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NOTA TÉCNICA - OS Nº 009/2020/CGM-AUDI
Unidade Auditada:
Período de Realização:

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
14/01/2020 a 16/09/2020

Assunto: Levantamento de informações sobre o processo utilizado pela SIURB para a elaboração de
suas Tabelas de Custos, contemplando a identificação dos procedimentos relativos à etapa de
formação de preços.
Palavras-chave: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Tabelas de Custo,
Tabela INFRA, Tabela EDIF, Tabela P2, orçamentação, obras, serviços de engenharia, pesquisa de
mercado, custos unitários, preços referenciais, banco de preços.

SUMÁRIO EXECUTIVO
Para atendimento à Ordem de Serviço nº 009/2020/CGM/AUDI e considerando que as Tabelas de
Custos da SIURB são adotadas como referência para elaboração de orçamentos de obras e serviços
de engenharia pela Administração Pública direta e indireta no Município de São Paulo, a presente
Nota Técnica sintetiza as informações levantadas por esta Equipe de Auditoria com relação aos
procedimentos utilizados pela Secretaria para obtenção dos preços dos itens de serviço constantes
das referidas tabelas, incluindo suas composições de preço unitário (CPU). Consideraram-se os
seguintes objetivos:
I.
Reunir dados e informações que, futuramente, possibilitem a identificação de eventuais
fragilidades e/ou oportunidades de melhoria nos procedimentos e métodos atualmente
utilizados pela SIURB na elaboração de suas Tabelas de Custo. Por exemplo, os dados e
informações levantados neste trabalho poderão dar suporte à identificação de itens de serviço
cujos preços não sejam compatíveis com aqueles praticados no mercado;
II.

Permitir a definição do escopo e da programação de trabalhos subsequentes de auditoria
(novas Ordens de Serviço) que visem à avaliação dos controles e riscos associados à
elaboração das Tabelas de Custos, considerando os respectivos impactos sobre o orçamento
de obras públicas no município.

Os trabalhos de auditoria tiveram por base: informações e dados obtidos através de Solicitações de
Auditoria (doc. SEI n° 025261814, n° 026414519 e n° 028403136); o exame documental do
processo de contratação (SEI n° 6022.2016/0000091-2) da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (FIPE), atualmente responsável pela pesquisa de preço dos insumos; o exame
documental do processo administrativo (SEI n° 6022.2019/0005519-4) relativo à publicação das
“Tabelas de Custos SIURB” com data-base em julho/2019; e parte dos produtos enviados pela FIPE
(42 planilhas contendo os insumos que são pesquisados mensalmente) que constam dos respectivos
processos de medição/pagamento referentes ao período entre agosto/2016 e março/2020.
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INFORMAÇÃO
Para facilitar a compreensão dos resultados do presente trabalho, os dados e informações levantados
por esta Equipe de Auditoria estão organizados e sumarizados em nove (9) grupos, a saber:
1. Normativos legais e atos administrativos regulamentares que sejam pertinentes às Tabelas
de Custos da SIURB;
2. Organização da Divisão de Custos de Infraestrutura Urbana e Edificações
(SIURB/CUSTOS), incluindo as atribuições e responsabilidades dos servidores
pertencentes à sua estrutura;
3. Outros atos de conteúdo regulamentar, incluindo procedimentos documentados que
descrevam os processos de elaboração e revisão das Tabelas de Custos dentro da SIURB;
4. Documentos de engenharia que complementam a especificação técnica dos itens
constantes das Tabelas de Custos, incluindo a fundamentação para parâmetros e
coeficientes adotados nas composições auxiliares de custos;
5. Serviços de pesquisa de mercado que são atualmente prestados pela FIPE;
6. Procedimentos adotados por SIURB para realizar pesquisa direta no mercado e
determinar o preço de insumos, nas situações em que a pesquisa não é realizada pela
FIPE;
7. Critérios e fatores que são considerados pela FIPE e SIURB no cálculo do valor final dos
custos de materiais, equipamentos, mão-de-obra e de serviços;
8. Outras tabelas de custos referenciais, com uso corrente dentro da Secretaria, além
daquelas disponibilizadas publicamente no sítio eletrônico da SIURB e no Diário Oficial
da Cidade;
9. Futuras contratações para prestação de serviços relacionados à pesquisa de preços e à
elaboração/revisão das Tabelas de Custos.

1.

Normativos legais e atos administrativos regulamentares que sejam pertinentes às Tabelas
de Custos de Obras e Serviços de Engenharia publicadas pela SIURB

Esta Equipe de Auditoria, por meio da SA nº 001/OS 009/2020 (SEI 025261814), solicitou à SIURB
que informasse sobre a existência de normativos legais e atos infralegais pertinentes à elaboração e
utilização, no âmbito do Município de São Paulo, das Tabelas de Custos da SIURB como fonte de
preços oficiais. Ademais, esta Equipe inqueriu a Unidade sobre se haveria algum diploma legal
específico que vinculasse a utilização, por toda a Administração Pública Municipal, das Tabelas de
Custos como banco de preços de referência.
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A Pasta respondeu, através da Informação SIURB/CUSTOS nº 025662887, que as Tabelas de Custos
são elaboradas e publicadas em atendimento ao Decreto Municipal n° 25.236/1987, cujo objeto
dispõe sobre normas de reajustamento de preços de obras e serviços contratados pela Administração.
Informou também que não existe um normativo que obrigue a utilização das Tabelas da SIURB por
toda a administração. Acrescentou, porém, que várias Secretarias Municipais reconhecem e utilizam
as Tabelas como referência para valores de mercado na região da grande São Paulo.
O Decreto Municipal n° 25.236/1987, em seu art. 3°, inc. IV, estabelece a seguinte definição:
V - Tabela de Preços Unitários é a relação das unidades de serviços e respectivos preços
compostos a partir do custo dos insumos coletados no mercado, com a indicação da database da referida coleta (grifo nosso);

O Decreto supracitado traz ainda a seguinte disposição:
Art.5º - A elaboração de “Tabelas de Preços Unitários”, a que se refere o inciso V do artigo
3º deste decreto caberá aos órgãos contratantes, ouvida a Secretaria das Finanças, e será
submetida à aprovação do Prefeito, para posterior publicação no Diário Oficial do
Município, não podendo ter vigência superior a 6 (seis) meses, desde a data-base da coleta
de dados (grifo nosso).

A SIURB informou que, para respeitar a periodicidade estabelecida (de seis meses), adotaram-se os
meses de janeiro e julho para atualização das Tabelas. A Unidade ressaltou que o mês de julho,
especificamente, ocorria após o dissídio dos trabalhadores da construção civil, momento quando há o
reajuste, sobre o salário corrigido, para recomposição salarial do período anterior. A única outra
disposição que o Decreto Municipal n° 25.236/1987 traz, explicitamente com relação às Tabelas de
Custos, está especificada no parágrafo único do art. 5°:
Parágrafo único – A coleta de preços dos insumos utilizados para a elaboração da “Tabelas
de Preços Unitários” deverá sempre que possível, ser processada por instituição
especializada (grifo nosso).

Contudo, esta Equipe de Auditoria verificou que existem outros normativos que também tratam de
matéria afeta às Tabelas de Custos da SIURB: os Decretos Municipais n° 38.884/1999,
n° 44.279/2003, n° 56.144/2015 e n° 58.171/2018; e as Leis Municipais n° 13.278/2002 e
n° 17.273/2020.
O Decreto Municipal n° 38.884/1999, que regulamenta o Plano de Pavimentação Urbana
Comunitária (PPUC), traz em seu art. 4°:
Art. 4º O orçamento das obras será obtido com a aplicação da Tabela de Preços Unitários
da Secretaria de Vias Públicas - SVP [...], obras de infraestrutura, de guias e sarjetas e as
parcelas relativas aos bens públicos e às áreas dos proprietários não aderentes.
[...]
§ 2º O preço único a que se refere o artigo 3º da Lei nº 10.558, de 17 de junho de 1988, será
obtido mediante a aplicação da "Tabela de Preços Unitários" da Secretaria de Vias
Públicas, em função do dimensionamento do pavimento [...] (grifos nossos).
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Para o caso acima, o decreto vincula a utilização das Tabelas de Custos, da então Secretaria
Municipal de Vias Públicas (atual SIURB), na orçamentação de obras compreendidas no PPUC. Isto
significa que a determinação do preço por metro quadrado, para execução de obras de pavimentação
das vias e logradouros públicos beneficiados pelo PPUC, será fixada com base nas Tabelas de
Custos da SIURB, nos termos do § 2º, art. 4°, do Decreto supracitado e art. 3° da Lei Municipal
n° 10.558/1988.
O Decreto Municipal n° 44.279/2003, que regulamenta matéria sobre processo de licitação e
celebração de contratos, traz em seu art. 18°:
Art. 18. Compete aos Secretários Municipais, Subprefeitos e Ouvidor Geral do Município,
no âmbito dos respectivos órgãos, autorizar licitações e contratações diretas.
[...]
§ 2º. Compete, ainda, às autoridades referidas no "caput" e no § 1º deste artigo:
[...]
VI - aprovar tabelas de preços unitários e extracontratuais, ressalvadas as
competências próprias das Secretarias de Serviços e Obras e de Infra-Estrutura
Urbana (grifos nossos);

O Decreto acima também dispõe que:
Art. 48. Serão fixados através de aditamento os preços unitários de obras e serviços
necessários à conclusão do objeto contratual, sempre que esses não tenham sido previstos no
ajuste inicial ou não integrem tabela de preços da administração (grifo nosso).

O Decreto Municipal n° 56.144/2015, que regulamenta matéria sobre o Sistema de Registro de
Preços (SRP), traz em seu art. 9°:
§ 1º O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela
oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente
justificado (grifo nosso).

O Decreto Municipal n° 58.171/2016, que dispõe sobre a organização interna da SIURB e,
especificamente, sobre as atribuições da Divisão SIURB/CUSTOS, traz em seu art. 40:
Art. 40. A Divisão de Custos [...] tem as seguintes atribuições:
I - supervisionar e atualizar o sistema de custos e preços unitários de infraestrutura urbana
e de edificações, com as composições de custos de projetos, materiais, obras e serviços de
engenharia;
II - analisar e elaborar propostas de composições de custos e preços a serem utilizadas em
projetos, materiais, obras e serviços de engenharia de obras provenientes da SMSO e de
outros órgãos da Administração Pública Municipal, quando necessário;
III - instruir e normatizar as tabelas de custos e preços unitários de mercado utilizados para
contratações de obras e serviços de engenharia;
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IV - pesquisar, gerir e manter atualizadas o banco de dados e as tabelas de custos unitários
de infraestrutura urbana e de edificações, bem como as instruções e normativos referentes à
área de custos da SMSO (grifos nossos);

A legislação municipal, por meio do Decreto n° 44.279/2003 e das Leis n° 13.278/2002 e
n° 17.273/2020, também dispõe sobre o regramento e os princípios pertinentes à etapa de formação
de preços, etapa intermediária a qual é mandatória para a elaboração e atualização das Tabelas de
Custos. Portanto, a legislação supracitada já normatiza, em parte, o processo de confecção das
planilhas de custo/preço no âmbito do município.
A Lei Municipal n° 13.278/2002, que trata de matéria de licitação e contratos administrativos, traz
em seu art. 9°:
Art. 9º - O controle e o reajuste dos preços de bens e serviços, considerada sua natureza,
será estabelecido mediante ampla pesquisa de mercado (grifo nosso).

O Decreto Municipal n° 44.279/2003, alterado pelo Decreto nº 56.818/2016, traz em seu art. 4°:
Art. 4º A pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral
consistirá em consulta ao banco de preços de referência mantido pela Prefeitura.
§ 1º Na hipótese de inexistência do bem ou serviço que se pretende adquirir ou contratar no
banco de preços de referência mantido pela Prefeitura, bem como na hipótese de
incompatibilidade de sua especificação técnica com aquela que serve de base para a
composição do banco, desde que devidamente caracterizadas, fica autorizada a utilização
dos seguintes parâmetros para a realização da pesquisa de preços:
I - pesquisa publicada por instituição renomada na formação de preços, inclusive por
meio eletrônico, desde que contenha a data e hora de acesso.
II - bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública.
III - contratações similares de entes públicos, em execução; ou
IV - múltiplas consultas diretas ao mercado.
§ 2º Na contratação de serviços, o preço de referência da mão de obra poderá considerar o
valor do piso salarial da categoria profissional correspondente.
§ 3º Excepcionalmente, mediante justificativa, nas hipóteses dos incisos III e IV do § 1º
deste artigo, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores.
§ 4º As consultas poderão ser realizadas por qualquer meio de comunicação e, na hipótese de
serem informais, deverão ser certificadas pelo funcionário responsável, que apontará as
informações obtidas e as respectivas fontes.
§ 5º A pesquisa de preço, a critério da comissão de licitação ou da autoridade competente
para autorizar a contratação, deverá ser repetida sempre que necessário à preservação do
interesse público, considerados o tempo decorrido, a sazonalidade de mercado ou outras
condições econômicas específicas (grifos nossos).

Ademais, a Lei Municipal n° 17.273/2020, que organizou a Política Municipal de Prevenção da
Corrupção, traz em seu art. 58 parâmetros adicionais para realização da pesquisa de preços:
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Art. 58. A pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral
será realizada mediante a utilização dos parâmetros pertinentes dentre os seguintes:
[...]
III - contratações e atas de registro de preços similares, no âmbito da Prefeitura ou de
outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da
pesquisa de preços;
IV - pesquisa publicada em mídia especializada, listas de instituições privadas renomadas na
formação de preços, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que
contenham a data e hora de acesso;
[...]
§ 2º Os valores a serem tomados como parâmetro corresponderão à média dos valores
orçados nas bases consultadas dentre as referidas no caput, desconsiderados aqueles
excessivamente elevados ou inexequíveis.
[...]
§ 4º Visando garantir a devida transparência e a redução dos riscos inerentes à pesquisa,
cabe à unidade contratante fazer constar de forma clara do processo:
I - a identificação do servidor responsável pela cotação, a caracterização completa das
empresas consultadas (nome dos responsáveis pela cotação, endereço completo da
empresa, telefones existentes);
II - as respostas de todas as empresas consultadas, ainda que negativa a solicitação de
orçamento, e a indicação dos valores praticados, de maneira fundamentada e detalhada.
§ 6º Excepcionalmente, mediante justificativa, será admitida a pesquisa com menos de
três preços ou fornecedores, nas hipóteses contempladas nos incisos III, IV e V.
§ 7º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de
intermediação de vendas.
§ 8º As consultas poderão ser realizadas por qualquer meio de comunicação e, na hipótese de
serem informais, deverão ser certificadas pelo funcionário responsável, que apontará as
informações obtidas e as respectivas fontes.
[...]
§ 12. Todas as contratações municipais deverão levar em conta:
I - o custo dos insumos, apurado a partir da experiência do órgão ou entidade, pesquisas
junto aos demais órgãos ou entidades públicos, estudos e publicações especializadas,
empresas, prestadores de serviços e pesquisas junto ao mercado;
II - a importância da Administração Municipal dentro do mercado consumidor do produto,
serviço ou obra a ser adquirido em relação ao desconto obtido na aquisição;
III - a elaboração de orçamento detalhado em preços unitários, fundamentado em
pesquisa de mercado, a exemplo de contratações similares, valores oficiais de referência,
pesquisa junto a fornecedores ou tarifas públicas (grifos nossos).
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Além de normas legais e atos administrativos do próprio Poder Executivo, há julgados[1.1] do
Tribunal de Contas do Município (TCMSP) no sentido de que as Tabelas de Custo da SIURB sejam
consideradas, pela administração municipal, no balizamento do processo de avaliação e aprovação
de preços extracontratuais.
1

Por fim, vale destacar que, anteriormente, as Tabelas de Custos, relativas a orçamentos de obras
públicas e serviços de engenharia, eram aprovadas por meio de Ordem Executiva do Prefeito, a
exemplo do Decreto Municipal n° 25.892/1988:
Art. 1°. Fica aprovada a tabela de preços unitários de “Horários Profissionais”, “Execução
de Obras Novas” e “Serviços de Conservação”, anexa do presente decreto.
Art. 2°. A tabela será aplicada às licitações cujos editais ou convites sejam publicados ou
expedidos a partir da data de publicação deste decreto.
Art. 3°. O índice inicial, “i0”, para efeito de reajustamento dos preços, constante da tabela
anexa, é o mês de março de 1988.
Art. 4°. O presente Decreto terá vigência até a data de publicação do ato que aprovar
nova tabela de preços unitários e o mês da respectiva coleta de preços, nos termos do
disposto no artigo 39, inciso VIII, letra “a”, do Decreto 25.236, de 29 de dezembro de 1987
(grifos nossos).

Atualmente, todavia, estas mesmas Tabelas são publicadas através de Despacho do Secretário da
SIURB, a exemplo dos despachos constantes das páginas 22 e 28 do Diário Oficial da Cidade, de 30
de maio de 2020, referentes às Tabelas de Custos com data-base em janeiro/2020 (ver Anexo I). Esta
Equipe de Auditoria não encontrou, no âmbito municipal, outros atos veiculadores de conteúdo
normativo sobre a aprovação, objetivos, destinação e os limites de alcance das informações contidas
nas Tabelas de Custos, as quais são amplamente utilizadas tanto em contratos administrativos quanto
em processos licitatórios de obras públicas na Cidade de São Paulo.

2.

Organização da Divisão de Custos de Infraestrutura Urbana e Edificações
(SIURB/CUSTOS), incluindo as atribuições e responsabilidades dos servidores
pertencentes à sua estrutura

Na mesma Solicitação de Auditoria, a equipe solicitou à SIURB que informasse a estrutura da
Divisão de Custos, de forma que ficassem evidentes as competências e atribuições do setor; a
natureza da vinculação da Divisão ao Gabinete da Pasta por meio do Organograma; e a lotação e a
denominação dos cargos, bem como os nomes dos servidores que os ocupam.
A Secretaria respondeu, por meio da Informação SIURB/CUSTOS nº 025662887, que tanto o
organograma da Pasta quanto as competência e atribuições da Assessoria de Custos podem ser
consultadas na página da SIURB na parte Institucional do Acesso a Informação. Após pesquisa no
[1.1]

Processo TC nº 72-003.863.96-08, 1° ao 5° Julgado, Cons. Rel. João Antônio, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 2016.
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site mencionado, percebe-se que o Decreto Municipal nº 58.171, de 29 de março de 2018, é o
normativo legal que contém ambas as informações, sendo a primeira constante no artigo 3º e a
segunda no artigo 40º, ambos transcritos a seguir:
Art. 3º A Secretaria Municipal de Serviços e Obras tem a seguinte estrutura básica:
I - unidade de Assistência Direta ao Secretário: Gabinete do Secretário;
II - unidades específicas:
a) Departamento de Projetos de Infraestrutura Urbana - PROJ;
b) Departamento de Obras de Infraestrutura Urbana - OBRAS;
c) Departamento de Controle e Cadastro de Infraestrutura Urbana - CONVIAS;
d) Departamento de Edificações - EDIF;
e) Departamento de Iluminação Pública - ILUME;
f) Departamento de Administração e Finanças - DAF;
g) Divisão de Planejamento de Infraestrutura Urbana – PLAN;
h) Divisão de Custos de Infraestrutura Urbana e Edificações – CUSTOS;
i) Centro de Gerenciamento de Emergências – CGE;
III - colegiados vinculados:
a) Conselho de Gestão;
b) Comissão de Entendimentos com Concessionárias de Serviços Públicos – CEC;
IV - entidades da Administração Indireta vinculadas:
a) São Paulo Obras - SPObras;
b) Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP (grifos nossos).
Art. 40. A Divisão de Custos de Infraestrutura Urbana e Edificações – CUSTOS tem as
seguintes atribuições:
I - supervisionar e atualizar o sistema de custos e preços unitários de infraestrutura urbana e
de edificações, com as composições de custos de projetos, materiais, obras e serviços de
engenharia;
II - analisar e elaborar propostas de composições de custos e preços a serem utilizadas em
projetos, materiais, obras e serviços de engenharia de obras provenientes da SMSO e de
outros órgãos da Administração Pública Municipal, quando necessário;
III - instruir e normatizar as tabelas de custos e preços unitários de mercado utilizados para
contratações de obras e serviços de engenharia;
IV - pesquisar, gerir e manter atualizadas o banco de dados e as tabelas de custos unitários
de infraestrutura urbana e de edificações, bem como as instruções e normativos referentes à
área de custos da SMSO;
V - atender, orientar e fornecer informações às unidades da SMSO, entidades vinculadas,
outros órgãos municipais, estaduais, federais e de entidades, públicas e privadas, no âmbito
de sua área de atuação;
VI - exercer outras atribuições correlatas e complementares na sua área de atuação.

Foi informado também que, na data da resposta, havia apenas cinco cargos lotados na Assessoria de
Custos, sendo três de efetivo provimento e dois em comissão (de livre provimento), sendo eles,
respectivamente:
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Tabela 1 - Cargos e os nomes dos servidores lotados na Assessoria de Custos, conforme resposta constante da
Informação SIURB/CUSTOS nº 025662887.

Nome
A. O. B.
P. S. G.
I. S.
H. D. M. M.
L. D. A. G.

Cargo
Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e
Geologia
Analista de Ordenamento Territorial
Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e
Geologia
Assessor Técnico I
Coordenador de Projetos

Referência
QEAG-7
Q-17
QEAG-15
DAS-11
DAS-10

Além dos servidores listados na tabela cima, é importante mencionar a servidora A. J. D. M.
que, segundo informações disponíveis no sítio eletrônico da SIURB (na página “Lista de
Servidores e Contatos”), ocupa o cargo de “Chefe da Divisão de Custos de Infraestrutura
Urbana e Edificações (CUSTOS)”. Conforme Portaria nº 38/SIURB G NTD-RH/2015,
publicada no DOC em 27 de junho de 2015a A. J. D. M. responde pelo Expediente da
Assessoria de Custos (Chefe de Seção II, DAI-07), cargo pertencente ao Gabinete da SIURB.
Ademais, em reunião realizada na Unidade no dia 20/01/2020, foi mencionado que, futuramente,
pretende-se reestruturar a organização da Secretaria, o que alteraria a atual vinculação da Divisão de
Custos dentro do Organograma da SIURB. Ao ser questionada sobre a situação desta reestruturação,
a Unidade respondeu que a mesma está em fase de elaboração.

3. Outros atos de conteúdo regulamentar, incluindo procedimentos documentados que
descrevam os processos de elaboração e revisão das Tabelas de Custos dentro da SIURB
Esta Equipe de Auditoria solicitou à SIURB, por meio da SA nº 001/OS 009/2020 (SEI 025261814),
que informasse sobre a existência de documentos que descrevessem os procedimentos atualmente
adotados na elaboração, monitoramento e atualização das Tabelas de Custo. Ou seja, documentos
que seriam utilizados pela Secretaria para formalizar a gestão das informações destas Tabelas.
Por meio da Informação SIURB/CUSTOS nº 025662887, a Pasta respondeu que:
[...] Não existe um documento que descreva os procedimentos para a elaboração,
monitoramento e atualização das tabelas da SIURB [...].

A SIURB/CUSTOS alegou que seguiria “[...] critérios e regras estabelecidas á elaboração das
tabelas [...]” e que os trabalhos de atualização “[...] se iniciam a partir [...] dos insumos,
coeficientes, critérios de medição, inclusão, exclusão ou alteração das composições [...]”. A
Unidade informou que o “processamento das informações” se inicia a partir do recebimento dos
produtos mensais elaborados pela FIPE, cuja data-base dos preços pesquisados coincide com o mês
da publicação semestral das Tabelas de Custo, pela SIURB, no sítio eletrônico e no DOC.
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Logo, as repostas enviadas pela Unidade informam que não existem atos veiculadores de conteúdo
normativo para a elaboração, atualização, aprovação e abrangência das Tabelas de Custos. A
resposta também evidencia que não existe na SIURB, atualmente, um Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) para os seus processos internos relacionados a estas Tabelas, especificamente com
foco na qualidade de conformidade, controle da qualidade e garantia da qualidade.

4.

Documentos de engenharia que complementam a especificação técnica dos itens constantes
das Tabelas de Custos, incluindo a fundamentação para parâmetros e coeficientes
adotados nas composições auxiliares de custos

Os serviços abrangidos nas Tabelas de Custos da SIURB possuem descrições sucintas, que não
permitem a exata identificação dos insumos contidos neles. Para que a atividade seja plenamente
compreendida são necessárias informações adicionais, que podem ser fornecidas por meio de
desenhos técnicos, especificações técnicas, memórias de cálculo, coeficientes de produção,
coeficientes de consumos, etc. Ressalta-se que tal material, apesar de imprescindível para a
compreensão do serviço, não está disponível no website da SIURB.
Esta Equipe de Auditoria solicitou, por meio da SA nº 002 (SEI 026414519), documentos com
informações complementares para especificação técnica dos itens de serviços constantes das Tabelas
de Custos. Informações que permitissem a correta e inequívoca determinação dos custos unitários,
de forma a evitar ambiguidades de interpretação e possibilitar um entendimento completo do
orçamento de obras e serviços de engenharia elaborados com base nas Tabelas da SIURB.
A Pasta entregou à Equipe de Auditoria uma mídia eletrônica (CD-R) contendo “Cadernos Técnicos
com os Desenhos Padrão, Detalhes e Especificações Técnicas dos Itens das Tabelas de Edificações e
Infraestrutura Urbana”, fato que foi registrado na Informação SIURB/CUSTOS nº 026910669. A
mídia continha cerca de 400 desenhos técnicos e quatro (4) cadernos de especificações. A descrição
de uma parte destes documentos está disponível no Anexo II desta Nota Técnica.
Os cadernos técnicos enviados pela SIURB foram emitidos no ano de 1988 e resultaram do trabalho
de atualização, realizado à época, das tabelas de preço unitário da antiga Secretaria de Vias Públicas
(atual SIURB). Com base em informações disponibilizadas na documentação enviada, tal
atualização foi objeto do processo n° 10-002.567-88*07. O “Caderno 3”, mais especificamente,
originou-se da análise e revisão da publicação intitulada “Pavimentação de Vias Públicas –
Instruções de Execução - IV – PMSP” de 1967. De acordo com este caderno, a revisão foi motivada
pela necessidade de atualização das instruções em vista da evolução do mercado, no que tange a
utilização de materiais e equipamentos. Parte dos desenhos técnicos não informa sua data de
elaboração ou revisão. Contudo, esta Equipe de Auditoria verificou, com base em informação que
consta do carimbo dos desenhos disponibilizados na mídia eletrônica (CD-R), que uma parte
expressiva dos desenhos foi emitida e/ou revisada no ano de 1996.
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Deve-se ressaltar que todos “Cadernos Técnicos” enviados pela SIURB, com exceção do “Caderno
7”, dizem respeito apenas a instruções para execução de serviços de pavimentação urbana. O
“Caderno 7” abarca serviços relativos aos escoramentos de valas escavadas, porém, este caderno não
está completo, uma vez que não inclui especificações e nem memórias de cálculo relativas aos
coeficientes de produção e consumos dos serviços envolvidos. As memórias de dimensionamento
do “Caderno 7” estão datadas de junho de 1988.
Dentre os documentos encaminhados na mídia eletrônica (CD-R), a Equipe de Auditoria não
identificou os que fundamentam os valores dos coeficientes de produção e consumos dos serviços
constantes das Tabelas de Custos da SIURB. Portanto, esta Equipe de Auditoria solicitou à SIURB,
por meio da SA nº 003/OS 009/2020 (SEI 028403136), que encaminhasse as memórias de cálculo
e/ou documentos que informassem a origem, a justificativa dos valores e as atualizações dos
parâmetros adotados nas composições de custos de cada um dos serviços das Tabelas da SIURB.
A Unidade, por meio da Informação SIURB/CUSTOS nº 028942964, informou que "junto ao SEI
026910585 - Ofício n. 001/SIURB/CUSTOS/20 vou enviada a CGM toda documentação com as
memórias de cálculo e os parâmetros adotados nas composições dos custos dos serviços constantes
nas Tabelas da SIURB”. Este ofício se refere ao encaminhamento do CD-R para atendimento da SA
nº 002/OS 009/2020. Porém, verificou-se que a documentação referida acima não consta da mídia
eletrônica encaminhada.

5. Serviços de pesquisa de mercado que são atualmente prestados pela FIPE
Esta Equipe de Auditoria também solicitou à SIURB, por meio da SA nº 001/OS 009/2020 (SEI
025261814), que enviasse cópia dos documentos relacionados ao contrato de prestação dos serviços
realizados, tendo citado explicitamente o ajuste contratual vigente entre SIURB e FIPE, o Termo de
Referência utilizado no processo de contratação, o documento elaborado pela FIPE no qual ela
apresente a metodologia adotada para realizar as pesquisas dos diversos insumo e os dois (2) últimos
“produtos” (relatórios, tabelas, etc.) enviados pela FIPE, assumindo que o trabalho de pesquisa de
mercado tenha recorrência mensal.
A Pasta respondeu, através da Informação SIURB/CUSTOS nº 025662887, que havia anexado no
processo SEI 6067.2020/0000737-5 o Contrato nº 020/SIURB/16 junto a FIPE (SEI 025651256) e a
proposta de preços da FIPE (025651122).
Da análise do Contrato nº 20/SIURB/16, capta-se que se trata de uma dispensa de licitação, com
base no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/1993, baixo transcrito, e que tem como objeto
a “prestação de serviços técnicos visando o levantamento dos custos médios de 2.250 insumos
adotados nas tabelas de SIURB e a elaboração dos índices de “pavimentação de trafego leve”,
“pavimentação de vias arteriais”, “mão de obra” e “locação de veículos”” (grifos nossos).
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Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente
da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação
ético-profissional e não tenha fins lucrativos; (grifos nossos).

Já a “Proposta de Preços” da FIPE (SEI 025651122) apresenta uma breve descrição do programa de
trabalho, porém não traz informações quanto a metodologia utilizada para a produção, a aferição e os
tratamentos estatísticos dos dados. Por esta razão, na SA nº 002/OS 009/2020 (SEI 026414519), foi
solicitada a metodologia detalhada adotada pela FIPE para realizar a pesquisa dos insumos. Nesta
mesma solicitação de auditoria, questionou-se sobre a elaboração de Termo de Referência, ou
documento equivalente, para contratação destes serviços.
A Unidade, por meio da Informação SIURB/CUSTOS nº 026910669, confirmou que não foi
elaborado Termo de Referência para esta contratação. E, para atender ao pedido da metodologia
detalhada da pesquisa de preços, a pasta anexou documento (SEI 026672721), datado de setembro de
2018, com respostas elaboradas pela FIPE a um conjunto de questionamentos do TCMSP.
Destaca-se que as respostas da FIPE não substituem o documento requisitado, nem fornecem todas
as informações desejadas pela equipe. A manifestação da Unidade demonstra que esta não possui,
atualmente, informações mais detalhadas sobre a metodologia de pesquisa aplicada pela FIPE.

6.

Procedimentos adotados por SIURB para realizar pesquisa direta no mercado e
determinar o preço de insumos, nas situações em que a pesquisa não é realizada pela FIPE

Na Informação SIURB/CUSTOS nº 025662887, a Secretaria mencionou que as tabelas de custos
unitários utilizam exclusivamente valores fornecidos pela FIPE, com exceção dos casos onde,
eventualmente, exista a necessidade de inclusão de um determinado item na tabela da SIURB e não
haja tempo hábil, antes da data de publicação oficial das tabelas, para que a FIPE efetue o
levantamento prévio dos custos no mercado.
Devido ao fato supracitado, esta Equipe de Auditoria solicitou à SIURB, por meio da SA nº 003/OS
009/2020 (SEI 028403136), que informasse se possuía algum ato regulamentar (instrução normativa,
circular, etc.) veiculador de conteúdo normativo para procedimentos de pesquisa de mercado,
quando estes são realizados internamente, no âmbito daquela Secretaria. Ademais, solicitou-se
também o envio, a título de exemplo, de cópias de documentos que foram utilizados, num caso real,
para instruir e justificar o procedimento de pesquisa, tais como:
 Documento no qual se declarou a necessidade (motivo) de se realizar a pesquisa para
determinado insumo;
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Documento que contivesse a descrição técnica do insumo pesquisado;



Comunicações enviadas aos fornecedores (e-mails, ofícios, etc.);



Respostas dos fornecedores (e-mails, ofícios, cartas, etc.);



Planilha com a equalização de valores e cálculo do preço médio para o insumo pesquisado.

A Unidade, por meio da Informação SIURB/CUSTOS nº 028942964 comunicou que as pesquisas de
mercado são realizadas de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 8.666/1993, ou seja, as
cotações dos preços de mercado devem ser com no mínimo 03 (três) fornecedores (se houver).
Ademais a Unidade informou não existir qualquer outro ato regulamentar que trate de pesquisa de
preços no âmbito da secretaria.
No documento Informação SIURB/CUSTOS nº 030499240 é apresentado, como exemplo real de
pesquisa de mercado realizada pela Unidade, o item Brinquedo tipo balanço frontal duplo para
cadeirante com estrutura em tubos de aço carbono – Instalado. Para atendimento da segunda parte
da solicitação, foram apresentados como documentos utilizados para instruir e justificar os
procedimentos de pesquisa de preços: a Planilha de Composição P2 (SEI 030487302), os orçamentos
fornecidos por duas empresas (SEI 030487429), quadro comparativo dos orçamentos das empresas
(SEI 030487532), a planilha Relatório FIPE Set/2019 (SEI 030499034) e a planilha Relatório FIPE
Jan20 (SEI 030499240).

7.

Critérios e fatores que são considerados pela FIPE e SIURB no cálculo do valor final dos
custos de materiais, equipamentos, mão-de-obra e de serviços

Esta Equipe de Auditoria solicitou à SIURB informações relacionadas ao cálculo dos valores que
constam tanto das Tabelas de Custos quanto das planilhas entregues pela FIPE, em especial:
 No item IV da SA nº 001 (SEI 025261814), foram solicitados documentos elaborados pela
FIPE que descrevessem a metodologia adotada pela contratada para realizar a formação de
preços dos diversos insumos pesquisados;


No item VI da SA nº 001, foram solicitados detalhes sobre os critérios considerados para a
definição dos valores finais constates das Tabelas da SIURB, valores estes obtidos com base
nos dados fornecidos pela FIPE;



No item VI da SA nº 001, foram solicitados detalhes sobre os parâmetros considerados no
cálculo do custo horário de equipamentos, os quais são utilizados em composições auxiliares
para formação do custo unitário total dos itens de serviço;



No item VII da SA nº 002 (SEI 026414519), foram solicitados documentos técnicos com
informações complementares para possibilitar um entendimento completo da obra ou serviço
de engenharia a serem executados; informações estas sem as quais, a princípio, não seria
possível a correta determinação dos preços unitários;
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Item IV da SA nº 003 (SEI 028403136), foram solicitados detalhes sobre a origem dos
parâmetros adotados nas composições de custos, com o subsídio de memórias de cálculo e
com justificativas para os valores de coeficientes de produção e consumo.

As informações fornecidas pela Secretaria (SEI 025662887, 026910669 e 028942964) não
responderam às solicitações transcritas acima, de forma a esclarecer quais são os critérios e fatores
considerados pela FIPE e SIURB no cálculo do valor final dos custos de materiais, mão-de-obra,
equipamentos e serviços listados nas Tabelas. Mais especificamente, fatores que, potencialmente,
impactam na valoração dos custos unitários, tais como: impostos; encargos trabalhistas; condição de
pagamento (preço a vista ou não; preço final negociado ou não); valor do frete (incluso ou não no
preço); e, se incluso no preço do insumo, qual a condição de pagamento considerada para o frete no
transporte de mercadorias (comprador assumindo ou não todos os riscos e custos).
Destaca-se também que a SIURB publica em seu website uma tabela referente ao BDI a ser aplicado
sobre as Tabelas de Custos, que varia de acordo com o tipo de serviço a ser realizado. As respostas
fornecidas pela SIURB não possibilitaram entender como é, de fato, calculada a taxa representativa
da incidência de impostos na composição do BDI[7.1] de obras e serviços de engenharia, tendo em
consideração as legislações tributárias concorrentes do Município, do Estado e da União. Também
não foi fornecida memória de cálculo esclarecendo quais são os parâmetros aplicados na redução dos
custos de mão-de-obra, em virtude de eventual desoneração tributária da folha de pagamento.
2

8.

Outras tabelas de custos referenciais, com uso corrente dentro da Secretaria, além
daquelas disponibilizadas publicamente no sítio eletrônico da SIURB e no Diário Oficial
da Cidade

A SIURB publica em seu website as tabelas de custos listadas abaixo, tanto na versão COM
desoneração, quanto na versão SEM desoneração. Porém, é de conhecimento desta Equipe de
Auditoria a existência de outras tabelas de custos, que não são publicadas via site ou via diário
oficial, e são utilizadas dentro da Unidade, como por exemplo, a Tabela de Preços P2 e a de Preços
extratabela.
 “Mão-de-Obra Mensalista”;
 “Mão-de-Obra Horista”;
 “Equipamentos - Custos Unitários”;
 “Insumos”;
 “Composições Auxiliares”;
 “Custos Unitários EDIF”;
 “Composição Custos Unitários EDIF”;
[7.1]

Taxa referencial de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), com base na definição da Orientação Técnica (OT) 004/2013, Instituto
Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC), 2013.
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“Custos Unitários INFRA”;
“Composição Custos Unitários INFRA”.

De forma a conhecer todas as tabelas de custos utilizadas pela Secretaria, esta Equipe de Auditoria
solicitou à SIURB, por meio da SA nº 002/OS 009/2020 (SEI 026414519), que informasse quais
outras tabelas de custos referenciais, além das disponibilizadas publicamente no website da SIURB,
são de uso corrente dentro da Secretaria.
Por meio da Informação SIURB/CUSTOS nº 026910669, a Pasta respondeu que “As Tabelas mais
utilizadas na SIURB de outros órgãos são do SINAPI e SICRO (esfera federal)”. Na mesma resposta
foi salientado que “são adotados itens de serviços de outras tabelas, somente quando estes serviços
não constem nas Tabelas da SIURB”.
No mesmo documento são transcritas as informações prestadas pela Divisão Técnica de Orçamentos
- EDIF2, quanto ao questionamento de utilização de outras tabelas de custos referenciais dentro da
Secretaria. Segundo a Divisão:
[...] a SIURB possui apenas uma tabela de custos unitários a qual adota para elaboração de
seus orçamentos e contratos.
Qualquer serviço necessário para compor o orçamento e que não conste da referida tabela é
tratado como P2, ou seja, serviço não constante da tabela de custos unitários de SIURB.
Esses serviços podem ter origem em outras tabelas de custos elaboradas por outros órgãos
públicos e, caso não conste em nenhuma tabela citada, é elaborada uma composição de
custos unitários com preços pesquisados no mercado pela própria SIURB, de modo a
permitir fazer parte do orçamento.
Uma vez definido esse preço não constante da tabela, o mesmo é devidamente aprovado pela
autoridade competente, no caso o secretário, para que possa fazer parte do
orçamento/contrato.
Desta forma podemos afirmar que não existe uma tabela regular de P2 [...].

Apesar da Unidade expressar que a Tabela P2 não é regular, esta Equipe de Auditoria entende que,
mesmo se tratando de uma tabela auxiliar, a mesma é uma tabela de custos de uso corrente na
Secretaria, principalmente pelo fato de ser aprovada pelo Secretário e ser parte constante de
orçamentos/contratos. Ademais, ao analisar a Tabela nº 62 - I0: JAN/19 (SEI 026414121), foi
possível observar composições que possuem como fonte de referência outros sistemas de custos,
como CPOS e FDE, que não foram citados na resposta da Unidade, e outras composição que sequer
citam sua fonte, prejudicando a identificação da composição.
Considera-se que a SIURB respondeu parcialmente ao questionamento, uma vez que a Equipe de
Auditoria ainda desconhece a totalidade de Tabelas de Custos que são utilizadas na Secretaria, sejam
elas próprias ou de outros órgãos públicos. Apenas foi explicitada a existência da Tabela P2.
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9.

Futuras contratações para prestação de serviços relacionados à pesquisa de preços e à
elaboração/revisão das Tabelas de Custos

Esta Equipe de Auditoria solicitou à SIURB, por meio da SA nº 002/OS 009/2020 (SEI 026414519),
que informasse se a Pasta estaria planejando uma nova contratação para o fornecimento de serviços
de pesquisa de preços, nos moldes do que é hoje realizado pela FIPE. Questionou-se também se a
SIURB realizaria alguma alteração no escopo atual de fornecimento, tendo por referência o objeto
do Contrato n° 020/SIURB/16, tal como:
 Redefinição da quantidade de insumos a serem pesquisados periodicamente;
 Modificação de aspectos da metodologia de pesquisa;
 Readequação do escopo dos serviços prestados, com base nas necessidades atuais da Pasta.
Por meio da Informação SIURB/CUSTOS nº 026910669, a Pasta respondeu que, no momento atual:
[...] manterá o Contrato 020/SIURB/16 junto á FIPE. Somente quando da contratação dos
Serviços Técnicos Especializados para a Revisão das Tabelas da SIURB, esta secretaria
efetuará a alteração deste contrato ou uma nova contratação visando o levantamento dos
preços de mercado dos insumos [...] (grifo nosso).

A resposta acima indica a intenção da SIURB de, primeiramente, contratar “serviços de consultoria”
para suportar a Pasta na revisão dos processos e procedimentos relativos à elaboração de suas
Tabelas de Custos. Numa etapa posterior, haveria então um trabalho para readequação do objeto do
Contrato n° 020/SIURB/16, considerando um novo escopo para os serviços de pesquisa de preços e
determinação de índices de reajuste, visando instruir uma nova contratação/licitação. A Secretaria
ainda mencionou que, dentre os principais objetivos da revisão/readequação, estariam:
[...] redefinir quantidade de itens a serem pesquisados periodicamente, melhora na
especificação do item, exclusão ou inclusão de insumos que atendam as necessidades desta
secretaria, e a adequação as novas tecnologias e novos materiais existentes no mercado [...].

Com relação a quais entidades estariam sendo cogitadas para una nova contratação de serviços de
pesquisa, a Secretaria informou que, provavelmente, seriam consultadas a FIPE e a FGV. Neste
ponto, vale ressaltar que estas duas fundações foram as mesmas que participaram, e enviaram
propostas, no processo anterior de contratação (processo SEI n° 6022.2016/0000091-2). No caso da
FGV, mais especificamente, a proposta foi enviada pela FGV/IBRE (Instituto Brasileiro de
Economia). A título de informação adicional, de acordo com o documento SEI n° 0453009, acostado
aos autos do processo supracitado, a Pasta justificou, à época em que se realizava a equalização das
propostas, não ter solicitado proposta ao IBGE porque:
[...] essa instituição efetua a coleta dos valores somente de alguns insumos chamados de
representantes, enquanto que os outros os representados, são obtidos através da aplicação de
coeficientes [...].
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Por fim, com relação ao status do futuro processo de contratação, a Unidade respondeu que:
[...] Não foram iniciados os trabalhos á contratação da pesquisa de preços de mercado, já que
este assunto está vinculado a contratação da revisão das Tabelas da SIURB [...] (grifo
nosso).

CONCLUSÃO
Com base no observado no presente trabalho, esta Equipe de Auditoria vislumbra potenciais
melhorias na formação das Tabelas de Custos realizadas pela SIURB. Ademais, como forma de
atender a atribuição da Divisão de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia (DOSENG),
indicada no art. 16, inciso III, do Decreto Municipal nº 59.496/2020, qual seja: “colaborar no
desenvolvimento, elaboração ou validação de metodologias aplicáveis na contratação e execução de
obras e serviços de engenharia”, é de grande interesse desta Pasta a execução de trabalhos conjuntos
com a Unidade, já que esta última possui “know-how” na área de custos. Espera-se que esta
cooperação resulte em bons frutos para a Prefeitura.
Esta Equipe de Auditoria solicita que a Nota Técnica OS nº 009/2020/CGM-AUDI seja enviada ao
Tribunal de Contas do Município de São Paulo, para que tome ciência sobre o conteúdo deste
documento, o qual é pertinente ao Processo de Auditoria n° TC/012928/2017 (720129281730)
atualmente tramitando naquela Corte de Contas.

ANEXOS
ANEXO I

─ Despacho relativo à publicação das Tabelas de Custos Unitários da SIURB, com
data-base em janeiro/2020.

ANEXO II

─ Lista com a Descrição de Parte dos Documentos Enviados por SIURB
(Mídia Eletrônica)

São Paulo, 16 de setembro de 2020.
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ANEXO II
Lista com a Descrição de Parte dos Documentos Enviados por SIURB
(Mídia Eletrônica)

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907
ORGANIZAÇÃO DAS TABELAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
CADERNO

DESCRIÇÃO

1

Relação dos Serviços Integrantes da Tabela (não incluído nos documentos enviados)

2

Listas de Mão-de-Obra, Materiais e Equipamentos (não incluído nos documentos enviados)

3

Especificações Técnicas de Execução de Serviços
3.1

Introdução (pg. 4)

3.2

Relação das Instruções de Execução (pg. 7 de 30)

3.3

Instruções de Execução de Serviço (pg. 9 de 30)

IE-01

Serviços preliminares para pavimentação (pg. 10 de 30)

IE-02

Preparo do terreno de fundação de guias e sarjetas (pg. 12 de 30)

IE-03

Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP (pg. 14 de 30)

IE-04

Execução de sarjetas e sarjetões de concreto (pg. 18 de 30)

IE-05

Preparo de subleito (pg. 23 de 30)

IE-06

Sub-base de solo melhorado com cimento (pg. 25 de 30)

IE-07

Sub-base de solo selecionado (pg. 4 de 32)

IE-08

Execução de base de macadame hidráulico (pg. 8 de 32)

IE-09

Execução de macadame betuminoso (pg. 13 de 32)

IE-10

Base de concreto magro (pg. 21 de 32)

IE-11

Base de solo cimento (pg. 25 de 32)

IE-12

Mistura agregado material betuminoso feita no local (pg. 2 de 38)

IE-13

Imprimação Impermeabilizante (pg. 8 de 38)

IE-14

Imprimação ligante (pg. 11 de 38)

IE-15

"Binder" usinado a quente (pg. 14 de 38)

IE-16

Camada de rolamento de penetração invertida tripla (pg. 24 de 38)

IE-17

Revestimento de concreto armado asfáltico usinado a quente (pg. 32 de 38)

IE-18

Revestimento de pré-misturado a frio (pg. 5 de 42)

IE-19

Pavimentos de concreto por processo mecânico (pg. 13 de 42)

IE-20

Pavimentos de concreto por processo manual (pg. 35 de 42)

IE-21

Pavimentos articulados de concreto (pg. 15 de 55)

IE-22

Aplicação de cloreto de cálcio em revestimento de solo selecionado (pg. 18 de 55)

IE-23

Pavimentos de paralelepípedo (pg. 19 de 55)

IE-24

Aterros destinados às rampas de acesso a obras de arte (pg. 26 de 55)

IE-30

Agrupada à IE-35T

IE-31T

Agrupada à IE-03

IE-32T

Agrupada à IE-04

IE-34T

Execução de revestimento em pré-misturado a quente de graduação densa (pg. 30 de 55)

IE-35T

Abertura de caixa até 25 cm e preparo do subleito (pg. 42 de 55)
Abertura de caixa até 40 cm e preparo do subleito

IE-60

Base de bica corrida (pg. 47 de 55)

IE-65

Base de bica graduada (pg. 51 de 55)

4

Diretrizes para Cálculo do Custo de Equipamentos (não incluído nos documentos enviados)

5

Critérios para Cálculo do Custo Indireto (não incluído nos documentos enviados)

6

Normas de Medição e Pagamento dos Serviços (não incluído nos documentos enviados)

7

Cálculo de Produções e Consumos
7.1

Introdução (não incluído nos documentos enviados)

7.2

Relação dos itens de serviço calculados (não incluído nos documentos enviados)

7.3

Cálculo das produções e consumos (não incluído nos documentos enviados)

7.4

Memória técnica dos dimensionamentos
Métodos construtivos e dimensionamento de contenção e elementos de escoramento para valas
escavadas (pg. 11-64, Especificações Tec. - Infra.g.pdf; pg. 1-39, Especificações Tec. - Infra.h.pdf;
pg. 1-51, Especificações Tec. - Infra.i.pdf ).

8

Tabela Atualizada de Preços Unitários (não incluído nos documentos enviados)
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LISTA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
Ordem de Serviço:

009/2020/CGM-AUDI

Unidade Auditada:

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIRB

Descrição:

Conjunto de documentos (especificações técnicas e desenhos) enviados como parte da resposta da SA nº 002/OS 009/2020 (SEI 026414519).

Data do documento:

17/04/2020

ID

N° DOC.

DESCRIÇÃO

TABELA
SIURB

TIPO

GRUPO

SUBGRUPO

001

-

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 7 - CINBRAMENTO TUBULAR DE
ENCAIXA PARA VIADUTOS E PONTES

Outros

Desenho

Estrutura Metálica

Planta de estrutura
metálica

Epson93.pdf

002

-

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 7 - ESCORAMENTOS TÍPICOS PARA
VALAS (I)

INFRA & EDIF

Desenho

Terraplenagem,
Escavação e
Movimentação de terra

Cortes longitudinal e
transversal

Epson96.pdf

003

-

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 7 - ESCORAMENTOS TÍPICOS PARA
VALAS (II)

INFRA & EDIF

Especificação

Terraplenagem,
Escavação e
Movimentação de terra

Outros

Epson97.pdf

004

-

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 7 - ESCORAMENTOS TÍPICOS PARA
VALAS (I)

INFRA & EDIF

Desenho

Terraplenagem,
Escavação e
Movimentação de terra

Cortes longitudinal e
transversal

HPSCANNER0515.pdf

Outros

Outros

Pavimentação

Outros

Especificacoes Tec. Infra.pdf

INFRA

Especificação

Pavimentação

Outros

Especificações Tec. Infra.a.pdf

INFRA

Especificação

Pavimentação

Outros

Especificacoes Tec. Infra.b.pdf

INFRA

Especificação

Pavimentação

Outros

Especificacoes Tec. Infra.c.pdf

INFRA

Especificação

Pavimentação

Outros

Especificacoes Tec. Infra.d.pdf

005
006

-

007

-

008

-

009

-

rev.00

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (CAPA)
SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IE-01 a IE-06)
SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IE-07 a IE-11)
SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IE-12 a IE-17)
SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IE-18 a IE-20)

CÓD. SIURB

ARQUIVO
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010

-

011

-

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IE-21 a IE-00)
SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 7 - CÁLCULO DE PRODUÇÕES E
CONSUMOS (CAPA)

INFRA

Especificação

Pavimentação

Outros

Especificacoes Tec. Infra.e.pdf

Outros

Outros

Outros

Outros

Especificacoes Tec. Infra.f.pdf

INFRA & EDIF

Memória de
Cálculo

Outros

Outros

Especificacoes Tec. Infra.g.pdf

012

-

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 7 - CÁLCULO DE PRODUÇÕES E
CONSUMOS (CONTENÇÂO E ELEMENTOS DE
ESCORAMENTO PARA VALAS ESCAVADAS)

013

-

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 7 - CÁLCULO DE PRODUÇÕES E
CONSUMOS (CONTENÇÂO E ELEMENTOS DE
ESCORAMENTO PARA VALAS ESCAVADAS)

INFRA & EDIF

Memória de
Cálculo

Outros

Outros

Especificacoes Tec. Infra.h.pdf

014

-

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS (SVP) - TABELA DE PREÇOS
UNITÁRIOS - CADERNO 7 - CÁLCULO DE PRODUÇÕES E
CONSUMOS (CONTENÇÂO E ELEMENTOS DE
ESCORAMENTO PARA VALAS ESCAVADAS)

INFRA & EDIF

Memória de
Cálculo

Outros

Outros

Especificacoes Tec. Infra.i.pdf

015

PMSP/EDIF DD.01

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (PROPORÇÕES)

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

79807; 17-05-97

DD01.dwg

017

PMSP/EDIF DP.60

SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ VAGA ACESSÍVEL DE VEÍCULOS

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

79802; 17-05-92

DP60.dwg

018

PMSP/EDIF HD.17

INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

76714; 76402; 1013-05

Hd17_2.dwg

019

PMSP/EDIF HD.18
(1/2)

INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO INDIVIDUAL ACESSÍVEL

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

76714; 76425; 1013-14

Hd18_2.dwg

020

PMSP/EDIF HD.18
(2/2)

INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO INDIVIDUAL ACESSÍVEL

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

76714; 76425; 1013-14

HD182_2.dwg

021

PMSP/EDIF HD.19

INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO INDIVIDUAL ACESSÍVEL

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

74801; 10-13-36

Hd19_2.dwg

022

PMSP/EDIF ND.01

VAGA ACESSÍVEL PARA VEÍCULOS

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

17-03-59

ND01.dwg

023

PMSP/EDIF PM.03
(2/2)

PORTA DE MADEIRA LISA, ESPECIAL (P/ BOXE EM INS.
SANIT. ACESSÍVEL)

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

07-01-03; 30073;
32530; 76710

Pm03_2.dwg

024

PMSP/EDIF PM.03
(2/2)

PORTA DE MADEIRA LISA, ESPECIAL (P/ BOXE ACESSÍVEL
EM INS. SANIT.)

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

07-01-03; 30073;
32530; 76710

Pm03_2_2.dwg

025

PMSP/EDIF PM.04
(1/2)

PORTA DE MADEIRA LISA, ESPECIAL, EM SANITÁRIO
ACESSÍVEL

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

07-01-03; 30073;
32530; 76710

Pm04_2.dwg

026

PMSP/EDIF PM.04
(2/2)

PORTA DE MADEIRA LISA, ESPECIAL, EM SANITÁRIO
ACESSÍVEL

EDIF

Desenho

Acessibilidade

Outros

027

PMSP/EDIF BD.01
(1/2)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL
DE CIMENTO E AREIA

EDIF

Desenho

Impermeabilização,
Revestimento e Pintura

Outros

rev.00

07-01-03; 30073;
32530; 76710
05-01-01; 05-0103; 05-01-43; 0502-02; 05-02-44;
05-03-02; 05-0343

Pm04_2_2.dwg

BD01-1.DWG
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028

PMSP/EDIF BD.01
(2/2)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL
DE CIMENTO E AREIA

EDIF

Desenho

Impermeabilização,
Revestimento e Pintura

Outros

029

PMSP/EDIF BD.05
(1/2)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS DE FELTRO
ASFÁLTICO

EDIF

Desenho

Impermeabilização,
Revestimento e Pintura

Outros

030

PMSP/EDIF BD.05
(2/2)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS DE FELTRO
ASFÁLTICO

EDIF

Desenho

Impermeabilização,
Revestimento e Pintura

Outros

031

PMSP/EDIF BD.12
(1/2)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO HIDRO-ASFLATICA

EDIF

Desenho

Impermeabilização,
Revestimento e Pintura

Outros

032

PMSP/EDIF BD.12
(2/2)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO HIDRO-ASFLATICA

EDIF

Desenho

Impermeabilização,
Revestimento e Pintura

Outros

033

-

034

-

035

-

036

-

037

-

038

-

039

-

040

-

041

-

rev.00

05-01-01; 05-0103; 05-01-43; 0502-02; 05-02-44;
05-03-02; 05-0314032;4314034;
14036; 05-03-05;
05-03-06; 05-0314032;0714034;
14036; 05-03-05;
05-03-06; 05-0307
14017; 14019; 0503-12; 05-03-12
14017; 14019; 0503-12; 05-03-12

BD01-2.DWG

BD05-1.DWG

BD05-2.DWG

BD12-1.DWG
BD12-2.DWG

Página 3 de 3

