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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

São Paulo tem a mais importante rede Urbana do país.  A cobertura dessa 
rede por infraestrutura urbana no entorno dos domicílios em cada um de seus 
645 municípios apresenta os melhores indicadores nacionais conforme o último 
Censo IBGE. Sua rede de cidades, que concentra os melhores IDH Municipais 
do país conforme a ONU, é responsável por 31% do PIB brasileiro. O Governo 
do Estado de São Paulo é participante desse processo, seja por meio dos 
maciços investimentos realizados nos setores de logística e transporte, 
habitação, ciência e tecnologia, educação e saúde, como também nos inúmeros 
investimentos em infraestrutura urbana realizados por meio de convênios com 
os Municípios paulistas. 

É por meio desses convênios que o Governo do Estado de São Paulo - 
em parceria com as Prefeituras – pulveriza suas ações por todos os recantos do 
Estado, e movimenta suas economias locais gerando emprego e renda que 
contribuem para fixar a população em suas regiões, garantindo qualidade de vida 
e uma distribuição mais equilibrada da enorme riqueza produzida em nossas 
terras. Esses investimentos - no âmbito dos Programas Articulação Municipal e 
Atuação Especial em Municípios - já alcançaram os 645 municípios, empregados 
em obras e aquisições realizadas por meio de convênios. 

O Governo do Estado de São Paulo seguirá em sua meta de promover o 
desenvolvimento regional com qualidade de vida porque reconhece que, apesar 
dos números superlativos de sua rede urbana, ainda existem desafios a superar. 
É por esse motivo que continuará contribuindo para ampliar a cobertura por redes 
de infraestrutura urbana em cada um de seus Municípios, independentemente 
das restrições que lhe são impostas por um cenário macroeconômico nacional 
desfavorável, sem perder o foco e o seu papel na manutenção da 
responsabilidade fiscal. 

Fazer mais – e melhor – com os recursos disponíveis. Incentivar a parceria 
com os Municípios. Descentralizar os investimentos. Distribuir riqueza e 
oportunidades a todos os paulistas. 

 

 

Marco Vinholi 

Secretário de Desenvolvimento Regional 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Os Municípios paulistas contam com uma importante fonte de recursos 
alternativos para investimento, disponível em programas de transferências 
voluntárias do Governo do Estado de São Paulo. Muitos Municípios necessitam 
desses recursos diante da enorme quantidade de atribuições que lhes são 
conferidas, e frente à arrecadação de tributos próprios e às transferências 
constitucionais e legais que nem sempre são suficientes para atender a todas as   
demandas urgentes da sociedade. 

As transferências voluntárias são recursos financeiros repassados em 
decorrência da celebração de Convênios, acordos, ajustes ou outros 
instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de obras ou serviços de 
interesse comum entre esferas de governo. São destinadas a políticas de caráter 
federativo em diversas áreas governamentais tais como saúde, educação, 
assistência social, turismo, acessibilidade, cultura, meio ambiente, habitação, 
saneamento, infraestrutura, segurança e esportes. 

A Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio de sua Subsecretaria 
de Convênios com Municípios, realiza transferências voluntárias voltadas para 
obras de infraestrutura urbana, de edificações de interesse comunitário e para a 
aquisição de máquinas e de equipamentos para serviços urbanos, por meio de 
dois programas de repasse de recursos do Estado: 

 
• Articulação Municipal (AM); 

• Atuação Especial em Municípios (AEM). 

 

Para que o Município possa obter recursos financeiros em um desses programas 
é necessária a celebração de Convênio entre o Estado - por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional - e a Prefeitura Municipal, no qual 
os signatários assumem deveres e obrigações para implementar o objeto de 
interesse comum. Como consequência, a Prefeitura deve prestar contas dos 
gastos efetuados para provar sua conformidade com o firmado no Convênio, de 
acordo com a legislação vigente. 

 

Esse Manual apresenta e relaciona toda a documentação necessária para a 
formalização de Convênios com a Secretaria de Desenvolvimento Regional 
(AM ou AEM), e toda a documentação necessária à sua correta prestação de 
contas, atendendo ao que estabelece, especialmente, a Lei Federal n. º 
8.666/93 e as Instruções nº 02/2016, atualizadas pela Resolução nº 03/2017 
do TCESP. 

 

A Subsecretaria de Convênios com Municípios (SCM), por meio da Unidade 
de Planejamento, Controle   e Avaliação (UPCA) e de seus Escritórios 
Regionais (ER), mantém   equipes   técnicas permanentemente treinadas para 
auxiliar as Prefeituras paulistas na orientação e no esclarecimento das informações 
apresentadas nesse Manual, tanto para a formalização quanto para a prestação de 
contas dos Convênios. 
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Importante: 

 
Todos os documentos citados neste Manual como necessários à formalização ou à prestação de contas 
dos Convênios contam com Documentos Modelos disponíveis em 
https://www.sdr.sp.gov.br/ 
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CARACTERÍSTICAS DOS CONVÊNIOS 
 

Na Administração Pública, o Convênio vem sendo sistematicamente utilizado 
sempre que há o efetivo repasse de recursos públicos a outras entidades 
públicas ou associações privadas destinadas a determinadas ações de interesse 
público. Embora o Convênio não se confunda com contrato administrativo, o 
instrumento formaliza um acordo de vontades e, neste sentido, impõe obrigações 
e responsabilidades aos signatários. 

 
A Lei Federal n. º 8.666/93, que trata dos Contratos e Licitações, em seu artigo 
116, regulamenta os Convênios, e estabelece que a celebração dependa da 
aprovação de um plano de trabalho, a ser apresentado pela parte interessada. 

O plano de trabalho deve conter as seguintes informações (Art. 116, § 1º): 

 
I. identificação do objeto a ser executado; 
II.  metas a serem atingidas; 
III. III. etapas ou fases de execução; 
IV. I V. plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V. cronograma de desembolso; 
VI. previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das 

etapas ou fases programadas; 
VII. se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 

recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade 
ou órgão descentralizador. 

 
A assinatura do Convênio obriga o órgão repassador do recurso (no caso, a 
Secretaria de Desenvolvimento Regional) a comunicar o fato à Assembleia 
Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado. 

 
A liberação dos recursos está vinculada ao plano de aplicação aprovado 
(cronograma físico – financeiro) e Decreto Estadual 66.173 de 26/10/2021, no 
caso dos Programas AM e AEM será considerando o valor destes, da seguinte 
forma: 
 
1. até 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única; 
2. entre 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), em 2(duas) parcelas iguais; 
3. entre 1.000.000,00 (um milhão de reais) e 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais, em 3(três), sendo a primeira de 30% (trinta por cento); 
4. acima de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, 

conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta 
por cento); 

 
Podendo ter o número de parcelas acrescidas a ser definido em conjunto com 
os técnicos da SDR, de acordo com o valor. Para a liberação da parcela única 
ou da primeira parcela fica condicionada à expedição de ordem de serviço e nas 
demais parcelas, é necessário a conclusão da etapa e a apresentação de 
Prestação de Contas parcial. 
 
As parcelas ficarão pendentes de liberação nos seguintes casos: 

 Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela 
anteriormente recebida, mediante análise da Prestação de Contas parcial 
e/ou Vistoria Técnica de Engenharia pela equipe da Secretaria de 



7  
Desenvolvimento Regional/SCM/UPCA; 

 Quando for verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos; 

 Quando forem verificadas práticas atentatórias aos princípios 
fundamentais da Administração Pública nas contratações. 

 

As receitas financeiras decorrentes das aplicações dos recursos recebidos serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do Convênio integrando a participação 
estadual, e deverão ser aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, 
mediante prévia análise e autorização da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional/SCM/UPCA. 
 
A Secretaria de Desenvolvimento Regional/SCM/UPCA tem Portfólio de 
Projeto próprio de objetos no Sistema Sem Papel que podem ser conveniados, 
conforme listagem abaixo:  
 

Tipo Objeto Nome Portfólio Nome Item 

113 – Obras 
de 
Engenharia 

100 – Sistema de lazer Construção/Reforma: 
Campo/Estádio de Futebol, Arquibancadas e 
Vestiários; Campo Society; Centro 
Poliesportivo; Clube Municipal; Parque 
Municipal; Piscina Pública; Pista de Atletismo; 
Pista de Caminhada; Pista de Skate; Praça 
Esportiva; Prainha; Quadra Poliesportiva; 
Sistema de Lazer 

93 – Edificação Construção/Reforma: 
Barracão; Cemitério e Velório; Centro Cultural; 
Centro de Convivência; Centro de Eventos; 
Centro de Exposições; Centro de Múltiplo 
Uso/CCI; Cobertura de Quadra; Cozinha Piloto; 
Creche; Edificação; Escola Municipal; Galpão 
Múltiplo Uso; Ginásio de Esportes 
Portal de Entrada da Cidade; Salão Comunitário 
Teatro Municipal; Terminal Rodoviário; Unidade 
Básica de Saúde SDR 

95 – Infraestrutura 
Urbana 

Construção/Reforma: 
Canteiro Central; Ciclovia; 
Drenagem/Saneamento; Escadarias públicas 
de interligação; Iluminação Pública; Muro de 
Arrimo; Passarela; Pista de Caminhada; 
Pavimentação, Recapeamento, Guias e 
Sarjetas 

99 – Praça Construção/Reforma: Praça 

114 – 
Máquinas 

96 - Aquisição de 
Máquinas e/ou 
Equipamentos 

Esteira de Elevação; Escavadeira Hidráulica; 
Máquina Varredeira; Motoniveladora; Pá 
Carregadeira 
Retroescavadeira; Rolo Compressor/Rolo 
Compactador 
Triturador de Galhos 

117 - 
Veículos 

102 - Aquisição de 
Caminhão 

Caminhão Basculante; Caminhão Baú; 
Caminhão Cesto; Caminhão com Braço 
Hidráulico/Cesto; Caminhão com Caçamba; 
Caminhão com Carroceria; Caminhão 
Compactador de Lixo; Caminhão Poliguindaste 
Caminhão Tanque; Caminhão Varredeira 
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Os objetos devem considerar uma obra sendo uma nova construção ou reforma, 
por exemplo no caso de infraestrutura urbana, serviços como: sarjetas, 
sarjetões, guias, lombadas avulsas são consideradas como serviços de 
manutenção que não devem ser conveniados separadamente de pavimentação,  

Demais serviços são autorizados desde que sejam executados dentro do trecho 
de via beneficiada com pavimento ou recapeamento asfáltico. 

O município deverá atentar nas obras e serviços a Lei de Acessibilidade a 
Portadores de Necessidades Especiais. 

 
 

FLUXOGRAMA PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS 

 
Como indicado no Fluxograma os repasses dos recursos estaduais podem ser 
feitos por meio de Emendas Legislativas ou pela Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR), que são disponibilizados para o município no Sistema Sem 
Papel para o CADASTRAMENTO da Demanda. 
 
Para a 1ª fase de CADASTRAMENTO é fundamental a atenção do munícipio, 
quanto aos dados a serem cadastrados, sendo importante que o munícipio já 
tenha definido o objeto proposto enquadrado dentro da lista de objetos quanto 
ao tipo e portfólio, o valor total a ser conveniado e os endereços dos locais a 
serem conveniados quando se tratar de obras.  Feito cadastramento, município 
deve encaminhar para a Análise Administrativa, que pode retornar como 
Diligência para ajustes ou ser aprovado para a próxima fase.  
 
A 2ª fase é de Preenchimento do Plano de Trabalho, que é a fase em que será 
submetida no Sistema Sem Papel toda documentação técnica e administrativa, 
conforme orientações a seguir de acordo com o tipo de objeto. 
 
Emendas Impositivas (LOA), as fases de Cadastramento e Preenchimento do 
Plano de Trabalho são juntas, sendo encaminhadas diretamente para a Análise 
Técnica e seguem o fluxo normal após essa fase para a formalização. 

DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS (AQUISIÇÕES) 
 
Para Aquisiçoes, o responsável técnico pela documentação deve ser o contador, 
ou engenheiro ou arquiteto da prefeitura 
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1. Memorial Descritivo, com as especificações mínimas que atendam os três 

orçamentos/ propostas e quantidades do(s) equipamentos a ser (em) 
adquirido(s); este documento é redigido dentro do próprio sistema Sem 
Papel, não é necessário anexá-lo em outro local, identificar o responsável 
técnico pela elaboração, com CREA ou CAU ou CRC;  

 

2. Três orçamentos, conforme modelo SDR  Anexo 02, para cada item do 
plano de trabalho (todos em um único arquivo PDF): Pesquisa de Preços, 
composta por pelo menos 3 (três) propostas de empresas fornecedoras 
do(s) equipamento(s) ou Tabelas de Órgãos Oficiais a ser(em) 
adquirido(s) com as quantidades e especificações constantes do 
Memorial Descritivo. As propostas deverão considerar a mediana (Valor 
da proposta intermediária) dos valores. 

 

3. Planilha Orçamentária, conforme modelo SDR Anexo 01: Orçamento, 
descrevendo especificações do(s) equipamento(s) a ser(em) adquirido(s), 
as quantidades e valores, identificar o responsável pela elaboração, com 
CREA/ CAU ou CRC, não é necessário assinar fisicamente este 
documento;  
 

 

4. Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo SDR Anexo 03 desta 
Secretaria: com prazo proposto 360 (trezentos e sessenta) dias, identificar 
o responsável pela elaboração, com CREA/ CAU ou CRC, não é 
necessário assinar fisicamente este documento;  
 

 

5. Declaração de reserva de recursos, conforme modelo desta Secretaria: 
Declaração, assinada pelo(a) Prefeito(a) Municipal, mesmo que não exista 
contrapartida municipal; deve ser identificado no documento o nome do 
prefeito (a) e este documento deve ser incluso no sistema com a senha 
do prefeito; 
 

5.1  No caso de oferecimento de contrapartida financeira, o valor da 
contrapartida deve ser explicitado, modelo SDR Anexo 04); 
 

5.2  No caso de não haver contrapartida; (modelo SDR Anexo 04) 
 
5.3 Destacar o seguinte código, de acordo com o objeto do Convênio: 449052 

– Aquisição em geral. 
 

Obs.: Todos os modelos de documentos estão nos anexos deste manual ou no 
Sistema Sem Papel 
 

ATENÇÃO! 
 
I. A Prefeitura Municipal é responsável pela confecção e aplicação do Selo 

de Identificação do Governo do Estado nas máquinas/equipamentos 
adquiridos, conforme cláusula do Convênio. (Modelo disponível no 
Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo em 
www.comunicacao.sp.gov.br/manuais) 
 
OBS.: As imagens abaixo são ilustrativas e devem ser confirmadas no 
site da Secretaria de Comunicação Visual do Estado de São Paulo. 

 

http://www.comunicacao.sp.gov.br/manuais
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DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS (OBRAS) 
 
 

1. Fotos: fotos atuais do local da intervenção, não serão aceitas fotos do 
google ou google maps.  As fotos deverão estar identificadas no sistema 
Sem Papel e inseridas no local apropriado; 

 
2. Planilha Orçamentária, conforme modelo desta Secretaria: Orçamento 

com a identificação do Responsável Técnico inclusive com a identificação do 
CREA/CAU) descrevendo os serviços a serem executados na obra. 
Conforme modelo SDR Anexo 01. Não é necessário assinar fisicamente este 
documento: 
 

2.1 A identificação da fonte de pesquisa dos preços unitários, balizados nos 
valores praticados na região, e, tendo como referência máxima para formação 
de preço o Boletim Referencial de Custos da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), disponível em 
https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim/login.php ou podendo ser utlizado de 
outros órgãos oficiais, tipo – SINAPI, SABESP, FDE, DER, DNIT e/ou SIURB 
com preços atualizados, desde que os valores sejam superiores aos contidos 
no boletim de custos do CDHU. 
 
Todos os serviços que não sejam o do boletim CDHU deverão vir 
acompanhados da comprovação da fonte e do critério de medição e deverão 
ser anexados no sistema sem papel em um único PDF; 
 

2.2 Em casos de serviços específicos que não sejam encontrados nos 
boletins de órgãos oficiais, pode ser adotada a Pesquisa de Preços, composta 
por pelo menos 3 (três) propostas de empresas que realizem os serviços ou 
instalem os equipamento(s) a ser(em) utilizados com as quantidades e 
especificações. O(s) valor(es) unitários a serem considerados para efeito de 
formalização, deverão ser a  mediana dos valores propostos, e devem ser 
apresentados e anexados no arquivo único PDF da Planilha Orçamentária e 
serão consideradas de boa fé pública; 
 

2.3 O detalhamento das propostas deve ser apresentado, conforme modelo 
da SDR Anexo 02, em planilha orçamentária por itens e serviços, 
apresentando sua codificação, fornecedor, unidade de medida, quantidade, 
valor unitário e valor total. Não será aceito unidade e quantidade em 
porcentagens. 
 

2.4 Nas obras executadas por regime de Administração Indireta ou Direta, 
não podem compor o orçamento: 

 
 

file:///C:/Users/shidalgo/Downloads/
file:///C:/Users/shidalgo/Downloads/
https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim/login.php
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 mão de obra (hora-homem); 

 combustível; 

 peças de maquinários; 

 hora-máquina. 
 

2.5 Os custos abaixo não poderão compor a planilha orçamentária 
conveniada devendo ser arcados, se necessários, como expensas do 
município: 

 
- Projetos técnicos diversos (básico e/ou executivo); 
- Serviços de topografia, a não ser levantamento planimétrico de 
infraestrutura de pavimentação e recape para composição das 
medições – ver item 8.3.1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS; 
- Serviços de sondagem; 
- Administração local; 
- Controle tecnológico; 
- Paisagismo, exceto grama; 
- Horas trabalhadas de máquinas e técnicos em geral; 
- Equipamentos esportivos (ginástica) e Equipamentos Infantis de 
Lazer (Brinquedos, playground). 

 
 

3. Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso: Conforme modelo SDR 
Anexo 03 desta Secretaria e de acordo com o Decreto Estadual 66.173 de 
26/10/2021 e/ou outro que o suceder ou complementar, com prazo proposto 
de vigência de 720 (setecentos e vinte) dias, baseado nas etapas de 
execução da obra ou serviços, e compatível com a planilha de orçamento, 
identificar o responsável técnico pela elaboração, com número do CREA / 
CAU. Não é necessário assinar fisicamente este documento. 

 
Havendo necessidade de: 
 
- Maior prazo de vigência, o técnico do município deverá solicitar aprovação 
junto aos técnicos da SDR. 
 
- Contrapartida, o valor deve ser proporcional à parcela. 

 
 

4. Declaração de Domínio Público: Conforme modelo SDR Anexo 05 desta 
Secretaria com identificação do(a) Prefeito(a) Municipal, vinculando o imóvel 
ao Convênio, atestando tratar-se de próprio municipal ou de áreas públicas 
resultantes de parcelamento do solo (áreas institucionais, sistemas de 
lazer); sendo dos seguintes tipos: 

 
4.1 - Infraestrutura urbana: É obrigatório a identificação com o nome das ruas 
a serem beneficiadas (modelo SDR Anexo 05a – Tabela de Ruas); 
 
4.2 - Reforma de praça: Para o caso de obras e reformas em praças 
consideradas matriz, fica dispensado a certidão, sendo necessário o nome 
da praça e endereço do local na declaração. 
 
Outras praças, que não sejam a matriz do município, deve ser apresentado a 
certidão de matricula atualizada em nome do município e/ou lei de criação. 
Nas duas situações inserir junto com a Declaração de Dominio Público no 
sistema sem papel em um único documento em PDF; 
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4.3 - Obras novas, reformas de edificações, sistemas de lazer, praças e 
demais locais com características semelhantes, devem incluir o nº da 
Certidão/Matrícula atualizada no documento e inserir junto com a Declaração 
de Dominio Público no sistema sem papel em um único documento em PDF; 
 
4.4 - Novas Edificações: Certidão atualizada, emitida pelo Cartório do 
Registro de Imóveis, que informe a descrição do imóvel e a titularidade em 
nome da Prefeitura Municipal. As áreas propostas não poderão ser áreas 
verdes, áreas de lazer ou praças, neste último é referente à construções de 
edificações. Inserir junto com a Declaração de Dominio Público no sistema 
sem papel em um único documento em PDF; 

 
Observação: - Quando as obras propostas envolverem travessias em 
oleodutos, ferrovias, rodovias, corpos d’água ou intervenções em áreas de 
preservação ambiental, é necessário apresentar autorizações tais como 
Outorga do DAEE, Aprovação do DER/ALL/CPTM e/ou Licença da 
CETESB. 
 
Quando as obras propostas envolverem redes de saneamento ou de 
extensão de rede de energia de baixa, média ou alta tensão, é necessário 
apresentar a aprovação ou dispensa das respectivas concessionárias de 
serviços públicos.  
 
Todos os documentos acima deverão ser incluídos no sistema sem papel no 
item “Arquivos anexados à demanda”.  

 
5. Declaração de Não início de obra: Deverá estar identificado o(a) 

Prefeito(a) Municipal, atestando de que o objeto não teve sua execução 
iniciada, nos termos do artigo 56 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 
1989 (modelo SDR Anexo 06). 

 
6. Mapa de Localização indicando o local da intervenção, seu entorno e sua 

inserção no Município com identificação do responsável técnico pela 
elaboração, com número do CREA / CAU. Não é necessário assinar 
fisicamente este documento. 

 
7. Memorial Descritivo: Deverá descrever as especificações técnicas e 

quantidades dos serviços e obras a realizar, com identificação do 
responsável técnico pela elaboração, com número do CREA / CAU. Não é 
necessário assinar fisicamente este documento. 

 
8. Projeto Básico: O Projeto Básico deverá conter o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, com identificação do responsável técnico pela elaboração, com 
número do CREA / CAU, contendo: 

 
i. Plantas, cortes, elevações, detalhes e especificações das 

obras e serviços em escala apropriada, com atenção à 
indicação dos trechos das ruas a serem beneficiadas em caso 
de obras de infraestrutura urbana; 
 

Não é necessário assinar fisicamente este documento. 
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Todos os documentos devem ser inseridos no sistema sem papel em um 
único documento. 
 

 
9. Plano de Trabalho: gerado automático no Sistema Sem Papel a partir dos 

demais dados inseridos e da justificativa redigida, composto por: 
 

 Objeto; 

 Justificativa; 

 Declaração de Regime de Execução das Obras; 

 Declaração de Acessibilidade; 
 

10. Declaração de Reserva de Recursos: Delcaração efetuada pelo 
município, com identificação do(a) Prefeito(a) Municipal, mesmo que não 
exista contrapartida municipal, conforme modelo desta SDR; 

 
a) No caso de oferecimento de contrapartida financeira, o valor 

deve ser explicitado/colocado; (modelo SDR Anexo 04) 
 

b) No caso de não haver contrapartida; (modelo SDR Anexo 04a) 
 

c) Destacar o seguinte código, de acordo com o objeto do 
Convênio: 449051 – Obras; 

 
11. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART / RRT) perante o CREA 

/ CAU, devidamente recolhida, em nome do responsável técnico. Incluir 
documentação no sistema Sem Papel no item “Arquivos anexados à 
demanda” (modelo SDR Anexo 08)  

 
11.1. Suas responsabilidades deverão estar definidas sobre o projeto, 
orçamento/planilha orçamentária, fiscalização da obra e medições.  
 
11.2. Na descrição da Responsabilidade Técnica deverá constar: 
Responsável Técnico pela fiscalização, orçamento, projetos, mensuração 
(execução e elaboração) e medições do objeto (descrever o objeto proposto) 
  
11.3. Havendo necessidades de outras anotações pertinentes da obra 
deverão ser juntadas aos autos, como projetos específicos (elétrica, 
hidráulica, contenção, estruturas metálicas), fiscalização, orçamento etc.  
 
11.4. O atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas 
Técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n.º 
5298/2004 devem estar devidamente demonstradas na ART / CAU. 

 
11.5. Os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Regional podem solicitar 
outros documentos necessários para sua análise como memórias de cálculo, 
projeto executivos, projetos específicos e/ou qualquer outra documentação 
que for pertinente para análise da formalização do convênio. 
 
12. Declaração de Outros Órgãos Declaração efetuada pelo município, 
informando que não há necessidade de autorização de outros órgãos para a 
execução do objeto proposto. (Modelo SDR Anexo 11) 
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SOLICITAÇÃO DE ADITIVOS DE SERVIÇO E PRAZO  
 
ALTERAÇÃO E/OU READEQUAÇÃO DO PROJETO CONVENIADO.  
 
Para análise do pedido de alteração e/ou readequação do projeto 
conveniado, a prefeitura municipal deverá solicitar com antecedência de 90 
(noventa) dias antes do término da obra ou do vencimento do convênio, 
apresentando a seguinte documentação:  
 
1. Oficio do prefeito municipal solicitando a alteração, prorrogação e /ou 

readequação;  
 

2. Justificativa Técnica, embasada e detalhada descrevendo de maneira 
cronológica (desde a formalização do convênio) a situação do convênio e 
informando o motivo da necessidade da utilização para adequação e/ou 
readequação, esclarecimentos - item a item – dos serviços propostos 
(supressões, inclusões e exclusões) e relatando a importância para o 
município, bem como, o bem-estar e qualidade de vida dos munícipes e 
turistas que visitam a cidade – devidamente assinado pelo prefeito municipal 
e responsável técnico.  
 
3. Plano de Trabalho, adequado à nova realidade (Prazo, valor e descritivo).  
 
4. Projeto Adequado, contendo todas as informações pertinentes como 
medidas, serviços excluídos, serviços incluídos etc. O projeto deverá conter 
a identificação do responsável técnico e com informação do n.º da ART/RRT 
respectiva.  
 
5. ART/RRT – (modelo SDR Anexo 08) - referente ao novo projeto 
(atendendo - projeto, fiscalização, orçamento, mensuração e acessibilidade). 
( 
 
6. Memorial Descritivo Complementar, referente aos serviços a serem 
executados, assinado pelo responsável técnico.  
 
7. Critério de medição, referente aos serviços a serem executados, assinado 
pelo responsável técnico.  
 
8. Planilha Orçamentária Comparativa – conforme modelo SDR Anexo 10 
–contendo a identificação do responsável técnico e com informação do n.º da 
ART/RRT respectiva.  
 
OBS.: Para a inclusão de novos serviços, o TCU faz a seguinte orientação: 
“Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras 
Públicas” (TCU, 2014) , o preço desses serviços deve ser calculado 
considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada 
no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a 
diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do 
contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado 
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013. 
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9. Memória de Cálculo – dos serviços propostos   
 
10. Declaração de Reserva de Recurso - se houver contrapartida (modelo 
SDR Anexo 04)  
 
11. Cronograma Físico – Financeiro, adequado a nova configuração de 
valores, contendo a identificação do responsável técnico e com informação 
do n.º da ART/RRT respectiva. 
 
12. Portaria do Responsável Técnico, se ocorrer modificação (SDR Anexo 
07). 
 
13. Prestação de Contas – atualizada até o período da solicitação.  
 
14. Cronograma de Desembolso – (SDR Anexo 03) – A prefeitura deverá 
propor o cronograma de desembolso com a nova configuração de valores O 
novo cronograma de desembolso fará parte integrante do convênio a ser 
aditado.  
 
Nota 1: Em relação aos preços unitários a serem considerados, temos a 
esclarecer que:  
 
- Serviços Licitados – deverão ser considerados os preços unitários licitados.  
 
- Troca de Serviços – Na troca de serviços congêneres (mesma finalidade) o 
preço unitário a ser utilizado deverá ser deflacionado conforme licitação. Ex. 
troca de porta de 70 x 210 por porta de 90 x 210; troca de telhado metálico 
por telhado em telhas de barro, troca de piso de mosaico português por piso 
em lajotas de concreto.  
 
- Serviços Novos - Deverão ser considerados os preços unitários até o limite 
do valor de mercado (Boletim/Tabelas de órgãos oficiais atualizados), desde 
que não sejam congêneres (mesma finalidade).  
 
Nota 1: Qualquer serviço não conveniado só deverá ser executado após a 
devida regularização do convênio, por meio de aditivo, junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, não havendo hipótese de convalidação de 
serviços executados. A execução irregular implicará no recolhimento dos 
valores utilizados atualizados via DARE ou devolvidos e corrigidos na conta 
do convênio e assumidos como contrapartida do município.  
 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
Para análise do pedido de prorrogação de prazo, a prefeitura municipal 
deverá solicitar com antecedência de 90 (noventa) dias antes do término da 
obra ou do vencimento do convênio, apresentando a seguinte documentação:  
 
1. Oficio do prefeito municipal solicitando a prorrogação do prazo, atentar-
se para o período, levando-se em conta a execução da obra, emissão da 
prestação de contas, análise técnica e contábil da prestação de contas, 
vistorias e encerramento;  
 
2. Justificativa Técnica, embasada e detalhada descrevendo de maneira 
cronológica a situação do convênio e informando o motivo, a necessidade e 
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o porquê da prorrogação de prazo – assinado pelo Prefeito Municipal e 
responsável técnico. Atentar que justificativas referentes a intempéries 
deverão ser acompanhadas de boletim pluviométrico expedido por Órgão 
Oficial, bem como atrasos, falta de manifestação etc.  
 
3. Cronograma Físico – Financeiro de Desembolso, conforme modelo 
estabelecido pela Secretaria, modelo SDR Anexo 12 
 
4. Prestação de Contas – atualizada até o período da solicitação.  
 
5. Relatório de Estágio da Obra – detalhado, apontando a situação real da 
obra acompanhado de relatório fotográfico colorido e devidamente atestado 
pelo responsável técnico designado na portaria do convênio.  
 
 

Obs.: Todos os modelos de documentos estão nos anexos deste manual ou no 
Sistema Sem Papel 

 

ATENÇÃO! 

I. Placa de Obra do Governo do Estado, no ínicio da execução da obra deve 
ser instadada nos locais onde os trabalhos serão executados, conforme 
cláusula do Convênio. (Modelo disponível no Manual de Identidade Visual do 
Governo do Estado de São Paulo em www.comunicacao.sp.gov.br/manuais) 
e somente retirada/ removida, após o aceite de conclusão da obra feita pelo 
técnico da Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

II. A Placa da Obra é obrigatória, sendo que a falta da mesma ou a má 
conservação implicará nas sanções previstas até a sua 
regularização/instalação. 

 

A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Todos aqueles que utilizam recursos públicos têm o dever de justificar seu bom 
e regular emprego, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas 
das autoridades administrativas competentes. No caso específico dos 
Convênios, trata-se do processo de prestação de contas. 

 
É sempre bom lembrar que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, obedecerão aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em seus atos. 
Por esse motivo, é exigida uma série de documentos no processo de Prestação 
de Contas, ato previsto no próprio termo de Convênio com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional. 

 
Embora seja encarada como uma tarefa burocrática, desagradável e até 
desgastante, a Prestação de Contas deve ser tratada como uma obrigação 
natural, inerente à Administração Pública, pois é por meio dela que os órgãos 
repassadores podem se certificar de que o Convênio está regular. 

 
Assim, a prestação de contas é, antes de tudo, um instrumento de controle que 
ajuda a garantir a transparência na administração dos recursos públicos. 

http://www.comunicacao.sp.gov.br/manuais
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A falta da Prestação de Contas ou a sua insuficiência, no caso dos 
Convênios, ocasiona a não liberação de novos recursos decorrentes do 
ajuste, bem como a proibição de novos ajustes a serem celebrados com o 
Governo do Estado, provocando a abertura de processo denominado Tomada 
de Contas Especial. Geralmente, a Tomada de Contas Especial é feita pelos 
Tribunais de Contas ou Controladorias-Gerais ou, ainda, pelo órgão concessor 
dos recursos, após esgotadas todas as medidas administrativas internas que 
objetivam o atendimento das regras conveniadas. 

 
Com base nas Instruções nº 02/2016, atualizadas pela Resolução nº 03/2017 
do TCESP, em seu artigo 189, e na Lei Federal n.º 8.666/93, em seus artigos 
23 e 116, a Prefeitura deve apresentar documentos que comprovem: 
 
1) A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, 
demonstrando: 
 
a) que toda a movimentação de recursos foi realizada exclusivamente para 

cobrir custos relacionados ao objeto do Convênio, mantendo-se os recursos 
em aplicação financeira durante o período de sua não-utilização; 
 

b) que a movimentação dos recursos foi registrada em sistema contábil 
municipal; 

 
2) A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos definidos na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, demonstrando: 
 
a) que o processo de contratação adotou a modalidade de licitação mais 

adequada para não implicar em fracionamento de objeto, conforme prescreve 
o artigo 23, § 5º, da Lei Federal n.º 8.666/93 
“É vedada a utilização da modalidade ‘convite’ ou ‘tomada de preços’, 
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores 
caracterizar o caso de ‘tomada de preços’ ou ‘concorrência’, 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas 
de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.” 

b) que foram respeitadas a ampla participação e a publicidade dos atos 
relativos ao processo de contratação; 

c) que os recursos do Convênio não foram utilizados para ressarcir gastos 
efetuados anteriormente à sua assinatura e publicação.
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DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Para fins de liberação da primeira parcela (ou única) do convênio, a Prefeitura 
Municipal deverá inserir a Prestação de Contas parcial no Sistema Sem Papel 
contendo os seguintes documentos: 

 
1. Portaria designando o Gestor Municipal responsável pelo controle 

administrativo e financeiro do Convênio, com o número do Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC) do profissional (modelo SDR Anexo 07)l; 

 
2. Portaria designando o Responsável Técnico pela fiscalização e pelo controle 

de qualidade das obras, com o número do Conselho Regional de Engenharia 
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do profissional 
(modelo SDR Anexo 07)l ; 

 
3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente recolhido em nome do 
Responsável Técnico designado para o Convênio, indicando a 
responsabilidade sobre o projeto e sobre as obras (modelo SDR Anexo 08); 

 
4. Abertura de Conta Bancária exclusiva para o Convênio, no Banco do Brasil 

(conta Governos); 
 

5. Processo de Contratação, reunindo: 

 
5.1. Edital de licitação ou processo de dispensa/inexigibilidade de licitação; 

 
 

5.2. Anexos do Edital que façam referência a quantidades, preços ou 
características de itens e serviços a contratar; 

 
5.3. Comprovante de publicação do Edital (Diário Oficial, jornais, declaração 

de afixação em local público); 

 
5.4. Proposta comercial vencedora do certame; 

 
5.5. Atas de abertura e julgamento; 

 
5.6. Adjudicação; 

 
5.7. Homologação; 

 
5.8. Comprovante de publicação da Homologação; 

 
5.9. Contrato e seus Aditivos; 
 

5.10. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) de Execução, devidamente recolhido 
em nome do Responsável Técnico pela Contratada designado para a 
Execução do Objeto do Convênio. 

 
5.11. Comprovante de publicação do Contrato e de seus Aditivos; 

 
5.12. Ordem de Início dos Serviços específica para o Convênio, observando o 
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início posterior à sua assinatura. 

 
6. Planilhas de medição, emitidas pela Contratada, especificando-se os itens 

e serviços realizados na primeira etapa (ou única), assinadas pelo 
responsável técnico do município e da empresa ganhadora do certame. Não 
será aceito medições de serviços em quantidades e unidade em 
porcentagens; 

 
7. Laudo Técnico, emitido e assinado pelo Responsável Técnico designado 

para o Convênio, informando o estágio das obras e atestando a consonância 
com o objeto conveniado, conforme modelo e reunindo: (modelo SDR Anexo 
09) 

 
7.1. Fotos da evolução das obras e da fixação da Placa do Governo do Estado – 

para Convênio de obras; 

 
7.2. Fotos das máquinas/equipamentos/veículos, cópia de sua documentação 

de registro (quando obrigatório) e fotos da aplicação do Selo de 
Identificação do Governo do Estado – para Convênio de aquisições. 

 
Para a liberação da segunda parcela em diante (quando houver) e para o Encerramento 
do Convênio, a Prestação de Contas deverá ser apresentada à Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo, contendo os seguintes documentos: 

 
08 Planilha de Acompanhamento Contábil-Financeiro, assinada pelo(a) 

Prefeito(a) Municipal e pelo Gestor designado para o Convênio, que 
representa a declaração resumo da Prestação de Contas, onde são 
lançadas as principais informações retiradas dos demais documentos 
comprobatórios da sua regularidade, tais como o empenho, a liquidação, a 
contratação, os pagamentos, os rendimentos financeiros e as eventuais 
devoluções de recursos ao Estado; 

 
8.1 Registro Contábil em sistema municipal, reunindo: 

 
Empenho (global, ordinário ou restos a pagar), que permita verificar a 
reserva do valor da despesa referente ao Convênio; 

 
Liquidação ou Ordem de pagamento, que permita verificar a realização da 
despesa referente ao Convênio. 

 
8.2 Notas Fiscais, contendo o número do Convênio e discriminando os valores dos 
encargos (ISS, IRRF e INSS), ou informando tratar-se de Empresa optante 
pelo SIMPLES NACIONAL, reunindo: 

 
8.3 Planilhas de medição, emitidas e assinadas pelo responsável técnico da Contratada e 

pelo responsável técnio do municipio, no caso em que os itens/serviços não 
estiverem especificados na Nota Fiscal; 
 
8.3.1 Se tratando de infraestrutura de pavimentação e recapeamento, 
deverá ser encaminhado junto as medições o levantamento planimétrico 
dos serviços executados com ART/RRT do técnico responsável pelo 
levantamento.  

 
8.4 Comprovantes de retenção de ISS, IRRF e INSS, ou guias de recolhimento 

com autenticação bancária/comprovante do pagamento efetuado (se a 
Empresa não for optante pelo SIMPLES NACIONAL). 
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9 Movimentação bancária, reunindo: 

 
9.1 Extratos da Conta-Corrente vinculada ao Convênio, desde a data do 

crédito correspondente ao pagamento feito pela Secretaria de Estado da 
Fazenda até saldo final zerado, ou até a data de apresentação da 
Prestação de Contas parcial; 

 
9.2  Extratos da Conta Aplicação, conforme estabelece o art. 116, § 4º, da Lei 

Federal 8.666/93, desde a data da primeira aplicação até saldo final 
zerado, ou até a data de apresentação da Prestação de Contas parcial; 

 
9.4 Comprovante de Devolução de Recursos (DARE emitida com o código 

890-4), quando houver saldo de recursos estaduais na conta vinculada ao 
Convênio, com a observação de que se trata de devolução do Convênio 
SDR n.º  / 20 . 
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ATENÇÃO! 

 
I. Não movimentar os recursos da conta Convênio para outras finalidades, 

mesmo que se efetue o posterior retorno desses valores à conta Convênio, e 
mesmo que o objeto esteja totalmente concluído. A não observação desse 
procedimento sujeitará a Prefeitura Municipal à devolução integral dos 
recursos recebidos, acrescidos da remuneração devida pela aplicação em 
caderneta de poupança, conforme expresso em cláusulas do Convênio; 

 
II. Utilizar Conta Governos do Banco do Brasil, para não implicar em lançamento 

de tarifas bancárias; 

 
III. Observar que os recursos recebidos, a título de Convênios, para obras de 

objetos semelhantes devem ser objetos de uma mesma licitação na 
modalidade Tomada de Preços ou Concorrência Pública. A não observação 
desse procedimento sujeitará a Prefeitura Municipal à devolução integral dos 
recursos recebidos em todos os Convênios relacionados, acrescidos da 
remuneração devida pela aplicação em caderneta de poupança, conforme 
expresso em cláusulas do Convênio; 

 
IV. Não utilizar o saldo dos recursos do Estado para ampliação ou alteração do 

objeto sem a prévia vistoria técnica e aprovação da SCM/UPCA; 

 
V. Em Convênios de valores superiores a R$ 4.472.000,00 (artigo 137 das 

Instruções nº 02/2016, atualizadas pela Resolução nº 03/2017 do TCESP), 
a Prefeitura deve apresentar anualmente a documentação exigida no artigo 
139 das Instruções nº 02/2016, atualizadas pela Resolução nº 03/2017 do 
TCESP (Conciliação Bancária do mês de dezembro, certidão do Conselho 
Regional de Contabilidade do responsável pelas demonstrações contábeis, 
dentre outros); 

 
VI. Não deixar os recursos parados na conta corrente, mas aplicá-los, 

revertendo os rendimentos auferidos para o objeto do Convênio, integrados à 
participaçãoestadual; 

 
VII. Apresentar a Prestação de Contas em até 30 dias após os gastos, para fins de 

liberação de nova parcela ou para encerramento do Convênio; 
 

VIII. Apresentar a movimentação bancária dos recursos do Convênio ao término de 
cada exercício financeiro (extratos bancários em 31/dezembro), mesmo 
que as obras/aquisições não tenham sido iniciadas ou finalizadas. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1. Sugerimos que o município insira no edital de licitação: 
 
- A forma de pagamento, ou seja, conforme parcelas conveniadas. Porcentagem 
dos serviços físicos executados;  
 
- Que é obrigação da empresa contratada a execução de levantamento 
planimétrico com ART do responsável pela execução, para comprovação dos 
serviços de infraestrutura executados. Os documentos deverão compor todas as 
medições. 
 
2. Preços unitários para licitação 

 
- Os preços unitários dos serviços conveniados deverão estar atualizados para 
efeito da licitação, conforme orientação do TCE-SP.  
 

- O município deverá atentar que para a licitação dos serviços conveniados, o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, considera aceitável o 
período de seis meses entre a data de referência do orçamento e a da abertura 
da licitação, ou seja, os preços unitários aplicados pelo município em sua 
licitação, deverão estar comprovados, por meio de cotação de mercado e/ou 
boletins oficiais, com data superior a seis meses, contados até a divulgação do 
edital. 

 
Jurisprudências: TC-028338/026/99, 016322/026/03, 016322/026/03, 
001650/009/06, 011776/026/05, 029493/026/06, 022098/026/05, 018168/026/05 
e 040664/026/08, dentre outras. 

 
Lei 8666/93: Art. 43; IV  

 
3. O município deverá atentar para ao artigo 16 da Lei Federal n.º 5.194, de 24 

de dezembro, sendo esta uma obrigação contratual que deve constar em todo 
contrato de execução de obras. No momento da vistoria técnica de verificação 
de medições para liberação de parcelas, a placa de obra deverá estar 
instalada e em bom estado de conservação, caso contrário o recurso não será 
liberado. 
 

4. Os prazos estabelecidos em ofício e/ou correios eletrônicos para 
apresentação de esclarecimento deverão ser rigorosamente respeitados. O 
não atendimento culminará com a inclusão do Município no CADIN estadual 
ou rescisão do convênio, conforme cláusula convenial. 

 
5. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, não efetuará aditivo de ampliação 

de objeto. Havendo desconto na licitação o valor alcançado será considerado 
como valor final conveniado. O desconto na licitação será utilizado para abater 
o valor de responsabilidade do Municipio, permanecendo o valor proposto de 
responsabilidade do Estado. Vale salientar que se houver acréscimos e/ou 
supressões efetuados na planilha orçamentária a ser licitada, o desconto irá 
recair no valor do Estado.  
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DIRETRIZES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÕES DE PROJETOS 
VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A 

 SECRETARIA DE DESENOVLVIMENTO REGIONAL 
 

A) OBJETOS/OBRAS QUE NÃO SÃO CONVENIADOS: 

1. Construção ou reforma poços de qualquer natureza profundos: poço artesiano; 
 

2. Reforma ou construção de pontes: exceto travessias pequenas sobre córregos ou 
ribeirões que são executadas com aduelas ou tubos em concreto; 
 

3. Recapeamento em CBUQ sobre paralelepípedo: não aceitamos o lançamento de 
massa asfáltica sobre lajotas de concreto; paralelepípedos e/ou outro tipo de piso drenante. 
Portanto, para execução nestes locais o Município deve retirar a pavimentação existente 
(lajotas de concreto / paralelepípedo) para posterior execução da nova pavimentação em 
CBUQ.  
 

Sugerimos que o material retirado seja utilizado em vias periféricas de interesse do 
Município e que conste essa informação no Memorial Descritivo; 

 

4. Execução de revestimento do tipo MRAF: Micro Revestimento Asfalto Frio; 
 

5. Contenção de encostas/taludes em áreas de risco ou em situações emergenciais 
(Defesa Civil); 
 

6. Calçadas/ Calçamento/ Ciclovia: não é permitido a execução de calçada de fronte a 
imóveis particulares, portanto é aceito apenas quando o local está de fronte a imóveis 
público.  
6.1 O objeto infraestrutura não permite a execução destes serviços dentro de praças ou 
terrenos de propriedade pública, portanto somente é autorizada a execução nas calçadas 
ou canteiros centrais de avenidas; 
6.2 Não formalizamos a execução em vários segmentos de trechos; 
 

7. Guias e sarjetas avulsas: portanto é admitido apenas nos locais onde em conjunto 
será executado pavimento ou em vias já pavimentadas; 
 

8. Desassoreamento em lagos, lagoas e rios; 
 

9. Cobertura de qualquer natureza em ruas (metálica, madeira, tecido, etc.); 
 

10. Equipamentos esportivos / brinquedos (playground); 
 

11. Lombadas, travessia elevadas, rampas de acessibilidade e sinalização viária 
(vertical ou horizontal): somente é aceito a execução nas vias e respectivos trechos 
beneficiados com serviços de pavimentação ou recapeamento; 
 

12. Tapa buraco; 
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13. Parada/ ponto de ônibus – objeto infraestrutura urbana:  
É autorizada a execução desde que este equipamento não seja o objeto principal da obra. 

 

B - SERVIÇOS QUE NÃO PODEM COMPOR A PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA: 

 

1. Horas trabalhadas de máquinas e técnicos em geral, mão de obra (hora-homem); 
combustível; peças de maquinários; hora-máquina: Hora-Homem e hora-máquina 
somente podem ser consideradas em uma composição de serviços ESPECÌFICOS que 
não estejam em planilhas referenciais de preços (CDHU, SINAPI etc.); 
 

2. Elaboração de Projetos Técnicos diversos (executivos, estruturais etc.), parecer 
técnico de fundação e outros, serviços de topografia e de sondagem, controle 
tecnológico;  
 

3. Administração da obra: Deve estar composto dentro do BDI da obra, ou seja, não 
pode ser um item separado na planilha orçamentária; 
 
4. Acompanhamento técnico da obra (h/h, consultor, mão de obra geral): É de 
responsabilidade do Município o acompanhamento e fiscalização da obra e da contratada 
de disponibilizar todos os técnicos necessários para cumprimento do objeto e de seu 
objetivo, portanto não poderá compor o orçamento da obra; 
 

5. Vigias e segurança: São de responsabilidade do Município a guarda da obra é da 
contratada até a efetiva entrega, portanto não poderá compor o orçamento da obra; 
 

6. Paisagismo: Só é permitido como paisagismo o plantio de grama; 
 

7. Mobiliários (bancos, lixeiras, outros): Serão aceitos desde que sejam elementos 
fixos; 
 

8. Equipamentos esportivos (ginástica); 
 

9. Equipamentos infantis de lazer (brinquedos, playground); 

 

C – ORIENTAÇÕES TÉCNICAS: 

 

1. Placa de identificação de obra do Governo do Estado: deve ser instalada no início 
da execução da obra e conservada até a vistoria final realizada pela equipe de Apoio e 
Fiscalização da SDR;  
É sugerido que os Municípios adotem placa de até 6,00m² (4,00x1,50), podendo até ser 
maior conforme valor total do OBJETO a critério do técnico; 
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Modelo:

 

 

 

2. BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS: O BDI-Benefícios e Despesas 
Indiretas aceito em orçamentos pela SDR é de até 25 (vinte e cinco) %, e não é necessário 
encaminhar a composição; 
 

3. Referência de serviços e valores são os contidos no boletim do CDHU: é aceito 
outras fontes de preços, porem a referência máxima de valores unitários são os contidos 
no boletim da CDHU. 
 
4. Matrícula do imóvel “Construção e/ou reforma ou revitalização de praças”:  
Para estes objetos deve ser comprovado a titularidade da área através da matrícula e 
declaração de domínio informando que a propriedade do local é pública. A exceção de 
encaminhamento da matrícula é apenas para Praças Matriz ou praças que possuem Lei 
de criação, neste caso ela deve constar no mesmo arquivo da declaração de domínio e ser 
mencionada na declaração;  

 

5. Pavimentação asfáltica:  
A estrutura máxima admitida sem o encaminhamento de projeto executivo, e a descrita 
abaixo: 

SEÇÃO TRANSVERAL – TÍPICA 

 

(ESQUEMÁTICO) 
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             PAVIMENTO – TIPO 

1 CAMADA DE ROLAMENTO EM 
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO 
A QUENTE - (CBUQ) 

= 3,0 cm (Vias 
secundárias) 

   4,0 cm (Vias 
Principais) 

     

2 IMPRIMAÇÃO LIGANTE = -     

3 IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE = - até 

ET=40,0cm 

 

4 BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMÉTRICA  

= 20 cm     

5 SUBLEITO NATURAL, 
COMPACTADO   

     

 

OBS.: 

a) CBUQ – Camada de rolamento asfáltico usinado a quente:  
Vias principais com grande fluxo de veículos e passagem de ônibus, CBUQ com espessura 
de 4,00 cm.  

Vias secundárias, com baixo fluxo/ circulação de veículos local, CBUQ com espessura de 
3,00 cm. 

 

b) Caso seja necessária uma estrutura de pavimento MAIOR que a especificada acima é 
necessária a elaboração de projeto executivo, contendo ensaios e memória de cálculo com 
o detalhamento da estrutura do pavimento; 
 

c) Pavimentos em LAJOTA DE CONCRETO será admitido sem o encaminhamento de 
projeto executivo, porém a base granulométrica não poderá exceder a espessura máxima 
de 20 cm. Cabe informar, que conforme critério de medição e remuneração do boletim da 
CDHU neste item está incluso 5 (cinco) cm de lastro de areia; 
 

6. Projetos, informações mínimas que devem conter: 
a) Todos os serviços e respectivas quantidades contidas na planilha orçamentária, 
devem ser passíveis de identificação e conferência nos projetos; 
 

b) Conter medidas (comprimento X largura) que permitam a conferência das 
quantidades; 
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c) Nos projetos de pavimentação: - nas embocaduras inserir medidas considerando o 
local como um trapézio (Base maior + base menor) X Altura; 
 

d) Seções e detalhes típicos/construtivos que permitam a conferência dos serviços e 
respectivas quantidades contidas na planilha orçamentária; 
 
e) Para obras de Reforma e Revitalização é necessário apresentar projetos de 
demolição, de implantação e de detalhes construtivos; 
 
f) Legendas de serviços, a sempre com resumo de quantidades; 
 
g) Inserir o nome das vias beneficiadas, bem como das que tangenciam. 
 
h) Caso o objeto não possua referencias físicas para início e término é necessário 
inserir as coordenadas geográficas (Pode utilizar as coordenadas retiradas do Google 
Maps); 

 

7. Objeto: - infraestrutura (execução de iluminação viária): 
 

a) Para extensão e implantação de rede de energia (Média ou baixa) é necessário o 
encaminhamento de projeto aprovado pela concessionária; 
 

b) Para substituição de braços e luminárias não é necessário o encaminhamento de 
projeto aprovado pela concessionária; 
 

 

 

8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 
 

a) Modelo de cabeçalho: 

 

 

b) Informações que devem conter: 

- Fonte de preços, Versão ou data; 

- Valores Com ou Sem Desoneração; 

- Valor do BDI (%); 

- Numeração dos itens; 

- Código do item; 

- Descrição do serviço; 

- Unidade; 

- Valor unitário sem BDI; 

- Valor unitário com BDI; 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SIM BDI = 25,00%

CDHU

S/ BDI C/ BDI
Item

COLOCAR O BRASÃO DO 

MUNICÍPIO

VALOR UNIT.
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE xxxxxxxxx

END.:

Com 

desoneração

Versão 184BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

NOVEMBRO/21
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- Valor total com BDI; 

 

9. Cronograma de desembolso (PADRÃO - SDR): Perante a SDR o único cronograma 
solicitado é o de convênio, portanto não é solicitado o encaminhamento do cronograma de 
execução da obra. 
 

9.1 Para convênios com objeto equipamentos: Prazo de vigência sempre de 360 dias 
e a(s) AQUISIÇÃO (ÕES) devem estar alocados em uma única ETAPA; 
 

9.2 Para convênios com objeto obras: Prazo de vigência de 720 dias. Caso seja 
necessário um prazo de vigência maior deverá ser definido junto com ao técnico e a equipe 
de Apoio da SDR; O prazo da vigência e valores da obra será dividido de forma 
proporcional em cada ETAPA de acordo com a divisão de valores definidos no Decreto nº 
66.173, de 26 de outubro de 2021; 
 

9.2.1 Emenda/Recursos SDR com valor até R$ 500 mil: parcela/etapa única com 
liberação na Ordem de Serviço com prazo de 720 dias; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.2 Emenda/ Recursos SDR com valor entre R$ 500 mil à R$ 1 milhão: 2(duas) 
parcelas/etapas igualmente divididas no valor do recurso estadual e o prazo em 2 (dois) 
(360 dias +360 dias); com liberação da 1ª parcela/etapa na emissão da Ordem de Serviço 
e da 2ª parcela/etapa após a conclusão da etapa; 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

O BRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

0 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

0 dias

1 Recapeamento asfaltico m2 3.518,09
  R$ 535.805,17

2

3

RECURSOS ESTADUAIS 500.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 35.805,17

T O T A L 535.805,17

ASSINATURA: _______________________

nº do CREA  xxxxx  

OBS.: Emenda até R$ 500 mil, o cronrograma deve ser em parcela única. NUNCA ALTERAR OS PRAZOS

ESTA INFORMAÇÃO NÃO DEVE SAIR NA IMPRESSÃO

NOME

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

535.805,17

MUNICÍPIO

XXXXX

35.805,17

500.000,00

Objeto autorizado na emenda

535.805,17

PERÍODO: 0 dias

3.518,09

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias
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9.2.3 Emenda/ Recursos SDR com valor entre R$ 1 milhão à R$ 5 milhões: 
3(duas) parcelas/etapas, na qual, 1ª parcela/etapa deve ser de 30% do valor do recurso 
estadual; o prazo dividido em 3 (240 dias + 240 dias + 240 dias); com liberação da 1ª 
parcela/etapa na emissão da Ordem de Serviço e da 2ª e  3ª parcela/etapa após a 
conclusão da etapa. 
 

Havendo contrapartida, o valor deverá ser proporcional à parcela. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2.4 Emenda/ Recursos SDR com valor acima de R$ 5 milhões: 4(três) 
parcelas/etapas ou mais parcelas sucessivas a serem definidas junto ao técnico, na qual, 
1ª parcela/etapa deve ser de 30% (trinta por cento) do valor do recurso estadual; o prazo 
é de 720 dias divididos igualmente para cada etapa (180 dias + 180 dias + 180 dias) ou 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

O BRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Objeto autorizado na emenda INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa. 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa. 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

0 dias

1 Recapeamento asfáltcio m2 17.590,45
  R$ 1.252.000,00

2

3

4

RECURSOS ESTADUAIS 900.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 352.000,00

T O T A L 1.252.000,00

ASSINATURA: _______________________

nº do CREA  xxxxx  

ESTA INFORMAÇÃO NÃO DEVE SAIR NA IMPRESSÃO

OBS.: Emendas com valor ACIMA DE R$ 500 mil até R$ 1.000.000,00 milhão, o cronrograma deve ser em duas parcelas COM VALORES IGUAIS,  NÃO ALTERAR OS PRAZOS

NOME

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

626.000,00 626.000,00

176.000,00

450.000,00 450.000,00

XXXXX

PERÍODO: 0 diasPERÍODO: 360 dias

MUNICÍPIO

PERÍODO: 360 dias

176.000,00

626.000,00 626.000,00

12.313,32 5.277,14

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

O BRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

210 dias

1 Recapeamento asfáltico m2 17 590,45
  R$ 4 502 000,00

2

3

4

5

RECURSOS ESTADUAIS 4 500 000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 2 000,00

T O T A L 4 502 000,00

ASSINATURA: _______________________

nº do CREA  xxxxx  

OBS.: Emenda com valores ACIMA DE R$ 1  milhão e R$ 5 milhões, o cronograma deverá ser em três parcelas, Sendo que no campo Recursos do Estado na  1ª ETAPA (com valor exato do 30% do valor da 

emenda), na  2ª e 3ª ETAPA os valores serão definidos pelo Município. NÃO ALTERAR OS PRAZOS

PERÍODO: 240 dias

5 277,14 6 156,66

PERÍODO: 240 dias PERÍODO: 240 dias

6 156,65

600,00

1 350 000,00

600,00

Objeto autorizado na emenda

1 350 600,00 1 575 700,00

1 575 100,00

MUNICÍPIO

1 575 700,00

XXXXXXXXX

1 575 700,00 1 575 700,00

NOME

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1 350 600,00

1 574 900,00

800,00
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conforme as quantidades de etapas, em alguns casos poderá ser definido junto com o 
técnico da SDR a viabilidade de acréscimo do prazo; com liberação da 1ª parcela/etapa na 
emissão da Ordem de Serviço e da 2ª; 3ª ou mais parcelas/etapas após a conclusão da 
etapa; 
 

Havendo contrapartida, o valor deverá ser proporcional à parcela. 

 

10. MODELO PARA COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS:  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO

CDHU

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2 826,82

CDHU 0208040
Placa em lona com impressão digital e requadro em 

metalon
M2 6,00                    460,23 

2 761,38

  

2.0 PAVIMENT O NOVO  m² 1,00 134,94

CDHU 5401030

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 

km

M2 1,00                      25,52 

25,52

CDHU 5401210 Base de brita graduada M3 0,20                    199,59 39,92

CDHU 5403230 Imprimação betuminosa ligante M2 1,00                         7,49 7,49

CDHU 5403240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1,00                      15,29 15,29

CDHU 5403210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ
M3 0,03                 1 557,28 

46,72

  

3.0
RECAPEAMENT O ASFÁLT ICO, SOBRE ASFÁLT O    

(3 CM DE CAPA ASFÁLT ICA)  m² 1,00 54,88

CDHU 5401410  Varrição de pavimento para recapeamento  M2 1,00                         0,67 0,67

CDHU 5403230  Imprimação betuminosa ligante  M2 1,00                         7,49 7,49

CDHU 5403210
 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ  M3 
0,03                 1 557,28 

46,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE xxxxxxxxx

END.:

Desonerado

       BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS Versão 185 Data Base: FEVEREIRO/22

COLOCAR O 

BRASÃO DO 

MUNICÍPIO

PAVIMENT AÇÃO ASFÁLT ICA:  Compreendendo abertura de caixa  até 40 cm, regularização e compactação do subleito 95%PN, base de brita 

graduada (BGS - esp.= 20 cm), imprimações e camada de rolamento asfáltico usinado a quente.(CXBUQ, esp. = 3 cm - acabado)

RECAPEAMENT O ASFÁT ICO: Compreendendo limpeza do pavimento existente, imprimação e CBUQ - Camada de rolamento asfáltico 

usinado a quente (esp. = 3 cm - acabado)..
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4.0

RECAPEAMENT O ASFÁLT ICO COM 

REGULARIZAÇÃO, SOBRE ASFÁLT O    (3 CM DE 

CAPA ASFÁLT ICA)  m² 1,00 62,93

CDHU 5401410  Varrição de pavimento para recapeamento  M2 1,00                         0,67 0,67

CDHU 5403230  Imprimação betuminosa ligante  M2 1,15                         7,49 8,61

CDHU 5403200  Concreto asfáltico usinado a quente - Binder  M3 0,005                 1 386,57 6,93

CDHU 5403210
 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ  M3 
0,03                 1 557,28 

46,72

      

5.0

RECAPEAMENT O ASFÁLT ICO COM 

REGULARIZAÇÃO, SOBRE ASFÁLT O   (4 CM DE 

CAPA ASFÁLT ICA)  m² 1,00 78,50

CDHU 5401410  Varrição de pavimento para recapeamento  M2 1,00                         0,67 0,67

CDHU 5403230  Imprimação betuminosa ligante  M2 1,15                         7,49 8,61

CDHU 5403200  Concreto asfáltico usinado a quente - Binder  M3 0,005                 1 386,57 6,93

CDHU 5403210
 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ  M3 
0,04                 1 557,28 

62,29

      

6.0

Guia /  Sarje ta , extrudada  - Mode lo GS 450 - Base  

450 mm, Altura  220 mm m 1,00
98,09                  

CDHU 5406150  Execução de perfil extrusado no local  M3 0,0550                 1 230,06 67,65

CDHU 1101630  Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado  M3 0,0550                    439,50 24,17

CDHU 1118040  Lastro de pedra britada  M3 0,0450                    139,27 6,27

      

6.0

Guia  pré -moldada  e  Sarje ta  moldada  no loca l (L= 30 

cm esp. = 10 cm) m 1,00
74,43                  

CDHU 5406040  Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa  M 1,0000                      47,93 47,93

CDHU 5406170

 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em 

concreto com fck 25 MPa  M3 
0,0300                    674,24 

20,23

CDHU 1118040  Lastro de pedra britada  M3 0,0450                    139,27 6,27

      

COMP 02
Rampa  de  acessibilidade , a rmada  (T e la  Pop-Q138) 

((1,8+1,2+1,8)X1,2X0,10)
unid. 1,00 775,65                

CDHU 0702020
 Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m  M3 
1,16                                            9,76 

11,32

CDHU 1118040  Lastro de pedra britada  M3 0,58                                       139,27 80,78

CDHU 1705020
 Piso com requadro em concreto simples sem controle de 

fck  M3 
0,58                                       739,99 

429,19

CDHU 1002020  Armadura em tela soldada de aço  KG 12,67                                      13,86 175,61

CDHU 3004100
 Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, 

espessura de 6 cm, com rejunte em areia  M2 
0,90                                         87,50 

78,75

      

COMP 03
Muro ALA, Base  do Muro ALA ((1,38 m + 2,98 m) X 

1,80 m comprimento), Altura  chegada  tubo (1,20 m)
unid. 1,00 1 283,06             

CDHU 0702020
 Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m  M3 
2,57                                            9,76 

25,08

CDHU 0710020
 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem 

controle  M3 
2,57                                            5,92 

15,21

CDHU 1118040  Lastro de pedra britada  M3 0,12                                       139,27 16,71

CDHU 1705020
 Piso com requadro em concreto simples sem controle de 

fck  M3 
0,56                                       739,99 

414,39

CDHU 1002020  Armadura em tela soldada de aço  KG 22,39                                      13,86 310,33

CDHU 1410101
 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 

cm - classe C  M2 
3,51                                         58,23 

204,39

CDHU 1702020  Chapisco  M2 7,02                                            5,92 41,56

CDHU 1702120  Emboço comum  M2 7,02                                         18,43 129,38

CDHU 1105040  Argamassa graute  M3 0,36                                       350,03 126,01

      

RECAPEAMENT O ASFÁT ICO: Compreendendo limpeza e regularização do pavimento existente com binder, imprimação e CBUQ - Camada de 

rolamento asfáltico usinado a quente (esp. = 3 cm - acabado)..

RECAPEAMENT O ASFÁT ICO: Compreendendo limpeza e regularização do pavimento existente com binder, imprimação e CBUQ - Camada de 

rolamento asfáltico usinado a quente (esp. = 4 cm - acabado)..

1,
30

m
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COMP 04
Rampa de  acessibilidade , a rmada  (T e la  Pop-Q138) 

(((2,2+1,2)X1,8)/2)X0,10)
unid. 1,00 398,15                

CDHU 0702020
 Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m  M3 
0,62                                            9,76 

6,05

CDHU 1118040  Lastro de pedra britada  M3 0,31                                       139,27 43,17

CDHU 1705020
 Piso com requadro em concreto simples sem controle de 

fck  M3 
0,31                                       739,99 

229,40

CDHU 1002020  Armadura em tela soldada de aço  KG 6,73                                         13,86 93,28

CDHU 3004100
 Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, 

espessura de 6 cm, com rejunte em areia  M2 
0,30                                         87,50 

26,25

      

COMP 05 Lombada  - a ltura   8 cm, conforme proje to m 1,00 135,82                

CDHU 5403230  Imprimação betuminosa ligante  M2 1,50                                            7,49 11,24

CDHU 5403210
 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ  M3 
0,08                                    1 557,28 

124,58

      

7.0 Sina lização viá ria -                      

CDHU 7002010  Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica  M2                      33,85 

CDHU 9702036  Placa de identificação em PVC com texto em vinil  M2                    415,77 

CDHU 9702190  Placa de identificação em acrílico com texto em vinil  M2                 2 229,96 

CDHU 7003001

 Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente 

refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²  M2 
                   929,42 

CDHU 7003003

 Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente 

refletiva com película III/III - área até 2,0 m²  M2 
                   979,00 

CDHU 7003006

 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, 

totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²  M2 
                1 131,78 

CDHU 7003008

 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, 

totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²  M2 
                1 193,40 

CDHU 7004001

 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 

3,6 m  UN 
                1 241,63 

      

      

8.0 Iluminação -                      

CDHU 7004005  Braço (P-55) para fixação em poste de concreto  UN                 2 134,22 

CDHU 4110060

 Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para 

fixação de uma luminária  UN 
                   127,00 

CDHU 4110070

 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 

quatro luminárias  UN 
                   785,75 

CDHU 4110080

 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 

duas luminárias  UN 
                   528,80 


