 

O incremento do percentual de execução física sempre será com base no percentual informado na 

última conformidade de liquidação efetivada para determinada obra, independente do 

processo/contrato a que se refere o empenho desta conformidade de liquidação. 

 

Ao realizar a consulta de uma obra será possível verificar o atual percentual de execução física da 

mesma, conforme destacado na figura abaixo.  

 

 

 

 

Vale ressaltar que não é possível alterar o percentual de execução física da obra, através da 

funcionalidade do Portal Compras para o cadastramento e alterações dos dados da obra. O 

percentual somente é incrementado mediante a efetivação das conformidades de liquidações dos 

empenhos dos processos/contratos da obra. 



 

Ao consultar os dados da obra, o usuário poderá visualizar o histórico de todas as modificações 

realizadas na obra, inclusive identificar as conformidades que atualizaram o percentual de 

execução física da obra.  

 

Para visualizar o histórico de alterações de uma obra, basta acessar a nova aba “Histórico”, 

conforme destaque na figura abaixo. 

 

 

 

 

 



ATENÇÃO! 

 

Ao longo da execução de uma obra, o percentual de execução física, tende a ser crescente até a 

conclusão efetiva da obra (100% de execução física). Entretanto, devido a qualquer situação 

adversa, como por exemplo, para os casos onde houve um equívoco durante o registro de uma 

conformidade de liquidação anterior, e seja necessário retroceder o percentual de execução física 

da obra, o sistema permitirá tal procedimento desde que seja justificado pelo usuário.  

Sendo assim, caso o percentual de execução física de uma obra seja mantido ou reduzido 

durante o cadastramento de uma nova conformidade de liquidação, o sistema emitirá mensagem 

de erro e um campo para o preenchimento da justificativa será apresentado na tela, conforme 

destacado na figura abaixo. O texto informado pelo usuário será registrado no histórico de 

alterações da obra e poderá ser consultado posteriormente no Portal de Compras. 

 

 

 

 


