Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Momento da Ação

Foram elaboradas composições de custos referentes aos serviços empregados no beneficiamento do aço naval, utilizado em Instalações Públicas Portuárias de
Pequeno Porte (IP4), a saber:

1

2

Janeiro/2019

Janeiro/2019

Todas

Todas

Inclusão

Inclusão

"Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica - Código SICRO: 1400975";
"Corte a plasma CNC em chapa com espessura de 6,3 a 10 mm - Código SICRO: 1400976";
"Dobramento de chapas metálicas com espessuras de 6,3 a 10 mm - Código SICRO: 1400977";
"Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX - Código SICRO: 1408028";
"Solda tipo MIG manual - Código SICRO: 1400978";
"Solda tipo MIG automatizada - Código SICRO: 1408027";
"Tratamento em chapa de aço por esteira contínua - Código SICRO: 2419789";
"Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - Código SICRO: 7119678";
"Transporte interno em estaleiro para movimentação de peças - Código SICRO: 7119646";
"Lançamento da embarcação sobre carreira em água - Código SICRO: 7119647"; e
"Administração local do Estaleiro Padrão - Código SICRO: 7119788".

Na data de divulgação dos arquivos do
Inclusão das composições de custos 1400975, 1400976, 1400977, 1408028, 1400978,
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
1408027, 2419789, 7119678, 7119646, 7119647 e 7119788.
2019.

03 de julho de 2019

Relatórios Sintéticos de Equipamentos,
Materiais e Mão de Obra

Em decorrência da criação das composições de custos referentes aos serviços de Beneficiamento do aço naval, foram criados novos insumos e operadores, a saber:
"M0254 - Gás argônio", "M0255 - Gás CO2", "M4412 - Conjunto de consumíveis para corte plasma em aço carbono", "M4413 - Eletrodo E70S6 diâmetro 0,9 mm",
"M3795 - Instalações do Estaleiro Padrão para beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança", "E9205 Na data de divulgação dos arquivos do
Equipamento de corte a plasma CNC - 12000 x 5500 mm - 19,5 kW", "E9206 - Equipamento de solda MIG automática com acessórios - 14,6 kVA", "E9207 - Máquina Inclusão dos insumos M0254, M0255, M4412, M4413, M3795, P9803, P9826, P9850,
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
retificadora de solda elétrica 425 A - 18,7 kW", "E9503 - Guilhotina hidráulica 16 x 6100 mm - 40 CV", "E9505 - Prensa dobradeira capacidade 320 t - comprimento P9854, P9889, P9900, P9848, E9205, E9206, E9207, E9503, E9505, E9525, E9532 e E9528.
2019.
até 3100 mm - 30 kW", "E9525 - Ponte rolante capacidade 15 t - vão até 15 m - com acessórios - 20 kW", "E9532 - Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6
kVA", "E9528 - Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW", "P9803 - Almoxarife", "P9826 - Chefe setor de finanças", "P9850 - Copeiro", P9854 Recepcionista", "P9889 - Técnico da qualidade", "P9900 - Comprador" e "P9848 - Desenhista".

03 de julho de 2019

03 de julho de 2019

Composições de Custos

3

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Adequação da produção de equipe das composições de custos 5502993, 5502663,
5502742, 5502768, 5502794, 5502743, 5502769, 5502795, 5502744, 5502770, 5502796,
5502745, 5502771, 5502797, 5502746, 5502772, 5502798, 5502747, 5502773, 5502799,
5502748, 5502774, 5502800, 5502749, 5502775, 5502801, 5502750, 5502776, 5502802,
5502751, 5502777, 5502803, 5502752, 5502778, 5502804, 5502753, 5502779, 5502805,
Inconsistência na velocidade de perfuração do equipamento "E9574 - Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW" em composições de custos referentes aos serviços de 5502886, 5502887, 5502888, 5505768, 4816010 e 6219518.
Na data de divulgação dos arquivos do
desmonte de rocha. O ajuste da velocidade resultou em adequações nas produções de equipe de serviços relacionados ao desmonte de rocha, bem como em
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
ajustes das utilizações operativa e improdutivas dos equipamentos empregados nos serviços.
Adequação de quantidades e utilizações operativa e improdutiva nas patrulhas mecânicas 2019.
das composições de custos 5502663, 5502742, 5502768, 5502794, 5502743, 5502769,
5502795, 5502744, 5502770, 5502796, 5502745, 5502771, 5502797, 5502746, 5502772,
5502798, 5502747, 5502773, 5502799, 5502748, 5502774, 5502800, 5502749, 5502775,
5502801, 5502750, 5502776, 5502802, 5502751, 5502777, 5502803, 5502752, 5502778,
5502804, 5502753, 5502779, 5502805, 5502886, 5502887, 5502888, 4816010 e 6219518.

4

Janeiro/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos

Inconsistência na utilização dos equipamentos "E9117 - Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW" e "E9540 - Trator de esteiras com
lâmina - 112 kW" na composição de custos do serviço de "Escavação em material de 3ª categoria - Código SICRO: 5502993", sendo procedida a exclusão de tais Exclusão dos equipamentos E9117 e E9540 da composição de custos 5502993.
insumos.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

5

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Na composição de custos do serviço "Escavação em material de 3ª categoria - Código SICRO: 5502993" não foram previstos os insumos "E9646 - Compressor de ar
Inclusão dos insumos E9646 e M2141 na composição de custos 5502993.
portátil de 124 PCM - 27 kW" e "M2141 - Nonel de iniciação para fogacho com 6 m", este com quantidade de 0,15000 unidades.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Os quantitativos dos materiais adotados na composição de custos do serviço de "Escavação em material de 3ª categoria - Código SICRO: 5502993" estão
equivocados, sendo ajustados para os seguintes valores:

6

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

"M2062 - Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" " = 0,00045 unidades;
"M2042 - Emulsão explosiva encartuchada" = 0,56000 kg;
"M2065 - Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m" = 0,00034 unidades;
"M2066 - Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" " = 0,00034 unidades;
"M2143 - Nonel de ligação" = 0,01571 unidades;
"M2067 - Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" " = 0,00028 unidades;
"M2145 - Série de brocas S-12 - D = 22 mm" = 0,00333 unidades.

Revisão da quantidade do insumo M2062 de 0,00034 para 0,00045 unidades;
Revisão da quantidade do insumo M2042 de 0,51000 para 0,56000 kg;
Revisão da quantidade do insumo M2065 de 0,00019 para 0,00034 unidades;
Revisão da quantidade do insumo M2066 de 0,00028 para 0,00034 unidades;
Revisão da quantidade do insumo M2143 de 0,01570 para 0,15000 unidades;
Revisão da quantidade do insumo M2067 de 0,00016 para 0,00028 unidades;
Revisão da quantidade do insumo M2145 de 0,00075 para 0,00333 unidades.
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Unidade da
Federação
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Objeto
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Última atualização: 18 de outubro de 2019
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7

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Alteração da quantidade do insumo M2145 para 0,00333 unidades nas composições de
custos 5502742, 5502768, 5502794, 5502743, 5502769, 5502795, 5502744, 5502770,
A quantidade do material "M2145 - Série de brocas S-12 - D = 22 mm" está equivocada nas composições de custos referentes ao serviço de "Escavação, carga e
Na data de divulgação dos arquivos do
5502796, 5502745, 5502771, 5502797, 5502746, 5502772, 5502798, 5502747, 5502773,
transporte de material de 3ª categoria", assim como nos serviços de "Escavação em material de 3ª categoria - Código SICRO: 5502993" e "Escavação e transporte de
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
5502799, 5502748, 5502774, 5502800, 5502749, 5502775, 5502801, 5502750, 5502776,
material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m - Código SICRO: 5502663", sendo ajustado para 0,00333 unidades.
2019.
5502802, 5502751, 5502777, 5502803, 5502752, 5502778, 5502804, 5502753, 5502779,
5502805, 5502886, 5502887 e 5502888.

8

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Adequação na descrição do serviço "Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m sem transporte - Código SICRO: 5502663", sendo
Alteração da descrição da composição de custos 5502663.
alterado para "Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m".

Composições de Custos

Incoerência na adoção do insumo "M1747 - Tubo de aço do sistema Symmetrix de 76,2 x 8 mm" na composição de custos do serviço de "Enfilagem tubular injetada
Substituição do insumo M1747 pelo insumo M1746 na composição de custos 6219506.
sistema AT D = 76 mm em túnel classe VI - Código SICRO: 6219506", devendo ser alterado para o insumo "M1746 - Tubo de aço do sistema AT de 76,1 x 5,6 mm".

9

Janeiro/2019

Todas

Alteração

10

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

11

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Relatório Sintético de Mão de Obra

12

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

A descrição da composição de custos do serviço de "Corte de perfil metálico com espessura de até 1/8'' com máquina policorte - Código SICRO: 1419543" apresenta A descrição da composição de custo 1419543 foi revisada.
informações em ordem inversa, devendo ser ajustado para "Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8". Outrossim, a produção de
equipe do referido serviços está equivocada, sendo alterada de "250,00" para "249,00" unidades.
Ajuste na produção de equipe da composição de custos 1419543.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Inclusão dos insumos M3360, M3361, M3362, M3363, M3364, M3365, M3366, M3367,
M3368, M3369, M3370, M3371, M3909, M3910, M3911, M3912, M3913, M3914, M3915, Na data de divulgação dos arquivos do
M3916, M3917, M3918, M3919, M3920, M3921, M3922, M3923, M3924, M3925, M3926, SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
M3927, M3928, M3929, M3930, M3931, M3932, M3933, M3934, M3935, M3936, M3939, 2019.
P9856, E9251, E9252, E9253, E9254 e E9255.

03 de julho de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
A composição de custos do serviço de "Recuperação ambiental de áreas degradadas com placas de tela verde - Código SICRO: 4413016" não previu o insumo Inclusão do insumo M0004 na composição de custos 4413016, assim como as parcelas
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
"M0004 - Aço CA 50", necessário à fixação da tela verde.
referentes ao transporte.
2019.

03 de julho de 2019

A utilização do termo "metacaulim" nas composições de custos referentes aos serviços de "'Concreto autoadensável com metacaulim fck = 30 MPa - confecção em
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107902", "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 35 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107906", "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 25 MPa - confecção em central dosadora
Revisão das descrições das composições de custos 1107902, 1107906, 1106159, 1107910,
de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1106159", "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30
Na data de divulgação dos arquivos do
Composições de Custos e Relatório Sintético
1107911, 1107912 e 1100658.
m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107910", "'Concreto autoadensável com metacaulim fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
de Materiais
areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107911", "Concreto autoadensável com metacaulim fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e
2019.
Revisão da descrição do insumo M0012.
brita comerciais - Código SICRO: 1107912" e "'Concreto autoadensável com metacaulim fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita
comerciais - Código SICRO: 1100658" está incoerente. Sendo assim, o termo "metacaulim" deve ser alterado para "silicato de alumínio", assim como no insumo
M0012.

03 de julho de 2019

Inclusão

Relatórios Sintéticos de Equipamentos,
Materiais e Mão de Obra

14

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Alteração

Em decorrência da criação das composições de custos referentes aos serviços de Sinalização náutica, foram criados os insumos "M3360 - Chumbador para concreto
Tecbolt de 8 mm", "M3361 - Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 espessura 1" - acabamento polido", "M3362 - Corrente de elo soldado em aço SAE
1010/1020 espessura 1/2" - acabamento polido", "M3363 - Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 espessura 3/4" - acabamento polido", "M3364 - Lanterna
de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 2 MN", "M3365 - Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 3 MN", "M3366 - Lanterna
de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 4 MN", "M3367 - Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 5 MN", "M3368 - Lanterna
de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 8 MN", "M3369 - Manilha âncora 5/8" em aço forjado com porca e cupilha", "M3370 - Manilha reta 1 1/2"
em aço forjado com porca e cupilha", "M3371 - Manilha reta 1" em aço forjado com porca e cupilha", "M3909 - Bico de corte a plasma - 65A", "M3910 - Bico de
corte a plasma - 45A", "M3911 - Bocal de corte a plasma manual", "M3912 - Capa de retenção 45A/65A/85A/105A", "M3913 - Eletrodo", "M3914 - Distribuidor de
gás", "M3915 - Parafuso sextavado em aço inox de 1/2" x 1 1/2"", "M3916 - Porca em aço inox - D = 1/2"", "M3917 - Arruela lisa em aço inox - D = 1/2"", "M3918 Disco de serra circular com 80 dentes multi material - D = 10"", "M3919 - Lixa nº 360", "M3920 - Diluente para tinta epóxi óxido de ferro", "M3921 - Tinta epóxi óxido
de ferro", "M3922 - Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes", "M3923 - Tinta esmalte poliuretano de dois componentes", "M3924 - Catalisador
primer", "M3925 - Tinta fundo fosfatizante", "M3926 - Luva de aço - D = 1/2"", "M3927 - Plug ou bujão de aço - D = 1/2"", "M3928 - Tubo de aço - E = 3,35 mm e D =
3"", "M3929 - Tubo de aço - E = 3 mm e D = 6"", "M3930 - Cantoneira em aço de 2" x 2" x 3/16"", "M3931 - Cantoneira em alumínio de 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16"",
"M3932 - Parafuso sextavado em aço inox M8 x 20mm", "M3933 - Porca em aço inox para parafuso sextavado M8", "M3934 - Arruela lisa em aço inox para parafuso
sextavado M8", "M3935 - Arruela de pressão em aço inox para parafuso sextavado M8", "M3936 - Parafuso sextavado em aço inox de 1/2" X 1/2"", "M3939 - Barra
redonda de aço SAE 1020 - D = 1"", "P9856 - Marinheiro de convés", "E9251 - Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW", "E9252 - Serra de esquadria com
braço telescópico - D = 10" - 1,8 kW", "E9253 - Rebordeadeira diâmetro máximo 3m - 4,85 kW", "E9254 - Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de
dobra de até 2000 mm 15 kW" e "E9255 - Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW".

As descrições dos serviços de "Sub-base de concreto adensado por vibração com brita comercial - Código SICRO: 4011218", "Sub-base de concreto adensado por
vibração com brita produzida - Código SICRO: 4011217", "Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte com brita comercial - Código SICRO: 4011216"
e "Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte com brita produzida - Código SICRO: 4011215" carecem de ajustes no que se refere aos agregados
empregados. Desse modo, os referidos serviços tiveram suas descrições alteradas, a saber:
16

Janeiro/2019

Todas

Alteração

03 de julho de 2019

03 de julho de 2019

Todas

Todas

03 de julho de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

Janeiro/2019

Janeiro/2019

5300996,
5301088,
5301012,
5301021,
5301030,
5301039, Na data de divulgação dos arquivos do
5301048, SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
5301057, 2019.
5301066,
5301075,
5301084,
3108071,

03 de julho de 2019

O insumo "P9857 - Marinheiro de convés" necessita de complementação em sua descrição, necessitando ser alterado para "P9857 - Marinheiro de convés A descrição do insumo P9857 foi revisada.
mensalista".

13

15

Foram elaboradas composições de custos referentes aos serviços de sinalização náutica.

Inclusão das composições de custos 5300992, 5300993, 5300994, 5300995,
5300997, 5300998, 5300999, 5301000, 5301001, 5301002, 5301003, 5301087,
5301004, 5301005, 5301006, 5301007, 5301008, 5301009, 5301010, 5301011,
5301013, 5301014, 5301015, 5301016, 5301017, 5301018, 5301019, 5301020,
5301022, 5301023, 5301024, 5301025, 5301026, 5301027, 5301028, 5301029,
5301031, 5301032, 5301033, 5301034, 5301035, 5301036, 5301037, 5301038,
5301040, 5301041, 5301042, 5301043, 5301044, 5301045, 5301046, 5301047,
5301049, 5301050, 5301051, 5301052, 5301053, 5301054, 5301055, 5301056,
5301058, 5301059, 5301060, 5301061, 5301062, 5301063, 5301064, 5301065,
5301067, 5301068, 5301069, 5301070, 5301071, 5301072, 5301073, 5301074,
5301076, 5301077, 5301078, 5301079, 5301080, 5301081, 5301082, 5301083,
5301085, 5301086, 1400969, 1400970, 1400971, 1400972, 2408068, 3108073,
3807862, 4815802, 4815803 e 4815804.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.
Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Composições de Custos

As descrições do serviços 4011218, 4011217, 4011216 e 4011215 foram revisadas.
"Sub-base de concreto adensado por vibração - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011218";
"Sub-base de concreto adensado por vibração - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011217";
"Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011216"; e
"Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011215".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto

17

Janeiro/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos

As composições de custos referentes aos serviços de retaludamento perderam utilidade no sistema de custos.

18

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

A descrição da composição de custos do serviço de "Regularização de erosão superficial em terreno plano - Código SICRO: 4413986" deve ser ajustada para
A descrição da composição de custos 4413986 foi revisada.
"Regularização de superfície com motoniveladora".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

19

Janeiro/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos

Incoerência na adoção dos insumos "E9522 – Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1500 l – 6,5 kW” e “M1946 – Emulsão asfáltica RR-1C” na composição
Exclusão dos insumos E9522 e M1946 da composição de custos 4915703.
de custos do serviço de "Correção de defeitos com mistura betuminosa - Código SICRO: 4915703", devendo ser realizada a exclusão dos referidos insumos.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

20

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Em decorrência da exclusão dos insumos "E9522 – Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1500 l – 6,5 kW” e “M1946 – Emulsão asfáltica RR-1C” na
composição de custos do serviço de "Correção de defeitos com mistura betuminosa, inclusive pintura de ligação - Código SICRO: 4915703", a descrição da referida Revisão da descrição da composição de custos 4915703.
composição de custos deve ser alterada para "Correção de defeitos com mistura betuminosa - Código SICRO: 4915703".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

21

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Em substituição ao insumo "M1946 – Emulsão asfáltica RR-1C”, previamente utilizado na composição de custos do serviço de "Correção de defeitos com mistura
Inclusão do insumo M3900 no SICRO.
betuminosa - Código SICRO: 4915703", tornou-se necessária a criação do insumo "M3900 - Emulsão asfáltica RR-1C com polímero".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Composições de Custos

A composição de custos do serviço de "Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial - Código SICRO: 4011408" está
prevista equivocadamente como atividade auxiliar no serviço de "Limpeza de cimento asfáltico derramado na pista de rodovia pavimentada - Código SICRO: Exclusão da atividade auxiliar 4011408 da composição de custos 4915791.
4915791".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

22

Janeiro/2019

Todas

Exclusão

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante
Exclusão das composições de custos 4413992, 4413991, 4413929, 4413913,
4413914, 4413931, 4413915, 4413932, 4413916, 4413933, 4413917, 4413934,
4413935, 4413919, 4413925, 4413909, 4413926, 4413910, 4413924, 4413908,
4413911, 4413928, 4413912, 4413907, 4413958, 4413959, 4413960, 4413961,
4413963, 4413964, 4413954, 4413955, 4413953, 4413956 e 4413957.

Momento da Ação

4413930,
4413918, Na data de divulgação dos arquivos do
4413927, SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
4413962, 2019.

03 de julho de 2019

Ausência do insumo "M1385 - Disco diamantado - D = 350 mm" em composições de custos que contemplam o insumo "E9591 - Serra para corte de concreto e
asfalto - 10 kW", a saber:
"Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento - Código SICRO: 0307084", "Serragem de juntas em pavimento de
Na data de divulgação dos arquivos do
concreto, limpeza e enchimento com selante a frio - Código SICRO: 4011537", "Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com CAP - Inclusão do insumo M1385 nas composições de custos 0307084, 4011537, 4915695,
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
Código SICRO: 4915695", "Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com CAP com polímero - Código SICRO: 4915696", "Limpeza, 4915696, 4915694, 4915748, 4915753, 4915746, 4915757 e 4915750.
2019.
serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com selante elástico a frio - Código SICRO: 4915694", "Recuperação de desgaste superficial em
pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915748", "Remendo em placa de pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915753", "Remendo profundo com demolição
mecânica e serra - Código SICRO: 4915746", "Tapa buraco com serra corta piso - Código SICRO: 4915757" e "Tratamento de fissuras transversais com abertura maior
que 1,0 mm em pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915750".

03 de julho de 2019

23

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

24

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Nas composições de custos dos serviços de "Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915749", "Remendo em placa de
Na data de divulgação dos arquivos do
pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915753", "Remendo profundo com demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915746" e "Tratamento de fissuras Inclusão do insumo M1391 nas composições de custos 4915748, 4915753, 4915746 e
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto - Código SICRO: 4915750" não foi previsto o insumo "M1391 - Ponteiro para martelete 22 4915750.
2019.
x 1.000 mm".

03 de julho de 2019

25

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foram elaboradas composições de custos para os serviços de "Levantamento batimétrico monofeixe transversal - SICRO: 1801637" e "Levantamento batimétrico
Inclusão das composições de custos 1801637 e 1801636.
monofeixe longitudinal - Código SICRO: 1801636".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

26

Janeiro/2019

Todas

Exclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

Em decorrência da criação de composições de custos dos serviços de "Levantamento batimétrico monofeixe transversal - Código SICRO: 1801637" e "Levantamento
Exclusão do insumo E9602 do SICRO.
batimétrico monofeixe longitudinal - Código SICRO: 1801636", o equipamento "E9602 - Embarcação de batimetria - 120 HP" perdeu utilidade no sistema de custos.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto

27

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

28

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foram elaboradas composições de custos para os serviços de dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante.

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

Em decorrência da criação de composições de custos dos serviços de "Levantamento batimétrico monofeixe transversal - Código SICRO: 1801637" e "Levantamento
batimétrico monofeixe longitudinal - Código SICRO: 1801636", foram criados os insumos "E9536 - Embarcação de apoio - 40 HP" e "E9539 - Equipamento de Os equipamentos E9536 e E9539 foram incluídos no SICRO.
batimetria monofeixe".

Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Momento da Ação

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
Inclusão das composições de custos 1901607, 1901608, 1901609, 1901610, 1901611,
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
1901612, 1901613, 1901614, 1901615, 1901616 e 1901617.
2019.

03 de julho de 2019

29

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Inclusão das composições de custos 1901518, 1901519, 1901520, 1901521,
1901517, 1901523, 1901524, 1901525, 1901526, 1901527, 1901528, 1901529,
1901531, 1901532, 1901533, 1901534, 1901536, 1901537, 1901538, 1901539,
1901535, 1901542, 1901543, 1901544, 1901545, 1901546, 1901541, 1901548,
1901550, 1901551, 1901552, 1901547, 1901553, 1901554, 1901555, 1901556,
1901558, 1901560, 1901561, 1901562, 1901563, 1901564, 1901559, 1901566,
Foram elaboradas composições de custos para os serviços de dragagem de silte, areia fina, areia média, areia grossa, cascalho e cascalho fino com dragas Hopper de
1901568, 1901569, 1901570, 1901565, 1901572, 1901573, 1901574, 1901575,
capacidades de 10.000 m³, 15.000 m³ e 20.000 m³.
1901571, 1901578, 1901579, 1901580, 1901581, 1901582, 1901577, 1901583,
1901585, 1901586, 1901587, 1901588, 1901590, 1901591, 1901592, 1901593,
1901589, 1901596, 1901597, 1901598, 1901599, 1901600, 1901595, 1901601,
1901603, 1901604, 1901605, 1901606, 1901619, 1901620, 1901621, 1901622,
1901618, 1901625, 1901626, 1901627, 1901628, 1901629, 1901624, 1901631,
1901633, 1901634, 1901635 e 1901630.

1901522,
1901530,
1901540,
1901549,
1901557,
1901567, Na data de divulgação dos arquivos do
1901576, SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
1901584, 2019.
1901594,
1901602,
1901623,
1901632,

30

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Inclusão das composições de custos 5901642, 5901643, 5901645, 5901651, 5901652, Na data de divulgação dos arquivos do
Foram elaboradas composições de custos para os serviços de transporte de silte, areia fina, areia média, areia grossa, cascalho e cascalho fino com dragas Hopper de
5901654, 5901660, 5901661, 5901663, 5901669, 5901670, 5901672, 5901678, 5901679, SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
capacidades de 10.000 m³, 15.000 m³ e 20.000 m³.
5901681, 5901687, 5901688 e 5901690.
2019.

03 de julho de 2019

31

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foram elaboradas composições de custos para os serviços de transporte de material de 1ª categoria com batelões autopropelidos de capacidades de 300 m³ e 500
Inclusão das composições de custos 5901697, 5901698, 5901695 e 5901696.
m³, além de batelão rebocado de capacidade de 100 t.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

32

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Inclusão das composições de custos 5901649, 5901641, 5901644, 5901646,
5901648, 5901658, 5901650, 5901653, 5901655, 5901656, 5901657, 5901667,
Foram elaboradas composições de custos para os serviços de transporte de silte, areia fina, areia média, areia grossa, cascalho e cascalho fino com dragas Hopper de
5901662, 5901664, 5901665, 5901666, 5901676, 5901668, 5901671, 5901673,
capacidades de 750 m³, 1.000 m³, 2.000 m³, 3.000 m³, 4.000 m³ e 5.000 m³.
5901675, 5901685, 5901677, 5901680, 5901682, 5901683, 5901684, 5901694,
5901689, 5901691, 5901692 e 5901693.

33

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

34

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

35

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

36

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

37

Janeiro/2019

Todas

Alteração

5901647,
5901659, Na data de divulgação dos arquivos do
5901674, SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
5901686, 2019.

03 de julho de 2019

03 de julho de 2019

Inclusão dos insumos "E9624 - Draga Hopper com capacidade de 10.000 m³", "E9625 - Draga Hopper com capacidade de 15.000 m³" e "E9626 - Draga Hopper com
capacidade de 20.000 m³" em decorrência da criação de composições de custos referentes aos serviços de dragagem e transporte com dragas Hopper de Os equipamentos E9624, E9625 e E9626 foram incluídos no SICRO.
capacidades de 10.000 m³, 15.000 m³ e 20.000 m³.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Foram observadas incompatibilidades entre os equipamentos pneumáticos e seus respectivos compressores de ar empregados nas composições de custos do
Os compressores de ar utilizados nas composições de custos foram revisados.
SICRO.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Em decorrência do estudo de compatibilização dos compressores de ar empregados nas composições de custos do SICRO, observou-se a necessidade de criação dos
insumos "E9640 - Compressor de ar portátil de 71 PCM - 15 kW", "E9641 - Compressor de ar portátil de 159 PCM - 33 kW", "E9646 - Compressor de ar portátil de
Inclusão dos insumos E9640, E9641, E9646, E9648, E9652 e E9661.
124 PCM - 27 kW", "E9648 - Compressor de ar portátil de 896 PCM - 264 kW", "E9652 - Compressor de ar portátil de 1146 PCM - 369 kW" e "E9661 - Compressor de
ar portátil de 189 PCM - 46 kW".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Composições de Custos

Na composição de custos do serviço de "Roçada com roçadeira costal - Código SICRO: 4915776" não foi prevista a atividade auxiliar "Confecção de tela de proteção
Inclusão da composição auxiliar 4919547 na composição de custos 4915776.
para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - Código SICRO: 4919547".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Composições de Custos

Na data de divulgação dos arquivos do
Na composição de custos "Roçada com roçadeira costal - Código SICRO: 4915776" é previsto o equipamento "E9089 - Roçadeira costal - 1,4 kW" com utilização Adequação da utilização operativa do insumo E9089, de 0,90 para 1,00 na composição de
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
operativa equivocada, devendo ser alterada de 0,90 para 1,00.
custos 4915776.
2019.

03 de julho de 2019

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto

38

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

No que se refere ao Fator de Influência de Chuvas - FIC, os dados das estações pluviométricas utilizadas na formação do Fator de Intensidade de Chuvas (nd) foram
atualizados, resultando em novos valores para o referido fator. Outrossim, o Fator de Escoamento Superficial (Fe) está em desacordo com os dispositivos técnicos Atualização dos valores de "nd" e "Fe" no cálculo do FIC.
do SICRO, necessitando ser alterado de "0,95" para "0,90".

Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Momento da Ação

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Nas composições de custos dos serviços de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de
concreto, com largura de âncora traseira de 1.680 mm - Código SICRO: 3713697", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II
afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.830 mm - Código SICRO: 3713698", "Fornecimento e implantação de amortecedor
retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.980 mm - Código SICRO: 3713699", "Fornecimento e
implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.130 mm - Código
SICRO: 3713700", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora
traseira de 2.290 mm - Código SICRO: 3713701", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de
concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm - Código SICRO: 3713702", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II
combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 900 mm - Código SICRO: 3713692", "Fornecimento e implantação de amortecedor
retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.060 mm - Código SICRO: 3713693", "Fornecimento
e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.220 mm - Código
SICRO: 3713694", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de
âncora traseira de 1.370 mm - Código SICRO: 3713695", "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em
barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.520 mm - Código SICRO: 3713696" e "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h)
tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de até 700 mm - Código SICRO: 3713691" não foram previstos os custos
referentes ao transporte dos insumos "M2074 - Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo A" e "M2075 - Cartuchos de absorção para
amortecedor retrátil de energia tipo B".
Ademais, as supracitadas composições de custos não previram os custos de transporte dos amortecedores retráteis, a saber:
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2003 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
de 1.680 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira
de concreto, com largura de âncora traseira de 1.680 mm - Código SICRO: 3713697";

Inserção do momento de transporte dos insumos M2074 e M2075 nas composições de
custos 3713697, 3713698, 3713699, 3713700, 3713701, 3713702, 3713692, 3713693,
3713694, 3713695, 3713696 e 3713691.

Inserção do momento de transporte do insumo M2003 na composição de custos
3713697;
Inserção do momento de transporte do insumo M2004 na composição de custos
3713698;
Inserção do momento de transporte do insumo M2016 na composição de custos
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2016 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
3713699;
de 1.980 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira
Inserção do momento de transporte do insumo M2021 na composição de custos
de concreto, com largura de âncora traseira de 1.980 mm - Código SICRO: 3713699";
3713700;
Inserção do momento de transporte do insumo M2060 na composição de custos
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2021 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
3713701;
de 2.130 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira
Inserção do momento de transporte do insumo M2061 na composição de custos
de concreto, com largura de âncora traseira de 2.130 mm - Código SICRO: 3713700";
3713702;
Inserção do momento de transporte do insumo M1997 na composição de custos
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2060 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
3713692;
de 2.290 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira
Inserção do momento de transporte do insumo M1998 na composição de custos
de concreto, com largura de âncora traseira de 2.290 mm - Código SICRO: 3713701";
3713693;
Inserção do momento de transporte do insumo M1999 na composição de custos
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2061 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
3713694;
de 2.440 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira
Inserção do momento de transporte do insumo M2000 na composição de custos
de concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm - Código SICRO: 3713702";
3713695;
Inserção do momento de transporte do insumo M2002 na composição de custos
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M1997 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
3713696; e
de 900 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira
Inserção do momento de transporte do insumo M1996 na composição de custos
de concreto, com largura de âncora traseira de 900 mm - Código SICRO: 3713692";
3713691.
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2004 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
de 1.830 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira
de concreto, com largura de âncora traseira de 1.830 mm - Código SICRO: 3713698";

39

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M1998 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
de 1.060 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em
barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.060 mm - Código SICRO: 3713693";
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M1999 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
de 1.220 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em
barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.220 mm - Código SICRO: 3713694";
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2000 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
de 1.370 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em
barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.370 mm" - Código SICRO: 3713695";
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M2002 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira
de 1.520 mm" na composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em
barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.520 mm - Código SICRO: 3713696"; e
Ausência das parcelas de transporte referentes ao insumo "M1996 - Amortecedor retrátil tipo TAU II paralelo PCB com velocidade de 100 km/h" na composição de
custos do serviço de Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora
traseira de até 700 mm - Código SICRO: 3713691".
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Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Os fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos "M2074 - Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo A", "M2075 - Cartuchos de
absorção para amortecedor retrátil de energia tipo B", "M2060 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de
2.290 mm", "M2061 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.440 mm", "M1996 - Amortecedor retrátil
tipo TAU II paralelo PCB com velocidade de 100 km/h", "M1997 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de
900 mm", "M1998 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.060 mm", "M1999 - Amortecedor retrátil
Os fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos M2074, M2075, M1996,
tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.220 mm", "M2000 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade M1997, M1998, M1999, M2000, M2002, M2003, M2004, M2016, M2021, M2060 e
de 100 km/h e âncora traseira de 1.370 mm", "M2002 - Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.520
M2061 foram revisados.
mm", "M2003 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.680 mm", "M2004 - Amortecedor retrátil tipo
TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.830 mm", "M2016 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100
km/h e âncora traseira de 1.980 mm" e "M2021 - Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.130 mm" estão
equivocados.

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência
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Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Objeto

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

Criação da composição de custos do serviço de "Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização Composições de Custos e Relatório Sintético
A composição de custos 5213350 foi incluída.
Código SICRO: 5213350". Devido à criação da referida composição de custos, foi concebido o insumo "M3372 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de
de Materiais
Criação do insumo M3372.
sinalização - seção quadrada de 10 cm".

Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Momento da Ação

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

03 de julho de 2019

42

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Os consumos dos materiais "M1591 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - D = 6,5 cm", "M1624 - Suporte polimérico ecológico maciço
para placa de sinalização - seção quadrada de 8 cm" e "M1636 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - seção retangular de 7 x 15 cm"
Na data de divulgação dos arquivos do
empregados respectivamente nas composições de custos dos serviços de "Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço D = 6,5 cm para Alteração no consumo dos materiais M1591, M1624 e M1636 nas composições 5213351,
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
placa de sinalização - Código SICRO: 5213351", "Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização - 5213352 e 5213353, respectivamente.
2019.
Código SICRO: 5213352" e "Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço retangular de 7 x 15 cm para placa de sinalização - Código SICRO:
5213353" estão equivocados, necessitando ser alterados de 3,50000 para 3,70000 metros.
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Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Na data de divulgação dos arquivos do
Os fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos "M1624 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - seção quadrada de 8 cm" e Os fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos M1624 e M1636 foram
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
"M1636 - Suporte polimérico ecológico maciço para placa de sinalização - seção retangular de 7 x 15 cm" estão equivocados.
revisados.
2019.

03 de julho de 2019

44

Janeiro/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos

As composições de custos referentes aos serviços de "Muro de contenção em concreto armado com altura de 3,0 m, base de 2 m e espessura de 0,20 m - Código
SICRO: 0903846" e "Muro de contenção em concreto armado com altura de 4,0 m, base de 2,7 m e espessura de 0,40 m - Código SICRO: 0903847" perderam Exclusão das composições de custos 0903846 e 0903847.
utilidade no sistema de custos.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
Inclusão das composições de custos 0909612, 0909613, 0909614, 0909615, 0909616,
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
0909617, 1109622, 1109623, 0909620 e 0909621.
2019.

03 de julho de 2019

Em substituição às composições de custos referentes aos muros de contenção empregados nas Instalações Industriais, foram elaboradas composições de custos
para as rampas de acesso às centrais e usinas, a saber:
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Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

"Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição - Código SICRO: 0909612";
"Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição - Código SICRO: 0909613";
"Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição - Código SICRO: 0909614";
"Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição - Código SICRO: 0909615";
"Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição - Código SICRO: 0909616";
"Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição - Código SICRO: 0909617".
No processo de elaboração das composições de custos supracitadas tornou-se necessária a criação de composições de custos para os serviços de "Argamassa de
cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia comercial - Código SICRO: 1109622" , "Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia extraída - Código
SICRO: 1109623", "Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial - Código SICRO:
0909620" e "Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia extraída - Código SICRO: 0909621".
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Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foram elaboradas composições de custos referentes aos serviços de "Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico sem reaproveitamento - Código SICRO: 1619003" e "Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento - Código SICRO: Inclusão das composições de custos 1619003 e 1619004.
1619004".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019
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Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

O fator de conversão do material "M3512 - Material demolido - concreto armado" está equivocado, necessitando ser alterado de 2,40000 para 2,50000 t/m³.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

03 de julho de 2019

Revisão do fator de conversão do material M3512.
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Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

A utilização de composições de custos "Demolição de concreto simples com martelete - Código SICRO: 1600989" e "Demolição mecânica de construções provisórias
em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1600896" nos serviços "Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l,
sem cobertura, inclusive demolições - Código SICRO: 0903802", "Depósito de óleo enterrado para oficina, inclusive demolição - Código SICRO: 0919016", "Dique de
Substituição das atividades auxiliares 1600989 e 1600896 por 1619003 e 1619004, Na data de divulgação dos arquivos do
contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição - Código SICRO: 0919079", "Posto de combustível -com reaproveitamento utilização 2 vezes do
respectivamente, nas composições de custos 0903802, 0919016, 0919079, 0919002, SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição - Código SICRO: 0919002", "Rampa de lavagem - inclusive demolição - Código SICRO: 0919210" e "Sistema separador
0919210 e 0919101.
2019.
água e óleo, inclusive demolição - Código SICRO: 0919101" está inconsistente. Sendo assim, procedeu-se com a substituição destas pelas composições de custos
"Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1619003" e "Demolição
mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1619004".
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Janeiro/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos

A utilização da atividade auxiliar "1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial" na composição de custos do serviço de "Bacia de contenção para
Exclusão da atividade auxiliar 1109669 na composição de custos 0903802.
tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições - Código SICRO: 0903802" está equivocada, cabendo exclusão.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Composições de Custos

Em decorrência da alteração de metodologia construtiva empregada nas rampas das Instalações Industriais, assim como alteração na metodologia utilizada na
demolição das referidas estruturas, foram revisadas as composições de custos dos serviços de "Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade
de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados - Código SICRO: 0919011", "Montagem e desmontagem da central de
concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados - Código SICRO: 0919246", "Montagem e
Na data de divulgação dos arquivos do
desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados - Código SICRO: As composições de custos referentes aos serviços de montagens das Instalações
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
0919007", "Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e Industriais foram revisadas.
2019.
bases - Código SICRO: 0919009", "Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases,
rampas e depósitos de agregados - Código SICRO: 0919012", "Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive
construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção - Código SICRO: 0919008" e "Montagem e desmontagem da usina de asfalto
a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção - Código SICRO: 0919013".

03 de julho de 2019

Composições de Custos

Em decorrência da revisão das composições de custos das Instalações Industriais, foram revisadas as descrições das composições de custos dos serviços de
"Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de bases e muro de
contenção - Código SICRO: 0919009" e "Posto de combustível -com reaproveitamento utilização 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição - Código
As descrições das composições de custos 0919009 e 0919002 foram revisadas.
SICRO: 0919002", as quais deverão ser alteradas para "Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de
aterro, construção e demolição de rampa e bases" e "Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição",
respectivamente.

03 de julho de 2019
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Janeiro/2019

Janeiro/2019

Todas

Todas

Alteração

Alteração

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto

52

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Materiais

53

Janeiro/2019

Todas

Alteração

54

Janeiro/2019

Todas

55

Janeiro/2019

56

Janeiro/2019

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

Em decorrência da elaboração da composição de custos "Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento - Código SICRO:
1619004", procedeu-se com a criação do insumo "M3510 - Material demolido - alvenaria", a fim de quantificar as parcelas referentes ao transporte do referido Inclusão do insumo M3510 no SICRO.
insumo.

Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Momento da Ação

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

Composições de Custos

As composições de custos dos serviços de "Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico - Código SICRO: 0903845", "Aplicação manual de tinta látex em
paredes, duas demãos - Código SICRO: 0903818", "Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão - Código SICRO: 0903860", "Cobertura em chapas
Na data de divulgação dos arquivos do
Foram introduzidas as parcelas referentes ao transporte dos insumos utilizados nas
zincadas com espessura de 0,43mm - utilização 2 vezes - Código SICRO: 0919247", "Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l - Código SICRO: 0919250"
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
composições de custos 0903845, 0903818, 0903860, 0919247, 0919250 e 0919113.
e "Canaleta perfil cartola 50 x 50 x 3 mm - aba 25 mm - Código SICRO: 0919113", as quais são utilizadas como serviços auxiliares nas Instalações Industriais, não
2019.
contemplam os custos de transporte dos insumos que constituem as estruturas das referidas composições de custos.

03 de julho de 2019

Alteração

Composições de Custos

Na data de divulgação dos arquivos do
A perda de aço nos serviços de "Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação - Código SICRO: 4507958" e "Cordoalha Alteração de quantidade dos insumos M2426 e M2425 de 1,04 para 1,05 kg nas
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação - Código SICRO: 4507959" está equivocada, necessitando ser alterada de 4% para 5%.
composições de custos 4507958 e 4507959.
2019.

03 de julho de 2019

Todas

Alteração

Pesquisa de Preços

Na data de divulgação dos arquivos do
O preço de aquisição considerado no custo horário do equipamento "A9369 - Equipamento demarcador de faixas a quente montado sobre chassi com capacidade Inclusão do preço referente ao compressor de ar no preço de aquisição do equipamento
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
de 500 l" não contempla o compressor de ar.
A9369.
2019.

03 de julho de 2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência na utilização do equipamento "E9511 - Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW" na composição de custos do serviço de "Usinagem
de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais - Código SICRO: 6416143", uma vez que o equipamento a ser empregado no serviço é o "E9584 - Carregadeira Substituição do insumo E9511 para o insumo E9584 na composição de custos 6416143.
de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW".

03 de julho de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

O consumo dos ligantes betuminosos nos serviços de tratamento superficial, duplo e triplo encontram-se equivocados, a saber:
A quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser ajustada das seguintes composições de custos:
"Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial - Código SICRO: 4011372" e "Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida Código SICRO: 4011371" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00420 toneladas;
"Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial - Código SICRO: 4011370" e "Tratamento superficial duplo com emulsão - brita produzida - Código
SICRO: 4011369" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00350 toneladas;
"Tratamento superficial simples com banho diluído - brita comercial - Código SICRO: 4011360" e "Tratamento superficial simples com banho diluído - brita produzida
- 4011359" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00100 para 0,00210 toneladas;
"Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial - Código SICRO: 4011358" e "Tratamento superficial simples com emulsão - brita produzida - Código
SICRO: 4011357" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00100 para 0,00140 toneladas;
"Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita comercial - Código SICRO: 4011384" e "Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita produzida Código SICRO: 4011383" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00390 toneladas;
"Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial - Código SICRO: 4011382" e "Tratamento superficial triplo com emulsão - brita produzida - Código
SICRO: 4011381" - a quantidade do insumo "M2097 - Emulsão asfáltica RR-2C" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00360 toneladas.
A quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser ajustada nas seguintes
composições de custos:

Alteração na quantidade do insumo M2097 nas composições 4011357, 4011358, 4011359,
4011360, 4011369, 4011370, 4011371, 4011372, 4011381, 4011382, 4011383 e 4011384. Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
"Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011378" e "Tratamento superficial duplo com banho Alteração na quantidade do insumo M1956 nas composições 4011363, 4011364, 4011365, 2019.
diluído com emulsão com polímero - brita produzida - Código SICRO: 4011377" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído 4011366, 4011375, 4011376, 4011377, 4011378, 4011387, 4011388, 4011389, 4011390.
com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00420 toneladas;
"Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011376" e "Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero brita produzida - Código SICRO: 4011375" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita
comercial" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00350 toneladas;
"Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011366" e "Tratamento superficial simples com
banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida - Código SICRO: 4011365" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho
diluído com emulsão com polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00100 para 0,00210 toneladas;
"Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011364" e "Tratamento superficial simples com emulsão com
polímero - brita produzida - Código SICRO: 4011363" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com
polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00100 para 0,00140 toneladas;
"Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011390" e "Tratamento superficial triplo com banho
diluído - emulsão com polímero - brita produzida - 4011389" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com
polímero - brita comercial" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00390 toneladas;
"Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita comercial - Código SICRO: 4011388" e "Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero brita produzida - Código SICRO: 4011387" - a quantidade do insumo "M1956 - Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita
comercial" deve ser alterada de 0,00250 para 0,00360 toneladas.

03 de julho de 2019

57

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

58

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Relatório Sintético de Materiais

Incoerência na utilização do termo "PVC" nas descrições dos insumos "M0229 - Gabião colchão Zn/Al + PVC - E = 0,17 m e D = 2,00 mm", "M0232 - Gabião caixa Zn/Al
Na data de divulgação dos arquivos do
Substituição do termo "PVC" por "polímero" nas descrições dos insumos M0229, M0232,
+ PVC de 2,0 x 1,0 x 0,50 m", "M0233 - Gabião caixa Zn/Al + PVC de 2,0 x 1,0 x 1,00 m", "M0234 - Gabião saco Zn/Al + PVC - D = 0,65 m", "M0235 - Gabião colchão
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
M0233, M0234, M0235 e M0236.
Zn/Al + PVC - E = 0,23 m e D = 2,00 mm" e "M0236 - Gabião colchão Zn/Al + PVC - E = 0,30 m e D = 2,00 mm", necessitando ser alterado de "PVC" para "polímero".
2019.

03 de julho de 2019

59

Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Foram revisadas as composições de custos referentes aos serviços de bueiros celulares,
bueiros tubulares, bueiros pré-moldados, caixas coletoras, chaminés, descidas de água, Na data de divulgação dos arquivos do
Complementação da compatibilização das composições de custos do SICRO em face à atualização das publicações normativas do Instituto de Pesquisas Rodoviárias
dissipadores de energia, drenos, poços de visita, e transposição de segmentos de sarjeta, SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
(IPR) - Norma 736 - Álbum de Projetos - Tipos de Dispositivos de Drenagem - 5ª Edição.
em face à atualização das publicações normativas do Instituto de Pesquisas Rodoviárias 2019.
(IPR) - Norma 736 - Álbum de Projetos - Tipos de Dispositivos de Drenagem - 5ª Edição.

03 de julho de 2019

60

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Inclusão das parcelas referentes ao momento de transporte nas composições de custos Na data de divulgação dos arquivos do
Foi verificada a ausência das parcelas referentes ao momento de transporte nas composições de custos correlatas aos serviços de "Pórtico metálico", "Semi-pórtico
correlatas aos serviços de "Pórtico metálico", "Semi-pórtico duplo metálico" e "Semi- SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
duplo metálico" e "Semi-pórtico metálico".
pórtico metálico".
2019.

03 de julho de 2019

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Momento da Ação

61

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foi verificada a ausência das parcelas referentes ao transporte da composição de custos auxiliar "Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação Código SICRO: 0408067" nas composições de custos dos serviços de "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,12 m, com agente
de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011520", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte,
espessura de 0,12 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011507", "Pavimento de concreto
com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,14 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO:
4011522", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,14 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia
extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011509", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,15 m, com agente de cura e com
tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011524", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,15
m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011511", "Pavimento de concreto com
equipamento de pequeno porte, espessura de 0,16 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO:
4011526", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,16 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia
extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011513", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,18 m, com agente de cura e com
tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011528", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,18
m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011515", "Pavimento de concreto com
equipamento de pequeno porte, espessura de 0,20 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO:
4011529", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,20 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia
extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011516", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,22 m, com agente de cura e com
tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011530", "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,22
m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 4011517", "Pavimento de concreto com
equipamento de pequeno porte, espessura de 0,24 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011531"
e "Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,24 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia extraída e
brita produzida - Código SICRO: 4011518".

Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte referentes à composição
Na data de divulgação dos arquivos do
de custos auxiliar 0408067 nas composições de custos 4011520, 4011507, 4011522,
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
4011509, 4011524, 4011511, 4011526, 4011513, 4011528, 4011515, 4011529, 4011516,
2019.
4011530, 4011517, 4011531 e 4011518.

03 de julho de 2019

62

Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foi verificada a ausência das parcelas referentes ao transporte da composição de custos auxiliar "Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de
Na data de divulgação dos arquivos do
Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte referentes à composição
50 x 80 mm - fornecimento e instalação - Código SICRO: 0307737" na composição de custos "Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação - Código
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
de custos auxiliar 0307737 na composição de custos 3806409.
SICRO: 3806409".
2019.

03 de julho de 2019
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Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foi verificada a ausência da parcela referente ao momento de transporte da composição de custos auxiliar "Material de base - Código SICRO: 4900001" nas
Na data de divulgação dos arquivos do
Inclusão da parcela de momento de transporte referente à composição de custos auxiliar
composições de custos dos serviços de "Remendo profundo com demolição manual - Código SICRO: 4915692" e "Remendo profundo com demolição mecânica e
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
4900001 nas composições de custos 4915692 e 4915746.
serra - Código SICRO: 4915746".
2019.

03 de julho de 2019
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Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Na data de divulgação dos arquivos do
Foi verificada a ausência da parcela referentes ao tempo fixo do insumo "M0047 - Cone plástico de sinalização - NBR 15.071" na composição de custos "Cone plástico Inclusão da parcela de tempo fixo referente ao insumo M0047 na composição de custos
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes - Código SICRO: 5213835".
5213825.
2019.

03 de julho de 2019
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Janeiro/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Na data de divulgação dos arquivos do
Foi verificada a ausência da parcela referente ao momento de transporte do insumo "M3237 - Película retrorrefletiva Tipo III" na composição de custos "Confecção Inclusão da parcela de momento de transporte referente ao insumo M3237 na
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
de placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - Código SICRO: 5213435".
composição de custos 5213435.
2019.

03 de julho de 2019
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Janeiro/2019

Todas

Alteração

Relatório Sintético de Equipamentos

As descrições dos insumos "E9209 - Martelete perfurador / rompedor a ar comprimido de 25 kg com insalubridade", "E9527 - Martelete perfurador/rompedor a ar
comprimido de 25 kg" e "E9706 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg" carecem de ajustes, sendo alteradas para "E9209 - Martelete
Alteração de descrição dos equipamentos E9209, E9527, E9706.
perfurador / rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com insalubridade", "E9527 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha" e
"E9706 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019
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Janeiro/2019

Todas

Exclusão

Relatório Sintético de Materiais

Verificou-se que os insumos "M0208 - Grade de piso galvanizada em barra chata malha 25x100 mm altura 50 mm", "M3354 - Geogrelha Hatelite 40/17 ou similar",
"M4308 - Tanque de combustível aéro horizontal de 10.000 l com escada para visita", "M4309 - Bomba de emulsão asfáltica" e "M1390 - Adesivo estrutural à base Exclusão dos insumos M0208, M3354, M4308, M4309 e M1390.
de resina epóxi de baixa viscosidade" não são empregados em nenhuma composição de custos.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019
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Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência no consumo do material "M1578 - Plástico a frio para estrutura" na composição de custos "Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de
Revisão do consumo do material M1578 na composição de custos 5213412.
resinas metacrílicas - estrutura - Código SICRO: 5213412", necessitando ser alterado de 3,50000 kg/m² para 3,00000 kg/m².

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019
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Janeiro/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

O insumo "E9793 - Robot para concreto projetado - 75 kW" está sendo utilizado indevidamente na composição de custos "Concreto projetado via úmida fck = 30
MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m² - Código SICRO: 1207663", sendo substituído pelo insumo "E9671 - Compressor de ar portátil de 748 PCM - Substituição do equipamento E9793 pelo E9671 na composição de custos 1207663.
154 kW".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de janeiro de
2019.

03 de julho de 2019

70

Abril/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foram elaboradas composições de custos para os serviços de "Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em
leito natural - Código SICRO: 5901639", "Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia com revestimento
Inclusão das composições de custos 5901639, 5901638 e 5901640.
primário - Código SICRO: 5901638" e "Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

71

Abril/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos

A composição de custos referente ao serviço de "Carga e manobra de agregados em usina móvel para lama asfáltica - carga com carregadeira - Código SICRO:
5915403" é prescindível ao sistema, uma vez que as composições de custos dos serviços de lama asfáltica já contemplam a carga do material.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Exclusão da composição de custos 5915403.

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto

72

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

Alteração da utilização operativa dos equipamentos E9028 e E9763 de 0,01 para 0,00 nas
composições de custos 5301034, 5301036, 5301037, 5301038, 5301039, 5301040,
5301041, 5301042, 5301043, 5301044, 5301045, 5301046, 5301047, 5301048, 5301049,
5301050, 5301051, 5301052, 5301053, 5301054, 5301074, 5301076, 5301077, 5301078,
5301079, 5301080, 5301081, 5301082, 5301083, 5301084, 5301085 e 5301086.

Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Momento da Ação

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte do insumo M0804 na
composição de custos 7119647.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Alteração na descrição dos insumos M1591, M1624, M1636 e M3372. Alteração na
descrição das composições de custos 5213350, 5213351, 5213352 e 5213353.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Alteração nos fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos 6817755,
6817756, 6817757, 6817758, 6817759, 6817760, 6817763, 6817764, 6817765, 6817766,
6817773, 6817774, 6817777, 6817778, 6817779, 6817780, 6817781, 6817782, 6817783,
6817784, 6817785, 6817786, 6817789, 6817790, 6817791, 6817792, 6817793, 6817794,
6817795, 6817796, 6817797, 6817798, 6817799, 6817800, 6817801, 6817802, 6817803,
6817804, 6817805, 6817806, 6817807, 6817808, 6817811, 6817812, 6817813, 6817814,
6817815, 6817816, 6817819, 6817820, 6817821, 6817822, 6817823, 6817824, 6817825,
6817826, 6817827 e 6817828.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Fator de conversão de transporte incoerente nos tubos de concreto armado e do tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm.

Na data de divulgação dos arquivos do
Alteração nos fatores de conversão utilizados no transporte dos insumos M2159, M2171,
SICRO referentes ao mês-base de abril de
M2172, M2173, M2174, M2183, M2184, M2185 e M2186.
2019.

18 de outubro de 2019

Descrição incompleta dos insumos correspondentes às porcas e parafusos.

Alteração na descrição dos insumos M0945, M0947, M2013, M2015, M2017, M2019,
Na data de divulgação dos arquivos do
M2020, M2029, M2030, M2031, M2032, M2033, M2035, M2233, M2580, M3091, M3172 SICRO referentes ao mês-base de abril de
e M3933.
2019.

18 de outubro de 2019

Inconsistência na utilização operativa dos equipamentos "E9028 - Lavadora profissional - 5,2 kW" e "E9763 - Grupo gerador - 36/40 kVA" nos serviços de sinalização
náutica.

Alteração da produção de equipe do serviço “Beneficiamento de aço naval para
construção de instalações portuárias de pequeno porte - Código SICRO: 7119678” de
3,38000 t para 3,62676 t;
73

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

O número de horas trabalháveis por mês e da capacidade produtiva mensal do Estaleiro Padrão na composição de custos do serviço "Beneficiamento de aço naval
para construção de instalações portuárias de pequeno porte - Código SICRO: 7119678" estão inconsistentes.

Alteração da quantidade atribuída ao insumo “M3795 - Instalações do Estaleiro Padrão
para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de
informática e de segurança” de 0,06101 CMCC para 0,05615 CMCC; e
Alteração da quantidade da atividade auxiliar “Administração local do Estaleiro Padrão Código SICRO: 7119788” de 0,00168 mês para 0,00151 mês.

74

75

Abril/2019

Abril/2019

Todas

Todas

Inclusão

Alteração

Composições de Custos

Relatório Sintético de Materiais e
Composições de Custos

76

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

77

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

78

Abril/2019

Todas

Alteração

Relatório Sintético de Materiais

79

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

80

Abril/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

81

Abril/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

82

Abril/2019

Todas

Alteração

Relatório Sintético de Materiais

83

Abril/2019

Todas

Alteração

84

Abril/2019

Todas

Alteração

85

Abril/2019

Todas

Alteração

Ausência das parcelas referentes ao tempo fixo e momento de transporte do material "M0804 - Cabo de aço D = 13 mm" na composição de custos "Lançamento da
embarcação sobre carreira em água - Código SICRO: 7119647".

Descrição incompleta dos materiais e composições de custos referentes aos "suportes poliméricos ecológicos maciços" presentes no SICRO.

Fator de conversão de transporte incoerente nas composições de custos de confecção de Bueiro Simples Celular de Concreto - BSCC.

Inconsistência no procedimento executivo das composições de custos referentes aos serviços de "Poda de árvores com até 5 m de altura - Código SICRO: 4915764",
Substituição do equipamento E9686 pelo E9690 e inclusão do insumo M3506 nas
"Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura - Código SICRO: 4915765", "Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura - Código SICRO: 4915766" e "Poda de árvores
composições de custos 4915764, 4915765, 4915766 e 4915767.
com mais de 10 m de altura - Código SICRO: 4915767".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Em decorrência do ajuste das composições de custos referentes aos serviços de poda de árvores, foram criados os insumos "A9330 - Guindaste articulado montado
sobre chassi com capacidade de 10 t.m", "A9329 - Cesto aéreo simples isolado" e "E9690 - Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10
t.m - 136 kW".

Inclusão dos equipamentos A9330, A9329 e E9690 no SICRO.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Devido às alterações aplicadas às composições de custos referentes aos serviços de poda de árvores, foram elaboradas composições de custos referentes ao
transporte com o equipamento "E9690 - Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW".

Inclusão das composições de custos 5914581, 5914582 e 5914583.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Alteração da descrição do insumo "M2056 - Tirante monobarra de aço - D = 47 mm INCO
Inconsistências nas descrições dos insumos "M2056 - Tirante monobarra de aço - D = 47 mm INCO 45D" e "M0434 - Tirante de aço ST 85/105 de capacidade de 35 t - 45D" para "M2056 - Tirante monobarra de aço - D = 44 mm INCO 45D" e "M0434 D = 32 mm".
Tirante de aço ST 85/105 de capacidade de 35 t - D = 32 mm" para "M0434 - Tirante de
aço ST 95/105 de capacidade de 39 t - D = 32 mm".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Composições de Custos

Inconsistências nos consumos unitários de transporte dos insumos "M1853 - Aço para tirantes 750 MPa", "M2056 - Tirante monobarra de aço - D = 44 mm INCO
45D", "M0434 - Tirante de aço ST 95/105 de capacidade de 39 t - D = 32 mm", "M0673 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 26 cm", "M0677 - Estaca
Alteração dos consumos unitários de transporte dos insumos M1853, M2056, M0434,
pré-moldada de concreto centrifugado - D = 33 cm", "M0686 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 38 cm", "M0722 - Estaca pré-moldada de concreto
M0673, M0677, M0686, M0722, M0734, M0755 e M0756.
centrifugado - D = 42 cm", "M0734 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 50 cm", "M0755 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 60 cm"
e "M0756 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 70 cm".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Composições de Custos

Inconsistência no consumo horário de mão de obra empregada no serviço "Muro de arrimo em pedra argamassada - areia e pedra de mão comercial - fornecimento
e assentamento - Código SICRO: 1505923".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Alteração dos consumos unitários dos insumos M2130 e M0998 na composição de custos
1505846 para os seguintes valores:
Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
"M2130 - Eletrodo E70 xx" de 0,05000 kg para 0,01464 kg;
2019.
"M0998 - Madeira estrutural de eucalipto" de 0,01464 m³ para 0,05000 m³.

18 de outubro de 2019

Composições de Custos

Inconsistência nos consumos unitários dos insumos "M2130 - Eletrodo E70 xx" e "M0998 - Madeira estrutural de eucalipto" na composição de custos "Contenção
com estacas de perfis metálicos I 254 mm x 37,7 kg/m a cada metro - intercaladas com pranchões de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0 a 0,2 H fornecimento e instalação - Código SICRO: 1505846".

Alteração dos consumos horários dos insumos P9821 e P9824 na composição de custos
1505923 para os seguintes valores:
"P9821 - Pedreiro" de 5,00000 h para 1,00000 h;
"P9824 - Servente" de 1,00000 h para 5,00000 h.

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto

86

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Descrição insuficiente nas composições de custos referentes aos serviços de "Tirante permanente protendido autoinjetável".

Alteração na descrição das composições de custos 5605957, 5605963, 5605964, 5605968
e 5605882.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

87

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência no consumo unitário do material "M3094 - Tirante de aço ST 50/55 de capacidade 210 kN - D = 32 mm" empregado na composição de custos "Tirante Alteração do consumo unitário do insumo M3094 na composição de custos 5605881, de
permanente protendido de aço D = 32 mm, tipo Gewi ST 50/55, com capacidade de 210 kN - exceto perfuração - Código SICRO: 5605881".
6,55200 kg para 6,62550 kg.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

88

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência no emprego do equipamento "E9649 - Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW" na equipe mecânica dos serviços de execução de tirante de
barra de aço, assim como a ausência do equipamento "E9783 - Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW".

Exclusão do equipamento E9649 e inclusão do equipamento E9783 nas composições de
custos 5605926, 5605927 e 5605928.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

89

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

As composições de custos referentes aos serviços de "Tirante de barra de aço" devem contemplar o equipamento "E9778 - Grupo gerador - 310/340 kVA",
necessário ao funcionamento do equipamento "E9797 - Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW".

Inclusão do equipamento E9778 nas composições de custos 5605926, 5605927, 5605928, Na data de divulgação dos arquivos do
5605932, 5605934, 5605935, 5605936 e 5605937.
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

90

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência no consumo unitário do insumo "M1853 - Aço para tirantes 750 MPa" na composição de custos "Tirante de barra de aço 750 MPa D = 40 mm
ancorado na rocha com resina de poliéster - carga de trabalho permanente de 377 kN - fornecimento, perfuração e instalação - Código SICRO: 5605937".

Alteração do consumo unitário do insumo M1853 de 5,96250 kg para 8,62875 kg. na
composição de custos 5605937.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

91

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência nas composições de custos dos serviços de "Base alargada de tubulão a ar comprimido" e "Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido".

Alteração da produção da equipe e consumos horários dos insumos E9019, E9659, E9671
Na data de divulgação dos arquivos do
e P9824 nas composições de custos 6106188, 6106189, 6106190, 6106200, 6106201,
SICRO referentes ao mês-base de abril de
6106202, 6106338, 6106339, 6106337, 6106213, 6106214, 6106212, 6106316, 6106319,
2019.
6106322, 6106315, 6106317, 6106320, 6106323, 6106318 e 6106321.

18 de outubro de 2019

92

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Incoerência na adoção do insumo "M1378 - Chapa de aço ASTM A36" na composição de custos "Forma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal - utilização de
Substituição do insumo M1378 pelo M0560 na composição de custos 3108071.
50 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108071", em detrimento ao insumo "M0560 - Desmoldante para formas".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

93

Abril/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foram elaboradas composições de custos para os serviços "Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha - Código
Inclusão das composições de custos 4816017 e 4816015.
SICRO: 4816017" e "Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira - camada final de aterro em rocha - Código SICRO: 4816015".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

94

Abril/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

Em decorrência da criação da composição de custos do serviço de "Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha Inclusão do equipamento E9151 no SICRO.
Código SICRO: 4816017", foi criado o insumo "E9151 - Britador de mandíbulas móvel, sem peneira, com capacidade de 140 m³/h - 170 kW".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

95

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

A utilização das atividades auxiliares "Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICRO: 4816012" e "Rachão ou pedra de mão produzida - Código
SICRO: 4816016" na composição de custos do serviço "Compactação de camada final de aterro de rocha - Código SICRO: 5502822" está inconsistente. Sendo assim, Exclusão das atividades auxiliares 4816012 e 4816016 e inclusão da atividade auxiliar
procedeu-se com a substituição destas pela composição de custos "Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha - 4816017 na composição de custos 5502822.
Código SICRO: 4816017".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

96

Abril/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foram elaboradas composições de custos para os serviços de "Levantamento batimétrico multifeixe - Código SICRO: 1817720", "Levantamento hidrométrico com
ADCP em rios com velocidade de corrente de 0,5 a 1,0 m/s - Código SICRO: 1817721", "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente
de 1,0 a 1,5 m/s - Código SICRO: 1817722" e "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente acima de 1,5 m/s - Código SICRO:
1817723".

Inclusão das composições de custos 1817720, 1817721, 1817722 e 1817723.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

97

Abril/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

Em função da incorporação dos serviços de "Levantamento batimétrico multifeixe - Código SICRO: 1817720", "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com
velocidade de corrente de 0,5 a 1,0 m/s - Código SICRO: 1817721", "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 1,0 a 1,5 m/s Código SICRO: 1817722" e "Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente acima de 1,5 m/s - Código SICRO: 1817723", foram criados
os insumos "E9673 - Equipamento de batimetria multifeixe", "E9674 - Equipamento de medição de descarga líquida com ADCP" e "E9676 - Embarcação de apoio 120 HP".

Os equipamentos E9673, E9674 e E9676 foram incluídos no SICRO.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

Momento da Ação

Inclusão do material "M3236 - Película retrorrefletiva Tipo III + SI" nas seguintes
composições de custos:
"Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 10
vezes - Código SICRO: 5213390", com consumo unitário de 0,03600 m²;

98

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Descontinuidade de produção do insumo "M3243 - Película retrorrefletiva tipo VIII".

"Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes Código SICRO: 5213386", com quantidade de 0,07200 m²;
"Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes Código SICRO: 5213387", com quantidade de 0,10800 m²;
"Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 3 vezes - Código
SICRO: 5213839", com quantidade de 0,33333 m²;
Exclusão do insumo M3243 do SICRO.

99

Abril/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos

A composição de custos referente ao serviço de "Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - Código SICRO: 4919545" é prescindível ao sistema,
Exclusão da composição de custos 4919545.
uma vez que as atividades pertinentes à execução do serviço estão contempladas na composição de custos "Roçada com roçadeira costal - Código SICRO 4915776".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

100

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Incompatibilidade entre os valores do overflow informados no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes com aqueles considerados nas composições de
custos de dragagem com Hopper do SICRO.

Alteração na produção da equipe das composições de custos de dragagem com Hopper
para os materiais areia média, areia grossa, cascalho e cascalho fino.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

101

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Equívoco na alocação dos equipamentos "E9601 - Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP" e "E9608 - Lancha de apoio - 40 HP" nas
composições de custos de dragagem.

Exclusão dos equipamentos E9601 e E9608 das composições de custos de dragagem.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto

102

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

103

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

104

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

105

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Ausência de padronização na descrição das composições de custos de fornecimento e implantação de placas de advertência ou regulamentação em aço.

Alteração da descrição nas composições de custos 5213464, 5213465, 5213466, 5213467,
5213468, 5213469, 5213470, 5213471, 5213440, 5213441, 5213442, 5213443, 5213444,
Na data de divulgação dos arquivos do
5213445, 5213446, 5213447, 5213448, 5213449, 5213450, 5213451, 5213452, 5213453,
SICRO referentes ao mês-base de abril de
5213454, 5213455, 5213456, 5213457, 5213458, 5213459, 5213460, 5213461, 5213462 e 2019.
5213463.

18 de outubro de 2019

106

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência no consumo unitário do material "M0056 - Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter)" na composição de custos
"Remoção de sinalização horizontal por fresagem - Código SICRO: 5213830".

Alteração do consumo unitário do insumo M0056 de 0,00500 un para 0,00050 um na
composição de custos 5213830.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Inclusão das composições de custos 4915626, 4915632, 4916290, 4915630 e 4915631.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Em decorrência da criação de composições de custos afetas aos serviços de manutenção rodoviária, foram criados os insumos "E9154 - Equipamento para selagem
com material asfáltico rebocável - 35 kW" e "E9155 - Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,2 kW".

Os equipamentos E9154 e E9155 foram incluídos no SICRO.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Descrição da Ocorrência

Equívoco na alocação da mão de obra "P9860 - Mergulhador" nos serviços de carga, descarga e transporte de material pétreo para molhes com uso de batelões.

Inconsistência na quantidade atribuída à atividade auxiliar "2407972 - Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi" na composição de
custos do serviço de "Injeção de fissuras em estruturas de concreto com adesivo estrutural de base epóxi de baixa viscosidade - fornecimento e aplicação - Código
SICRO: 4915645".
Ausência das parcelas referentes ao tempo fixo e momento de transporte do material "M1392 - Bico para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi" na
composição de custos "Injeção de fissuras em estruturas de concreto com adesivo estrutural de base epóxi de baixa viscosidade - fornecimento e aplicação - Código
SICRO: 4915645".

Ação Resultante
Exclusão do insumo P9860 das composições de custos 3606579, 3606580, 3606581,
3606582, 3606583, 3606584, 3606585, 3606586, 3606587, 3606588 e 3606589.

Alteração do consumo unitário da atividade auxiliar 2407972 de 0,13333 kg para 1,20000
kg na composição de custos 4915645.
Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte do material M1392 na
composição de custos 4915645.

Momento da Ação

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.
Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.
Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

18 de outubro de 2019
18 de outubro de 2019

Foram elaboradas composições de custos para serviços de manutenção rodoviária, a saber:
"Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial - Código SICRO: 4915626";
"Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915632";
"Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4916290";
"Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual - Código SICRO: 4915630" e
"Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915631".

107

Abril/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

108

Abril/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

109

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência nas composições de custos dos serviços de "Tapa buraco com demolição manual - Código SICRO: 4915678" e "Tapa buraco com serra corta piso Código SICRO: 4915757".

Inclusão dos insumos E9155 e M1946 nas composições de custos 4915678 e 4915757,
bem como alteração de suas respectivas descrições.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

110

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência nas composições de custos dos serviços de "Remendo profundo com demolição manual - Código SICRO: 4915692" e "Remendo profundo com
demolição mecânica e serra - Código SICRO: 4915746".

Inclusão dos insumos E9155 e M0104 nas composições de custos 4915692 e 4915746,
bem como alteração de suas respectivas descrições.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Inclusão do material M3353 no SICRO.

111

Abril/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Materiais

Alteração da especificação do material dos purgadores no âmbito do SICRO.

Substituição dos insumos M2394, M2395, M2396, M2397, M2398, M2399, M2400,
M2401, M2402, M2403, M2404, M2405, M2406, M2407, M2408, M2409, M2410, M2411,
M2412, M2413, M2414, M2415 e M2416 pelo insumo M3353 nas composições de custos Na data de divulgação dos arquivos do
dos serviços de "ancoragem passiva aderente - fornecimento e instalação" e "bainha
SICRO referentes ao mês-base de abril de
metálica, com montagem e injeção de nata de cimento.
2019.

18 de outubro de 2019

Exclusão dos materiais M2394, M2395, M2396, M2397, M2398, M2399, M2400, M2401,
M2402, M2403, M2404, M2405, M2406, M2407, M2408, M2409, M2410, M2411, M2412,
M2413, M2414, M2415 e M2416.

112

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência nas composições de custos dos serviços de bainhas metálicas.

Inclusão dos insumos M2422 e M3353 nas composições de custos 4507851, 4507852,
4507853, 4507854, 4507855, 4507856, 4507857 e 4507858.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

113

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Consumo horário de mão de obra subdimensionado na composição de custos do serviço de "Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com
capacidade de 41 m³/h - Código SICRO: 1106128".

Na data de divulgação dos arquivos do
Alteração do consumo horário da categoria profissional P9821 de 0,80000 h para 1,00000
SICRO referentes ao mês-base de abril de
h e da categoria P9824 de 4,00000 h para 7,00000 h, na composição de custos 1106128.
2019.

18 de outubro de 2019

114

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência no consumo unitário do insumo “M0345 - Cal hidratada” na composição de custos "Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia
extraída - Código SICRO: 1109623".

Alteração do consumo unitário do insumo M0345 de 59,42984 kg para 59,42948 kg, na
composição de custos 1109623.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

115

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência no consumo unitário da atividade auxiliar "Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - Código
SICRO: 1207709" nas composições de custos dos serviços de concreto projetado via úmida em túneis classe II.

Na data de divulgação dos arquivos do
Alteração do consumo unitário da atividade auxiliar 1207709, de 1,15000 m³ para 1,17500
SICRO referentes ao mês-base de abril de
m³, nas composições de custos 1207688, 1207687, 1207686 e 1208341.
2019.

18 de outubro de 2019

116

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Critério de arredondamento inconsistente nas produções das equipes dos serviços de tubulão a céu aberto.

Na data de divulgação dos arquivos do
Alteração da produção da equipe das composições de custos 6106182, 6106183, 6106194,
SICRO referentes ao mês-base de abril de
6106332 e 6106207.
2019.

18 de outubro de 2019

117

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência no consumo unitário do insumo "E9740 - Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t" na composição de custos Alteração na quantidade do equipamento E9740 de 2,00000 h para 4,00000 h na
do serviço de "Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial - Código SICRO: 0605682".
composição de custos 0605682.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

118

Abril/2019

Todas

Exclusão

Pesquisa de Preços

Em virtude do caráter particular das misturas de concreto definidas em projeto, a determinação de um preço de referência aderente a todas as situações e
condicionantes locais é inviável. Dessa forma, o preço do insumo "M0614 - Concreto usinado Fctmk = 4,5 MPa" não será mais divulgado no SICRO.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Exclusão do preço do insumo M0614.

Substituição do insumo E9140 pelo E9149 na composição de custos 3009079.
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Abril/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos

Incoerência na adoção do equipamento "E9140 - Equipamento Clip Driver para grampos elásticos - 20,6 kW" na composição de custos do serviço de "Colocação
mecanizada de grampo elástico - Código SICRO: 3009079".

Adequação da produção da equipe da composição de custos 3009079 de 1,13829 km para Na data de divulgação dos arquivos do
0,18995 km.
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.
Exclusão do insumo E9140 dentre o rol de equipamentos do SICRO.

18 de outubro de 2019

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto
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Abril/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos
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Abril/2019

Todas

Alteração

Relatório Sintético de Equipamentos

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Momento da Ação

Exclusão da atividade auxiliar 4413905 da composição de custos 4413984.
Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Em decorrência do estudo acerca do consumo de combustível dos equipamento empregados no SICRO, procedeu-se com adequação do coeficiente de consumo de
Alteração no coeficiente de consumo de combustível dos equipamentos.
combustível destes no cálculo do custo horário.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

A atividade auxiliar "Hidrossemeadura - Código SICRO: 4413905" está prevista equivocadamente na composição de custos "Regularização de bota-fora com
espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura - Código SICRO: 4413984".

Alteração da descrição da composição de custos 4413984 de "Regularização de bota-fora
com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura" para "Regularização
de bota-fora com espalhamento e compactação".

122

Abril/2019

Todas

Inclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

Em decorrência do estudo acerca do consumo de combustível dos equipamento empregados no SICRO, foram criados os insumos "A9319 - Cavalo mecânico 4 x 2,
PBT 16.000 kg - 240 kW - Motorista de veículo especial", "A9322 - Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de
caminhão", "A9323 - Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão", "A9331 - Caminhão plataforma 4 x
2, PBT 17.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão", "A9332 - Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 24.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - Inclusão dos equipamentos A9319, A9322, A9323, A9331, A9332, A9333, A9334 e A9335.
188 kW - Motorista de caminhão", "A9333 - Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão", "A9334 Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial" e "A9335 - Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT
23.000 kg - 265 kW - Motorista de caminhão".
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Abril/2019

Todas

Exclusão

Relatório Sintético de Equipamentos

Identificação de equipamentos com uso descontinuado no sistema, quais sejam: "E9531 - Equipamento de sondagem a percussão com motobomba - 2,5 kW" e
"E9533 - Sonda rotativa com motor, bombas, mastro e cabeçote - 20 kW".

Exclusão dos equipamentos E9531 e E9533.

Alteração na descrição de "E9517 - Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW" para
"E9517 - Compressor de ar portátil de 912 PCM - 242 kW";
Alteração na descrição de "E9648 - Compressor de ar portátil de 896 PCM - 264 kW" para
"E9648 - Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW";
124

Abril/2019

Todas

Alteração

Relatório Sintético de Equipamentos

Descrição inconsistente dos equipamentos "E9517 - Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW", "E9648 - Compressor de ar portátil de 896 PCM - 264 kW",
"E9080 - Carrelone com capacidade máxima de 70 t - 24 kW" e "E9254 - Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2000 mm 15 kW".

Alteração na descrição de "E9080 - Carrelone com capacidade máxima de 70 t - 24 kW"
para "E9080 - Carrelone com capacidade máxima de 70 t"; e
Alteração de "E9254 - Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até
2000 mm 15 kW" para "E9254 - Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de
dobra de até 2.000 mm".

Identificação de incompatibilidade entre equipamentos e os respectivos implementos.

Alteração dos implementos dos equipamentos compostos E9013, E9027, E9037, E9082,
E9146, E9509, E9571, E9605, E9669, E9670, E9680, E9693 e E9792.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Composições de Custos

Inconsistência do consumo horário do equipamento "E9524 - Motoniveladora - 93 kW" na composição de custos "Manutenção de caminho de serviço - Código
SICRO: 5503018".

Alteração no consumo horário do insumo E9524 de 8,00000 h para 1,00000 h na
composição de custos 5503018.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Exclusão

Composições de Custos

A composição de custos do serviço de "Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de até 2 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,0 m utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada - Código SICRO: 2106234" e consequentemente o insumo "M0535 - Quadro tubular contraventado com Exclusão da composição de custos 2106234 e do material M0535 do SICRO.
acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,0 m³ e capacidade de 2 t por poste" são prescindíveis ao sistema de custos.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Alteração

Relatório Sintético de Materiais

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019
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Abril/2019

Todas

Alteração

Relatório Sintético de Equipamentos
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Abril/2019

Todas

Alteração
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Abril/2019

Todas
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Abril/2019

Todas

Inconsistência na descrição do insumo "M0536 - Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m³ e capacidade de 6 t por poste".

Alteração da descrição do insumo M0536 de "Quadro tubular contraventado com
acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m³ e capacidade de 6 t por poste" para "Quadro tubular
contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t por poste".

Substituição da categoria profissional "P9808 - Carpinteiro" pelo "P9830 - Montador";
Alteração no consumo unitário do insumo "M0536 - Quadro tubular contraventado com
acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t por poste", de 0,01333 un para 0,00267
un e;
Na data de divulgação dos arquivos do
Inconsistências na estrutura analítica da composição de custos do serviço de "Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 Inclusão das parcelas de tempo fixo e momento de transporte do insumo M0536.
SICRO referentes ao mês-base de abril de
a 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada - Código SICRO: 2106235".
2019.
Adequação na descrição da composição de custos 2106235 de Escoramento metálico com
quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x
1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada" para
"Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8
t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e
retirada".

18 de outubro de 2019

129

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

130

Abril/2019

Todas

Inclusão

Composições de Custos

Foram elaboradas composições de custos referentes aos serviços de “Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm – Código SICRO: 6219508” e “Enfilagem Inclusão das composições de custos 6219508 e 6219511, bem como a inclusão dos
tubular sistema convencional Schedule 40 D = 65 mm - Código SICRO: 6219511”.
insumos M1748, M1751, M1752 e E9551.

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019
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Abril/2019

Todas

Exclusão

Composições de Custos

Em virtude da criação das composições de custos referentes aos serviços de “Enfilagem tubular sistema autoperfurante", as composições de custos dos serviços de
“Enfilagem tubular injetada sistema AT D = 76 mm em túnel classe VI - 6219506”, “Enfilagem tubular injetada sistema AT D = 76 mm em túnel classe V - 6219507”,
Exclusão das composições de custos 6219506, 6219507, 6219509, 6219510, 6219512,
Na data de divulgação dos arquivos do
“Enfilagem tubular injetada sistema Symmetrix D = 76 mm em túnel classe V - 6219509”, “Enfilagem tubular injetada sistema Symmetrix D = 76 mm em túnel classe
6219513, 6219515 e 6219516, bem como a exclusão dos insumos M1646, M1647, M1652, SICRO referentes ao mês-base de abril de
VI - 6219510”, “Enfilagem tubular injetada em aço SCH 40 D = 65 mm em túnel classe VI - Código SICRO: 6219512”, “Enfilagem tubular injetada em aço SCH 40 D = 50
M1746 e M1764.
2019.
mm em túnel classe V - Código SICRO: 6219513”, “Enfilagem tubular injetada em aço SCH 40 D = 50 mm em túnel classe VI - Código SICRO: 6219515” e “Enfilagem
tubular injetada em aço SCH 40 D = 65 mm em túnel classe V – Código SICRO: 6219516”, se mostraram dispensáveis ao sistema de custos.

18 de outubro de 2019
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Abril/2019

Todas

Alteração

Relatório Sintético de Materiais

Alteração da descrição nos insumos:
"M1653 - Bit piloto sistema Symmetrix de 76 mm" para "M1653 - Bit piloto para sistema Na data de divulgação dos arquivos do
autoperfurante de 76 mm";
SICRO referentes ao mês-base de abril de
"M1747 - Tubo de aço do sistema Symmetrix de 76,2 x 8 mm" para "M1747 - Tubo de aço 2019.
para sistema autoperfurante de 76 mm".

18 de outubro de 2019

Inconsistência na descrição dos insumos "M1653 - Bit piloto sistema Symmetrix de 76 mm" e "M1747 - Tubo de aço do sistema Symmetrix de 76,2 x 8 mm".

Relatório de Ocorrências do Sistema de Custos Referenciais de Obras
Última atualização: 18 de outubro de 2019
Data da Publicação do
Relatório de Ocorrências

Ordem

Mês-Base

Unidade da
Federação

Natureza da
Ocorrência

Objeto
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Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência nas composições de custos dos serviços de "Pregagem da frente com vergalhão de fibra de vidro D = 25 mm com perfuração em D = 75 mm e injeção
de calda de cimento - exceto perfuração - Código SICRO: 6219433" e "Pregagem da frente em tubo de PVC D = 50 mm com perfuração em D = 100 mm e injeção de Inclusão do equipamento E9779 nas composições de custos 6219433 e 6205801.
argamassa de cimento e areia 1:2 - exceto perfuração - Código SICRO: 6205801".

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

134

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Alteração da produção da equipe na composição de custos "Usinagem de brita graduada
Inconsistência na produção da equipe do serviço "Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h - Código SICRO: 6416042". tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h - Código SICRO: 6416042" de
113,80 m³ para 113,18 m³;

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Na data de divulgação dos arquivos do
SICRO referentes ao mês-base de abril de
2019.

18 de outubro de 2019

Descrição da Ocorrência

Ação Resultante

Momento da Ação

Alteração da produção da equipe das seguintes composições de custos:
0804467 de 5,18800 m para 5,18750 m;
0804466 de 5,18800 m para 5,18750 m;
0804477 de 5,11800 m para 5,18750 m;
0804476 de 5,11800 m para 5,18750 m;
0804487 de 5,11800 m para 5,18750 m;
0804486 de 5,11800 m para 5,18750 m;
0804497 de 5,11800 m para 5,18750 m;
0804496 de 5,11800 m para 5,18750 m.
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Abril/2019

Todas

Alteração

136

Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência na produção da equipe da composição de custos "Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico - Código SICRO: 2003844".

Na data de divulgação dos arquivos do
Alteração da produção da equipe da composição de custos sob Código SICRO: 2003844 de
SICRO referentes ao mês-base de abril de
305,00 m³ para 305,14 m³.
2019.

18 de outubro de 2019
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Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Inconsistência na composição de custos "Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida Código SICRO: 2003948".

Na data de divulgação dos arquivos do
Alteração da produção da equipe da composição de custos sob Código SICRO: 2003948 de
SICRO referentes ao mês-base de abril de
99,22 m para 92,22 m.
2019.

18 de outubro de 2019
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Abril/2019

Todas

Alteração

Composições de Custos

Na data de divulgação dos arquivos do
Inconsistência na produção da equipe da composição de custos "Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m Alteração da produção da equipe da composição de custos sob Código SICRO: 3713609 de
SICRO referentes ao mês-base de abril de
e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida - Código SICRO: 3713609".
10,00 m para 15,00 m.
2019.

18 de outubro de 2019

Composições de Custos

Inconsistência nos critérios de arredondamento das produções das equipes dos serviços de confecção de tubos de concreto armado.

