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Apresentação 
 
Bem vindo ao Sipom 9, software integrado de orçamento, planejamento e 
acompanhamento para qualquer tipo de obra, inclusive. 
 
O único que dispõe de uma completa coleção de composições analíticas 
para todos os tipos de obras de engenharia civil. São mais de 50 milhões de 
itens de serviços e preços, em mais de 10mil tabelas de diversos órgãos. 
 
O Sipom 9 organiza os seus orçamentos em Pastas sem limites  de 
tamanhos dos nomes e localização, seja no equipamento local, na rede ou 
tudo no servidor. Você instala o Sipom 9 no Disco Local e acessa os dados 
em outros equipamentos ou no servidor, compartilhando os dados. 
 
O Sipom 9 esta estruturado com os seguintes módulos funcionais; 
 

ORÇAMENTO:  Elabora o orçamento no padrão convencional, unitário, 
com as composições de Serviços, Equipamentos em Hora ou Km, BDI e 
Encargos Sociais. Permite o cadastramento e personalização de planilhas , 
pesquisas consultas e relatórios de dimensionamento e apresentação de 
insumos do orçamento, recursos, curvas ABC de insumos e serviços, 
agrupamento de planilhas ou orçamentos. 
 

EQUIPE: Elabora as Composições de serviços com a produção da equipe 
mecânica de acordo com o padrão do Depto Nac.Infr. e transporte. 
 
PLANEJAMENTO: A parir da Planilha, os quantitativos da Obra são 
divididos ao longo do tempo com a definição do inicio da obra, Jornada de 
trabalho, os períodos e distribuição dos cronogramas e histogramas, 
emissão de forma gráfica dos cronogramas Físico, Financeiro, Permanência 
de Pessoal e Equipamento, Recursos Mensais (insumos), Desembolso com 
a condição de pagamento dos Insumos e Histogramas. 
 

ACOMPANHAMENTO: Neste módulo são elaboradas as medições a preços 
iniciais e de reajustamento com o gerenciamento dos saldos do contrato e 
obra, cronograma previsto x executado, introdução de dados em Percentual 
ou quantidade. 
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Instalar 

Para obter o software Primasi Sipom 9 e instalá-lo siga os passos; 

1) Acesse a Área do Cliente  www.primasi.com.br/cliente, utilize o email e 
senha que fez o pedido de compra, entrando acione a opção Entrega em 
seguida utilize a opção para baixar a ultima versão do Sipom 9.  Caso a sua 
versão seja antiga acione a opção  Suporte > Download. 

2) Ou simplesmente coloque este endereço no seu navegador 
http://www.primasi.com.br/sipom9x.exe sendo que o x deve ser substituído 
pelo numero da sua versão, como ../sipom98.exe para o Sipom v9.8 

3) Faça o download (baixar o arquivo), escolha Salvar em uma pasta 
qualquer para guardar o arquivo ou acione a opção Executar. 

4) Após concluir o Download escolha a opção Abrir ou execute o arquivo 
baixado SIPOM9x.exe, no menu Iniciar do Windows opção Executar, em 
seguida será acionado o Instalador Primasi. 
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5) Confirme a pasta padrão no HD local (C:) ou escolha outra pasta no 
Disco Local, mas mantenha a pasta ...\Primasi\Sipom. 

 

6) Acione Avançar para instalar, será criado um atalho na 
área de Trabalho para acessar o Sipom 9, ou a partir do 
menu iniciar do Windows em todos os programas. 

 
 

 

7) Acione o botão Registrar e informe o código ou senha 
de registro da Licença de Uso especifica do seu 
computador, enviado no e-mail “Entrega do Pedido#...” 

 
Abrindo o Sistema 
 
1. No Windows acione, 
2. Menu Iniciar >  Primasi > Primasi Sipom 9 
3. Ou acione clique duplo no ícone da área de trabalho no ícone do Sipom 9 
4. Será exibida em seguida, a janela principal do Sipom 9  organizada com 
as barras de tarefas, menus e áreas relativas ao conteúdo escolhido. 
 

 
 
Nas janelas da Planilha, Serviços e Insumos disponíveis as funções 
abaixo: F3=Localiza, F4=Procura, F5=Insere Linha, F6=Copia Linha, 
F7=Cola Linha, F8=Composição, F9=Atualização Completa. 
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Coleção de Composições 
 
A coleção é o conteúdo do Sipom 9, são os bancos de dados com as tabelas 
de composições com diferentes órgãos e datas para todos os tipos de obra, 
chama-se coleção porque há tabelas antigas e novas e mantemos ao longo 
do tempo.  
Acesse a Área do Cliente  www.primasi.com.br/cliente  e acione a opção 
Entrega em seguida escolha a tabela desejada ou vá para a coleção 
completa. Área do cliente estará disponível  no período da garantia de 3 
meses da ultima compra e na vigência do contrato de atualização 
 

 
 
Cada tabela tem um link ou uma linha, o usuário pode baixar todas ou 
somente as de seu interesse, mas a operação de baixar é individual. 
O Link pode ser um ZIP ou EXE, no caso do Zip basta baixar onde desejar 
e descompactar, será criada uma sub-pasta no local com o nome da tabela. 
Caso seja um Exe, clique no link e escolha Executar ou Abrir. 
 

 

Confirme para instalar na 
pasta padrão ou escolha 
outra de sua preferência, 
e confirme para 
descompactar. Repita o 
procedimento para as 
tabelas desejadas. 

 
Após instalar as tabelas da coleção entre no Sipom 9 e Abra   as tabelas 
desejadas para pesquisa, estas constarão da relação de favoritos  
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Novo Orçamento 
 
Para criar um novo orçamento no Sipom 9 acione este ícone   na barra 
superior. A principio o sistema reserva a subpasta Arquivos para que você 
organize os seus orçamentos, mas estes podem ser criados em qualquer 
pasta. 
 

 

Para criar um novo orçamento 
acione o botão; 
 
Criar nova pasta  
e informe o seu nome sem 
restrições de tamanho, no nosso 
exemplo vamos utilizar; 
 
Escola Municipal  
acione OK  e Confirme para 
abrir o novo orçamento com os 
arquivos vazios. 
 

 
Agora é necessário definir alguns dados, como o nome do cliente e o 
Padrão de Calculo, convencional ou Equipe.  
 

 

no Menu superior Cadastros 
escolha Propriedades do 
Orçamento informe os dados 
exemplos;   
Cliente:  Prefeitura Municipal  
Moeda:  R$ 
 
O Calculo poderá ser 
convencional unitário ou no 
padrão com Equipe. Vamos 
fazer o primeiro orçamento no 
Padrão convencional. 

O sistema cria automaticamente uma planilha, mas você pode ter varias 
planilhas no mesmo orçamento organizando em lotes, blocos, trechos ou 
por tipos de serviços, obras civis, instalações, etc... 
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Na barra de tarefas a esquerda é 
permitido  criar, copiar , agrupar e 
editar planilhas. 
 

 
 

 

 Em Propriedades da 
Planilha vamos informar o  
Nome Prefeitura Municipal 
Local da obra São Paulo  
 
É importante definir o Mês e 
Ano do inicio da obra e a sua 
duração para o seu 
planejamento.  
Inicio: 02/2006 
Duração: 06 meses 
 

 
 
A Planilha esta vazia e pra começar podem ser inseridas linhas neste ícone,  

 na barra superior da Planilha. 
 
Você pode Copiar Itens de outros orçamentos ou da nossa coleção de 
composição neste ícone.   
 
Ou pode importar uma planilha pronta do próprio Excel sem arquivos 
intermediários.  
 
Qualquer que seja a sua decisão você terá muitas facilidades para elaborar o 
seu orçamento. 
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Importa Planilha do Excel 
 
O Sipom 9 importa planilhas diretamente do Excel, sem necessidade de 
gerar arquivos intermediários.  
 
1) Na janela da planilha, acione este ícone   na barra de tarefas.   
2) Informe a pasta e nome do arquivo com a planilha do Excel, no nosso 
caso informe ESCOLA MUNICIPAL.XLS 
 
È necessário ter o Excel instalado no computador, o Sipom 9 le todas as 
linhas e células existentes na planilha e apresenta o seu conteúdo. 
 

 
 
A ordem das colunas da esquerda para a direita deve ser respeitada 
conforme a indicação nesta janela. 
Mover a Coluna: é permitido mover a coluna para os lados para colocá-la 
na seqüência correta. Clique no topo da coluna e arraste para o lado. 
Excluir: também é permitido excluir colunas, para isto Clique no topo com 
o botão direito do mouse e escolha Deletar Coluna. 
Confirme para importar, o sistema acrescenta no final da planilha do Sipom 
9 caso existam dados. 
 
Em seguida você pode organizar a planilha excluindo as linhas 
desnecessárias e incluindo outras entre os títulos de serviços. 
Agora será necessário definir a composição para cada item, preenchendo a 
coluna Item de Composição. 
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Copia itens com composições 
 
O Sipom 9 permite copiar itens de serviço e composições de outro 
orçamento ou da nossa coleção de composições.  
 
Primeiro escolha a linha que deseja copiar o item e  acione este ícone  na 
barra de tarefas da janela da planilha.   
Fique em 01.04 – ABRIGO PROVISÓRIO... 
  

 
 
Em seguida será apresentada a janela de consulta e copia de serviços e 
composições que a principio apresenta os itens do orçamento em uso, neste 
caso o orçamento esta vazio. 
 
Na caixa de seleção de orçamentos você pode escolher outro orçamento 
para consultar e copiar.  Os orçamentos desta lista são todos que foram 
abertos no Sipom 9 neste computador. Esta lista pode ser alterada no ícone  

 Favoritos na barra dos orçamentos. 
 
Para consultar outro orçamento que não esta na lista, acione o  botão Abrir 

 para ter acesso as pastas do seu equipamento ou na rede. 
 
Na subpasta Coleção a principio estará disponível a tabela de Edificações 
com mais de 3000 itens com composições analíticas. 
Abra:  ..\Primasi\Coleção\Edificações 
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Estão disponíveis vários recursos para pesquisa e copia; 
Clique no topo da coluna para mudar a ordem de classificação dos itens, o 
titulo da coluna em vermelho sinaliza a classificação em uso. (descrição) 
 
Pesquisa incremental. Digite algo para pesquisar da esquerda para direita 
em todas as linhas da coluna selecionada. A classificação esta na coluna 
descrição e vou digitar a palavra TUBO. 
O sistema desloca o cursor para a  1ª ocorrência. 
Para fazer outra pesquisa, limpe o conteúdo do campo acima com a  tecla 
Back-Space  
 

 
 
Pesquisa na descrição. Digite algo neste campo, como por exemplo, 
PEDRA e acione o botão Pesquisa. Em seguida o sistema apresenta todas as 
linhas que contem a palavra PEDRA dentro da descrição.  
 
Para voltar a mostrar a relação completa limpe o campo acima e acione 
novamente o botão pesquisa. 
 
Consulta composição. Posicione-se no item desejado e acione o botão 
Consulta para visualizar a composição analítica antes de copiar. 
 
Troca de código. O Sipom 9 permite copiar o item de serviço trocando o 
seu código, neste caso basta informar um novo código para o item destino.  
Utilize estes botões ao lado dos itens origem e destino para fixar o 
código desejado independente da movimentação dos itens. 
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Novo Item. Quando selecionado o orçamento em uso,  o sistema permite 
incluir uma linha em branco para cadastrar um novo item de serviço no seu 
orçamento, é um atalho muito útil da janela de serviços onde tem a edição 
completa dos itens de serviço. 
 
Copia o item para o orçamento em uso. Após escolher o item desejado, em 
nosso caso o item 01.52.08.11 – ABRIGO... Acione o botão Colar para 
copiar e colar o item no seu orçamento, ou um clique duplo na linha. 
Serão copiados todos os dados relacionados ao item, descrição, composição 
de serviço, insumos, auxiliares e custo de veículos. 
 

 
 
Códigos e Descrição Diferentes. O Sipom 9 permite código e descrições 
independentes para o Item. Observe que a descrição da planilha é mantida e 
a composição tem outra descrição apesar de significar a mesma coisa.  O 
sistema verifica a Unidade do Item e caso seja diferente emite um alerta.  
 
Repita o procedimento para os demais itens da planilha, copiando, com 
exceção do item 07.01 – EMBOÇO que será criada a composição sem 
copiar. 
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Composição unitária de Serviço 
 
O Sipom 9  elabora composições no padrão convencional com muitos 
recursos, facilidades e total aproveitamento. Permite copiar insumos e 
auxiliares de outros orçamentos ou da coleção de composições. 
 
A composição pode ser criada e editada a partir da janela de serviços ou da 
própria planilha. 
 

 

Para Incluir uma composição, 
Digite um novo código para o 
Item de Composição, item: 
07.01 EMBOÇO... 

 
Em seguida Confirme para incluir na Relação de Serviços, 
 

 
 
O sistema aproveita os dados existente na planilha,  no caso de uma linha 
em branco digite a descrição e unidade antes de incluir a composição. 
 
Acione o ícone  composição na barra de tarefas da planilha para criar a 
nova composição. 
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Adicione uma linha em branco , edite a célula e digite o código do 
insumo ou acione o botão Procura . O insumo pode ser localizado no 
orçamento em uso, em outro orçamento ou criado um novo insumo, nesta 
mesma janela de consulta.  Escolha o insumo e digite o Coeficiente de 
consumo unitário. Exemplo; 
 
PEDREIRO H 0,60 
SERVENTE H 0,60 
 

 
 
Serviços Auxiliares, Acione este ícone  para definir o Item de Serviço 
Auxiliar que deseja colocar nesta composição, pode ser do orçamento em 
uso ou de outro local. O sistema permite o relacionamento dos serviços 
auxiliares em muitos níveis, sem limite. 
 
ARGAMASSA M3 0,20 
 
Insere composição, Neste ícone   é permitido inserir uma composição 
detalhada, os insumos iguais terão os coeficientes somados. 
 
O BDI pode ser geral ou definido para uma composição, basta informar o 
%. 
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Os Encargos Sociais valem para todo o orçamento. 
 
È necessário acionar o botão Grava Composição após a inclusão ou Edição. 
 
Edita a composição acionando o mesmo ícone na barra de tarefas,  
 

 

 
Acione este ícone  na janela 
de edição da composição para 
fazer Conta de Chegada,  em 
seguida informe o preço final 
desejado e confirme. 
 
O sistema fará um ajuste 
proporcional nos coeficiente de 
consumo para chegar ao valor 
desejado. 

 
 
Imprime com vários modelos pré-definidos 
 
Exporta para o Excel com formulas, para personalizar o modelo de 
apresentação. 
 

 

Atualização.  
 
Após Gravar e sair, nas janelas 
da Planilha e Serviços acione  
 
esta opção  
 
para Recalcular todas as 
composições onde também é 
permitido alterar o BDI, 
Encargos sociais, Data base e 
outros dados.. 

 
 

Sipom 9.9 – Software de Orçamento, Planejamento e Acompanhamento de Obras. 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
Manual Passo a Passo                             www.primasi.com.br                             pagina 16 de 35 

Formulas na Planilha 
 
O Sipom 9 permite definir formulas para calcular os sub-totais e total geral 
da planilha, na coluna Preço Total, a partir dos intervalos das linhas ou dos 
itens de planilha.   
Agora vamos criar os subtotais na nossa planilha exemplo; 
 
No final de cada Titulo ou grupo de itens, insira uma linha em branco, neste 
ícone  na barra de tarefas da planilha. 
 

 

Copie o título e Cole  para a 
linha vazia e digite o texto 
relativo ao TOTAL DE  
Antes acione a tecla Ins 

 

 

Na coluna Preço Total edite a célula com um 
clique duplo e acione o botão F  
 

 

 

Escolha a função para somar no 
Intervalo de Itens de Planilha ou 
Linhas 
Informe o intervalo de linhas,  
Sinalize ao sistema que esta 
linha se trata de um total e 
confirme. 
 
O Total da Planilha, também 
deve ser definido com a mesma 
formula da somatória da coluna 
Preço Total considerando o 
intervalo total de linhas. As 
linhas assinaladas como sub/total 
não são consideradas. 
 

 
Lembramos que podem ser gerados sub/totais na própria linha dos títulos. 
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BDI e Encargos Sociais 
 
No Sipom 9 você pode elaborar as composições detalhadas do BDI e 
Encargos Sociais, Inclusive com formulas definidas pelo usuário, ou 
simplesmente informar o percentual adotado neste ícone .  
 
O percentual do BDI pode ser geral para todo o orçamento ou diferenciado 
por item, neste caso primeiro defina o percentual geral do e depois informe 
o percentual do Item na própria janela de edição da composição, a exceção. 
Escolha esta opção no menu lateral esquerdo  com o BDI 
 

 
 
Fique na linha indicada e acione  para inserir um novo item na 
composição, neste caso  H – Manutenção % 1,00  
 

 

Agora vou atualizar a formula 
acrescentando +H  
 
O percentual final do BDI é 
atualizado automaticamente, em 
função da formula do total  
 
Neste caso Informe ao sistema 
que esta linha se trata do total 
com a taxa adotada. 

 
Também esta disponível a opção para Importar o BDI de outro orçamento 
neste ícone,   escolha a pasta com o orçamento ou coleção de 
composições e confirme. 
 
Escolha esta opção no menu lateral esquerdo  com a composição de 
Encargos Sociais onde o percentual vale para todo o orçamento. Para criar 
itens e formulas o procedimento é o mesmo da composição do BDI.  
 
Para imprimir a composição acione o ícone  Imprime 
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Insumos para cotação e ABC 
 
O Sipom 9 compila rapidamente todas as composições definidas na 
planilha, multiplica pela quantidade do item e apresenta a relação de 
insumos para cotação e curva ABC do orçamento. 
 
Caso tenha algum preço em vermelho,  o seu valor esta desatualizado, o 
preço da composição esta diferente do preço da planilha. Neste caso Acione  
a opção Atualização Completa na barra da planilha  
 

Acione este ícone  na barra de tarefas da planilha, para gerar a ABC. 
 

 
 
O botão Atualiza  gera a relação de insumos classificada pela coluna 
Preço Total  definindo a Curva ABC dos insumos. 
 
O Sistema realça em vermelho os insumos mais importantes até o % limite 
que a principio esta em 70% mas pode ser alterado.   
 
Nestas caixas de seleção pode filtrar os insumos para analise, Fator, Grupo 
e  intervalo dos Itens da Planilha. Agora vamos mudar o fator para 02-
Materiais Grupo 03-Material elétrico 
 

  Cotação, o Sipom 9 integrado ao seu software de e-mail Outlook, live 
mail ou outro e envia um e-mail ao fornecedor para cotação, com todos os 
insumos selecionados na janela, em um pratico formulário com a descrição 
completa e uma coluna para preencher o preço cotado. 
  

 Também Exporta para o Excel a relação de insumos do orçamento 
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O operador pode digitar o preço do insumo diretamente nesta janela,  
ou importar a relação de insumos do Excel na janela de Insumos.  
 
A Curva ABC pode ser calculada Com ou Sem encargos sociais ou BDI 
Escolha a opção e acione o botão Atualiza  
 

 Imprime, o sistema permite gerar os relatórios com Relação de Insumos 
para cotação Curva ABC de Insumos até o percentual limite. 
 
ABC do Consumo dos Veículos e Equipamentos, em complementação a 
definição dos insumos do orçamento esta opção gera uma nova relação de 
Insumos Operacionais dos veículos e equipamentos, classificados em ordem 
descendente do seu valor, relativas aos insumos do orçamento que 
apresentam composição de equipamento cadastradas. Determinados 
insumos do Orçamento, como exemplo, Caminhões, Retro, Pa - 
Carregadeira, Betoneiras, etc.., com composição de custo de veiculo 
cadastrada, tem uma relação de insumos que não são apresentados na curva 
ABC do Orçamento, exemplo, Óleo Diesel, Pneus, Lubrificantes, Filtros, 
Motorista, etc.., mas são relacionados e classificados neste relatório.  

Planilha Analítica, participação dos fatores. Disponível neste ícone  na 
planilha e em seguida acione a opção  Atualiza, onde o sistema calcula e 
apresenta os valores totais dos fatores, ou seja Mão de Obra, Material, 
Equipamentos e os Serviços de terceiros e outros.  
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Imprime a Planilha  
 
O Sipom 9 gera vários relatórios para apresentar a sua proposta e oferecer 
uma completa analise comercial do seu empreendimento. Todos os 
relatórios podem ser configurados, visualizados previamente, impressos e 
alguns podem ser exportados para o Excel ou no padrão da Web.  
 
Os relatórios impressos estão disponíveis a partir do ícone  Imprime na 
barra de tarefas das respectivas janelas do sistema. 
  

 
 
A opção 1 apresenta vários modelos de planilha inclusive com extenso, a 
opção 7 tem vários modelos de composições..  
 

 
 
Em todas as janelas de impressão esta disponível o botão Configura a 
Pagina, onde é permitido escolher a impressora, definir o logotipo, 
margens, fonte ou tipo de letra, cabeçalho e rodapé. 
 
No menu do ícone  Web é possível imprimir as composições no modelo 
Web e também personalizá-las, acione o botão Edita modelo.  
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Cadastro de Insumos 
 
O Sipom 9 ao fazer a copia de itens de serviços e composições de outros 
orçamentos cria automaticamente o cadastro de insumos organizado em 
Fatores e Grupos.   Nesta opção é possível editar, incluir, trocar os 
códigos, reajustar, importar preços e imprimir. 
 

 
 
Inclua uma linha, digite o novo código do insumo ou acione o botão 
procura,   para buscar o ultimo numero disponível na seqüência dos grupos. 
 
02-Materiais, cadastrar   Motorista de Veiculo   L   2,40 
 
A Condição de Pagamento do Insumo será utilizada na geração do 
cronograma de desembolso do orçamento. 
 
Fator e Grupo, com acesso também pelo menu superior, Cadastros, objetiva 
organizar a relação de insumos para melhor fazer a cotação e o reajuste em 
grupos. 
 
O Fator é a M.Obra, Material, Equipamentos.  A Mão de Obra deve ter o 
código MO ou 01  para calcular os Encargos Sociais em qualquer situação. 
 
Para cada Fator é permitido até 99 Grupos. Cadastro novo, Fator 04 
Serv.Esp. Grupo 01-Colocação de Vidros 
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Troca de Insumo, fique sobre o 
insumo que sai. Acione Este 
ícone  na barra de tarefas para 
trocar o código do insumo em 
todo o sistema, basta informar o 
novo código que entra  que pode 
ser novo. 
Acione o Menu do ícone Troca 
insumo onde também esta 
disponível a opção para trocar o 
Fator inteiro. Esta opção é útil 
quando se copia itens de serviços 
de tabelas diferentes. 
 

  

 

Reajuste de Insumos 
Acione este ícone  na barra de 
tarefas. A organização dos 
insumos em Fatores e Grupos 
permite atualizar os preços dos 
insumos rapidamente,  escolha  
 
Fator Material,   
Grupo Material Hidráulico  
e uma Taxa de 1,05  
ou seja 5% a mais. 

 
 Importa Preços e Insumos do Excel, estão disponíveis 2 opções que 

permite importar somente os preços ou todos os dados dos insumos.  
Também disponível opção para importar os preços direto de outra tabela.. 
 
Procura Insumo nas Composições, posicione-se no insumo e acione este 
ícone , são apresentadas as composições que contém o insumo. 
 

 Procura e Copia insumo de qualquer orçamento ou tabela. 
 

 Imprime  a relação de insumos com varias opções de classificação, 
como tudo em ordem alfabética. 
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Memória de Calculo 
 
O Sipom 9 permite o cadastro de textos e formulas com a Memória de 
Calculo da Quantidade do Item de serviço da Planilha , eliminando a 
necessidade de utilizar papel ou planilha eletrônica, com a vantagem de que 
a descrição da equação da formula já é calculada e totalizada para obter a 
quantidade do Item. 
 

 

Na coluna Quantidade edite a célula com um 
clique duplo e acione o botão M ou  com o 
botão direito do mouse sobre a linha. 
 

 

 
 
Acione a opção  para incluir linhas e começar a digitar os textos e 
formulas para cadastrar a Memória de Calculo da Quantidade sem limite de 
linhas e fórmulas que são calculadas automaticamente pelo sistema. 
Para colocar uma formula digite primeiro o operador + (mais) em seguida 
coloque a equação que pode conter parênteses em muitos níveis e todos os 
operadores matemáticos. 
Confirme a formula com Enter para calcular na coluna Qtd Calc, a soma de 
todas as linhas define a Qtd Total que será transportada para a célula da 
planilha acionando a opção Gravar. Estão disponíveis recursos para Copiar, 
Colar, Excluir e imprimir um Item ou todos com total facilidade. 
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Custo de Equipamentos 
 
No Sipom 9 o veiculo ou equipamento é um insumo das composições de 
serviços e também pode apresentar a sua composição de custo unitário em 
Hora ou Km, de acordo com a unidade do insumo. 
 
A composição de equipamento é dividida em duas partes, Propriedade e 
Consumo.  A primeira determina o seu custo improdutivo, parado, a 
segunda o produtivo, operando. 
 
Crie um novo insumo na janela de insumos com os dados 
0301001 – Caminhão Basculante 10 m3   H 
Em seguida acione este ícone  para criar a composição de equipamento 
que a principio apresenta somente os dados básicos como as formulas.  
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Propriedade, informe  o Valor de Reposição/Aquisição: 150.000 
O Percentual Residual é quanto valera o equipamento após a vida útil: 30 
A Vida Útil pode ser em Horas ou KM de acordo com a unidade: 10.000 
O Sistema Já calcula a Vida Útil em Anos, mas pode ser alterada: 5 
A Taxa de Juros Anual deve ser a de mercado na época: 12 
o coeficiente de manutenção normal é igual a 1,00 se houver muita 
manutenção ele deve ser maior ou ao contrário menor. 
A Taxa de encargos sociais, caso não seja definida, o sistema utiliza a do 
orçamento.  BDI é opcional. 
 
Consumo, informe os insumos que determinam o consumo do veiculo em H 
ou Km, a Mão de Obra é opcional mas caso esteja presente o sistema 
acrescentara os encargos sociais, deve ser inserido os insumos de consumo 
de combustíveis, lubrificantes e outros.. 
Inclua uma linha  digite o código do insumo ou acione o botão Procura. 
Operador /Motorista   1,00 H 
Óleo Diesel 8,00 L 
Lubrificante motor 0,05 L 
 
Para Calculo da Depreciação, Juros, Manutenção, Custo Improdutivo e 
Produtivo o  sistema já propõe as Formulas padrão do Sipom 9, mas o 
usuário pode definir as suas próprias formulas. (Dersa SP) 
 

  Acione este ícone para Gravar a composição de custo de equipamento. 
 

 
A 1ª. coluna da janela de Insumos assinala os 
insumos que possuem composição de equipamentos. 

 
Acione o menu do ícone  Atualiza, para elaborar o recalculo de todas as 
composições de equipamentos e transferir o preço para relação de insumos. 
Acione o menu do ícone imprime, escolha a opção Custo de Veiculo para 
gerar os relatórios com os equipamentos, Sintético com vários por folha, ou 
analítico, um equipamento por folha.  
 
Na Planilha, Insumos para cotação e ABC opção Imprime esta disponível o 
relatório com a curva ABC dos insumos operacionais dos equipamentos, ou 
seja o Custo Indireto dos equipamentos. 
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Cronogramas 
 
No Sipom 9 o cronograma é facilmente elaborado a partir dos itens da 
planilha, sem complicação,   basta  informar o inicio e termino dos itens 
para gerar automaticamente os cronogramas  físico, físico financeiro, 
compras e desembolso mensais, permanência de pessoal e equipamentos, 
curva S e histogramas. 
 
Propriedades da Planilha, informe o inicio e duração da obra, sobre o 
numero da planilha e acione este ícone   Inicio: 03/2006 Meses: 6  
 
No Menu Hierárquico acione a opção Cronograma e o seu numero/planilha. 
 

 
 
Como exemplo posicione-se no item 02.01 e acione este ícone  para criar 
a barra inteira,  informe os períodos de inicio e fim   1  a  3 
 

 

Vamos mudar o dia de inicio da barra, 1º. Período 
clique duplo,  acione o botão propriedades e altere dia 
de inicio para o dia 15 

 
Também é permitido excluir um período ou a barra inteira neste ícone  
 
Neste ícone  é possível Configurar a apresentação dos períodos e barras. 
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Copiar a barra inteira sem digitar, 
  
1) Fique no item origem 02.01, acione 
Copiar  
2) Vá para o item destino e acione Colar 

  O sistema permite colar uma barra 
em varias linhas, no caso informe 02.02 
a 02.06 

 
Com todas as barras definidas o cronograma esta completo e pode ser 
emitido os Cronogramas no  ícone   Imprime. 
Curva S, acione este ícone   para calcular e gerar o Gráfico com a Curva 
S da evolução do Faturamento do Orçamento. 
 
Histograma, neste ícone  é gerado o gráfico dos serviços com as 
quantidades  mensais, como no cronograma físico. É possível configurar os 
títulos, legenda, cores, tamanho e muitas outras opções em nosso Gerador 
de Analises Gráficas que é acionado automaticamente. 
 

Compras Mensais 
 
Nesta opção  é possível obter a relação mensal dos insumos necessários 
no orçamento.  
 

 
 
Pode ser filtrado somente um Fator, as quantidades pode ser alteradas e 
podem ser exportados para o Excel.  O calculo da quantidade do insumo no 
mês é feito a partir da composição, quantidade da planilha e % do período. 
No ícone Imprime  estão disponíveis os relatórios com as Compras 
mensais, e Desembolso dos insumos em função da condição de pagamento 
e o Consumo dos veículos e equipamentos, custo indireto. 
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Desembolso 

 
 

 

A partir das quantidades 
mensais para compras e da 
Condição de Pagamento 
definida na janela de 
insumos o sistema calcula o 
cronograma de Desembolso 
com valores mensais 
previstos. 

 

Permanência de Pessoal e Equipamento 
Acione este ícone  para gerar o calculo da permanência de Pessoal e 
Equipamento relativo a planilha em uso ou o seu orçamento. 
 

 
 
Inclua uma linha  e escolha o fator Mão de Obra, Digite a jornada mensal 
padrão, como um turno de 200 hs e acione o botão Atualiza  para 
calcular a permanência com as quantidades mensais do pessoal. É 
considerada  a Incidência de Chuvas, neste caso informe em cada mês uma 
jornada.  Disponíveis opções para Imprimir o cronograma de permanência, 
exportar para o Excel e gerar o Histograma de insumos.    
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Acompanhamento da Obra - Medições 
 
O Sipom 9 elabora de maneira objetiva e fácil o Acompanhamento da obra 
a partir da Planilha. No menu hierárquico opção Acompanhamento  e 
escolha o numero relativo a planilha e confirme para criar os itens. 
 

 

Contrato, informe neste ícone 
 os dados do contrato, como a 

data de inicio 03/2006 a sua  
duração 6 meses, a  
retenção de caução 10,00 % e a 
taxa de ajuste de preço, vamos 
colocar 0,95 ou seja menos 5% 
Os valores serão calculados no 
Boletim de Medições opção  

 

 
Nomes das Medições, neste ícone  é permitido mudar os nomes das 
medições, como  Medição a preços iniciais ou Medição de Reajuste  
 

 
 
Em seguida Basta informar o que foi feito em Percentual ou quantidade, 
Digite as Quantidades como da imagem acima, gerando os valores que 
serão Faturados ao cliente, a comparação do Orçamento com o executado e 
os saldos contratuais.  
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  Configura os períodos e o tipo de acompanhamento, em percentual 
Acumulado ou Quantidade Mensal.   
Extra contratual, é permitido Inserir linhas com itens novos na medição.  
 
Acione o ícone Imprime  para gerar o Cronograma Previsto Executado, é 
possível mudar as cores e espessuras das barras, o Boletim de Medições 
onde são apresentados os valores do contrato, da Medição, o Acumulado e 
os Saldos do Contrato, o Boletim de Acompanhamento, o Boletim de 
Campo deve ser utilizado para preenchimento na. 
 

Boletim de Reajustamento  
 
Para contratos com reajuste e duração da obra superior a 1 ano. 
 

 

Primeiro  
Na janela de Serviços é necessário que 
esteja definido para cada item,  o índice 
e a sua data base. Coloque o IGPM 

 

 

Os índices e  
valores mensais 
relativos as Data 
Base e Atual estão 
disponíveis no 
menu Superior 
Cadastrados, 
Índices de 
correção. 

 

 
 
Em seguida no menu do ícone   imprime opção Boletim de Reajustamento  da 
obra onde são calculados os reajustamentos no período e acumulado, separados e 
totalizados por classes/índices.  Na ultima folha o sistema coloca os totais de 
reajuste para Faturamento. 
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Composição com Equipe 
 
O Sipom 9 elabora orçamentos com a Produção da Equipe Mecânica 
atendendo os critérios de calculo do Depto.Infra,Gov.Fed.. 
 
Crie um novo orçamento  com local e nome: Arquivos > Estrada Federal 
é necessário definir o seu padrão de calculo. 
 

 

No menu 
superior 
Cadastros, 
Propriedades do 
Orçamento, ou a 
esquerda na 
primeira linha 
com o nome do 
cliente. Escolha 
a opção Padrão 
com Equipe. 

 
Formulas de Calculo, a primeira opção atende o padrão Equipe, as demais 
foram criadas a partir da tabela e são utilizadas por outros órgãos. 
 
O Valor da Mão de Obra pode ser apresentado na composição de serviço 
com ou sem Encargos Sociais de acordo com o formulário utilizado. 
 
O critério de calculo do BDI pode ser definido arredondado ou truncado. 
 

 

As Distancias de Transporte, DMT,  podem 
ser previamente cadastradas na relação de 
insumos e transportadas para a composição 
na edição  quando esta opção esta assinalada. 

 
Na Mão de Obra é permitido definir o Salário Mínimo Hora para calculo do 
Coeficiente R na composição para isto assinale esta opção K/R.  
 

 

Os preços unitários no cadastro de insumos 
podem ser com 2 ou 4 casas decimais 
quando esta opção esta assinalada. 
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Na planilha de orçamentos as composições com Equipe podem ser copiadas 
da própria tabela que faz parte da nossa coleção de composição ou podem 
ser criadas a critério do usuário.  Para exemplificar abra  o orçamento 
existente \Arquivos\Modelo Dnit 
 

 
 
Na janela da Planilha  insira uma linha  e informe um novo Item de 
Planilha e nova composição. 
01.05 01.51.20

2    
Compactação de camada final de 
aterro de rocha     

M3 180.000 

 
Acione o ícone  composição e confirme para abrir a janela no padrão 
com Equipe que apresenta quatro fatores de insumos. 

 



Sipom 9.9 – Software de Orçamento, Planejamento e Acompanhamento de Obras. 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
Manual Passo a Passo                             www.primasi.com.br                             pagina 33 de 35 

Equipamento. Insira uma linha  e informe o insumo abaixo; 
 
EQ90003 Trator de Esteira D8     1,00    0,90 0,10 
 
È permitido informar o coeficiente improdutivo, ou seja, o tempo parado, a 
soma dos coeficientes deve ser igual a 1,00. 
 
Mão de Obra. Insira uma linha , escolha o insumo; 
 
MO90701 Servente     2,00    1,00 
 
O coeficiente K ou R a principio é 1,00 . Pode ser calculado a partir do 
salário mínimo hora definido nas Propriedades do Orçamento. 
 
Material. Insira uma linha  alem do insumo  é permitido introduzir os 
serviços auxiliares neste ícone  
 
1 A 01 200 
02 

BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE 
BRITAGEM DE 30 M3/H 

0,30    

 
Transporte. Insira uma linha , escolha o insumo. 
 
TP90200 Brita produzida    10 50 60 0,30 
 
As Distancias Medias em LN, RP ou Pavimento podem ser informadas 
previamente na relação de insumos e transportadas para composição com 
Enter nas células dos Coeficientes quando definido em Propriedades do 
orçamento o sistema busca a DMT e o Preço Unitário nos insumos. 
 
Na composição padrão com Equipe os coeficientes dos Equipamentos e 
Mão de Obra são relativos a produção da Equipe que pode ser informada 
diretamente na composição de serviço ou elaborar o dimensionamento da 
Produção da Equipe  a partir deste ícone  
 
O BDI pode ser diferenciado por serviço. Para Salvar a composição acione 
o ícone Grava .  
 
Opção Imprime  o sistema gera o modelo impresso de acordo com a 
fórmula escolhida em Propriedades Orçamento,  
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Produção da Equipe 
 
O Sipom 9 elabora o Dimensionamento da produção da equipe atendendo 
os critérios de calculo e apresentação do Depto Infra.Gov.Fed. 
 
Na planilha escolha o item 01.05 abra a composição e acione o ícone 
Equipe  para editar a produção que permite a introdução de até 9 
equipamentos,    um em cada coluna. Ao incluir a Produção da equipe o 
sistema busca os equipamentos que constam da composição de serviço.   
Agora entre com as variáveis intervenientes; 
 

 

b=8,70 
g=0,75 
h=0,67 
i=0,83 
m=3,00 
s=1,15    
 
formula da produção   
 
(b*g*h*i*60) / (m*s) 
 
Acione o ícone  
Atualiza para 
calcular a produção e 
a utilização dos 
equipamentos.  
O sistema propõe 
adotar a menor 
produção como da 
equipe, mas o 
usuário pode 
escolher digitando na 
célula da ultima 
linha. 

 
A descrição pode ser personalizada na segunda célula da coluna. Confirme 
com para Gravar . A composição de serviço será atualizada com a 
Produção calculada. 
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Agrupamento de Planilhas 
 
O usuário pode organizar o seu orçamento com varias Planilhas separado 
em etapas construtivas, trechos, lotes, blocos ou caso a planilha seja muito 
extensa para compartilhar o trabalho operacional, cada orçamentista 
trabalha em uma planilha, nestes casos o recurso para somar estas planilhas 
é este Agrupamento que consolida em uma única planilha obtendo o total. 
 

 
 
Para entendermos como funciona vamos elaborar uma copia da nossa 
planilha e fazer um agrupamento. 
 
Na Barra da Planilha acione o ícone  para copiar e informa a Planilha 
Destino (colar) 0002 
Em seguida crie uma Planilha vazia no ícone  com numero 0003 
 
Sobre a planilha 0003 acione o ícone para Agrupar  opção  Adiciona 
Planilha ao Agrupamento e informe quais planilhas fazem parte da 0003, ou 
seja a 0001 e 0002 
 
Em seguida a imagem deve ficar igual a figura acima, vamos efetuar o 
calculo,  acione o ícone Agrupar  opção  Atualiza Agrupamento. São 
totalizadas as quantidades dos itens com mesmo numero de Item de 
planilha + Item de tabela com a mesma unidade. Os Itens, títulos, totais, 
sub-totais caso não tenham números (item de planilha) não são agrupados.  


