
  

Serviço: Elaboração de licitações para serviços e obras públicas 
  

  

  

Responsável o CA 
pela execução: Membros da Comissão de Licitações 

Descrição: Após a elaboração dos projetos técnicos, elaboração de peças 
técnicas que compõem o processo licitatório de obras públicas. 

Ea Secretarias Municipais 
Públicoalvo: P 
  

Requisitos necessários: Projetos e especificações técnicas do objeto a ser licitado 

  

Etapas do processo: - Após a elaboração dos projetos básico e/ou executivos; 
- Elaboração de editais, termo de referência, orçamentos, minutas de 

contrato, critério de medição, memoriais de cálculo e memorial 

descritivo. 
- Encaminhamento para parecer jurídico; 
- Encaminhamento para publicação de edital. 

  

  

  

  

  

Prazo para Depende de cada demanda. 
prestação do serviço: 

Acesso ao Processos administrativos 
serviço: 

Não há 
Taxa: 
Previsão de Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
atendimento: mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 

técnico. 
Prioridade de Depende das datas definidas em cada origem dos recursos. 
Atendimento 

  

Endereço de 
atendimento: 

Secretaria de Obras 

  

Horário de Atedimento: 
Segunda a sexta das 08:00h às 17:00h 
  

Andamento 
do 
atendimento: 

(11) 4512-7711 

    Manifestação do 
usuário:   obras (Omaua.sp.gov.br 

   





  

Serviço: Elaboração de orçamentos 
  

  

  

Del anão: Engenheiro Orçamentista 

Descrição: Elaboração de custo para implantação de obras novas, reformas, 
manutenções de edificações, viários, obra de arte, com indíce de 

planilhas oficiais, tais como SINAPL SIURB, DER, SABESP, 

CDHU, etc. 

Públicoalvo: Secretários e Servidores Públicos. 
  

Requisitos necessários: Projetos técnicos elaborados 

  

Etapas do processo: - Quantificação dos serviços e obras a serem avaliados; 
- Definição dos custos unitários; 

- Elaboração do orçamento. 

  

  
  

  

  

  

Prazo para Depende da complexidade caso a caso 
prestação do serviço: 

Acesso ao Por meio de Processos Administrativos específicos e arquivos em 
serviço: rede interna 

Não há 
Taxa: 
Previsão de Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
atendimento: mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 

técnico. 
Prioridade de Depende de cada demanda. 
Atendimento 

  

Endereço de 
atendimento: 

Secretaria de Obras 

  

Horário de Atedimento: 
Segunda a sexta das 08:00h às 17:00h 
  

Andamento 
do 
atendimento: 

(11) 4512-7711 

  

Manifestação do 
usuário:   obras (Omaua.sp.gov.br 

  
 





  

Serviço: Elaboração de projetos 
  

  

  

Del anão: Engenheiros e Arquitetos da Secretaria de Obras 

Descrição: Projetos de infraestrutura urbana, projeto de pavimentação, projeto 
de drenagem, projetos para Novas Edificações, reformas, adequações 
e manutenções de diversos espaços públicos em conjunto com as 
demais secretarias. 

Bio Secretários e Servidores Públicos. 
Públicoalvo: 
  

Requisitos necessários: As demandas são encaminhadas para a Secretaria de Obras de 
acordo com a necessidade de cada secretaria. 

  

Etapas do processo: - Reunião com a Secretaria solicitante para definição do escopo; 
- Elaboração de estudo preliminar; 
- Elaboração de projeto básico; 
- Elaboração de projeto executivo. 

  

Prazo para 
prestação do serviço: 

Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 
técnico. 
  

  

  

  

  

Acesso ao Por meio de Processos Administrativos específicos e arquivos em 
serviço: rede interna 

Não há 
Taxa: 
Previsão de Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
atendimento: mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 

técnico. 
Prioridade de Depende de cada demanda. 
Atendimento 

Endereço de Secretaria de Obras 
atendimento: 

  

Horário de Atedimento: 
Segunda a sexta das 08:00h às 17:00h 
  

Andamento 
do 
atendimento: 

(11) 4512-7711 

    Manifestação do 
usuário:   obras (Omaua.sp.gov.br 

   





  

Serviço: Gestão de Convênios Estaduais e Federais 
  

  

  

Responsável Ko o 
pela execução: Secretários da pasta solicitante 

Descrição: Execução de obras/serviços contratados por meio de Convênios com 
o Governo do Estado/Federais e autarquias. 

pos Depende de cada recurso e programa a ser atendido 
Públicoalvo: P prosr 
  

Requisitos necessários: - Assinatura de convênios; 

- Projeto específico; 
- Equipe técnica para execução. 

  

Etapas do processo: - Elaboração de projeto técnico; 
- Elaboração de orçamento; 
- Contratação da execução; 
- Acompanhamento da execução e fiscalização de cronograma físico 
financeiro. 

  

Prazo para 
prestação do serviço: 

Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 
técnico. 
  

  

  

  

  

Acesso ao Por meio de Processos Administrativos específicos e arquivos em 
serviço: rede interna. 

Não há 
Taxa: 
Previsão de Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
atendimento: mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 

técnico. 
Prioridade de Depende de cada demanda. 
Atendimento 

Endereço de Secretaria de Obras 
atendimento: 

  

Horário de Atedimento: 
Segunda a sexta das 08:00h às 17:00h 
  

Andamento 
do 
atendimento: 

(11) 4512-7711 

    Manifestação do 
usuário:   obras (Omaua.sp.gov.br 

   





  

Serviço: Gestão de emendas parlamentares 
  

  

  

Responsável . . . 
pela execução: Arquitetos e Engenheiros da Secretaria de Obras 

Descrição: Aplicação de recursos de emendas parlamentares estaduais e 
federais. 

pos Depende de cada recurso 
Públicoalvo: P 
  

Requisitos necessários: Dotações orçamentárias específicas. 

  

Etapas do processo: - Definição do local e escopo a ser atendido; 
- Elaboração de projeto conforme recursos a serem aplicados; 
- Encaminhamento ao órgão gestor; 
- Assinatura de convênio; 

- Contratação da obra; 

- Execução da obra. 

  

Prazo para 
prestação do serviço: 

Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 
técnico. 
  

  

  

  

  

Acesso ao Por meio de Processos Administrativos específicos e arquivos em 
serviço: rede interna 

Não há 
Taxa: 
Previsão de Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
atendimento: mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 

técnico. 
Prioridade de Depende das datas definidas em cada origem dos recursos. 
Atendimento 

Endereço de Secretaria de Obras 
atendimento: 

  

Horário de Atedimento: 
Segunda a sexta das 08:00h às 17:00h 
  

Andamento 
do 
atendimento: 

(11) 4512-7711 

    Manifestação do 
usuário:   obras (Omaua.sp.gov.br 

   





  

Serviço: Execução de obras públicas 
  

  

  

Responsável . . . 
pela execução: Engenheiros e Arquitetos da Secretaria de Obras 

Descrição: Responsabilidade técnica pela execução e fiscalização de obras, 
reformas e manutenções de edificações, viários, obras de arte, etc. 

Doo Secretários e população atendida 
Públicoalvo: popuiaç 
  

Requisitos necessários: Formação e inscrição no Conselho Regional de Engenharia e/ou 
Arquitetura dos profissionais técnicos, projetos elaborados e 
obra contratada. 

  

Etapas do processo: - Vistoria ao local da obra; 

- Conhecimento global do projeto; 
- Planejamento físico financeiro integrado com demais secretarias e 
origem de recursos; 

- Execução e fiscalização conforme cronograma físico financeiro; 
- Recebimento provisório/definitivo da obra. 

  

Prazo para 
prestação do serviço: 

Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 
técnico. 
  

  

  

  

  

Acesso ao Por meio de Processos Administrativos específicos e arquivos em 
serviço: rede interna 

Não há 
Taxa: 
Previsão de Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
atendimento: mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 

técnico. 
Prioridade de Depende de cada demanda. 
Atendimento 

Endereço de Secretaria de Obras 
atendimento: 

  

Horário de Atedimento: 
Segunda a sexta das 08:00h às 17:00h 
  

Andamento 
do 
atendimento: 

(11) 4512-7711 

    Manifestação do 
usuário:   obras (Omaua.sp.gov.br 

   





  
Parcerias com concessionárias de água, luz, telefonia, esgoto e 

  

  

  

Serviço: demais serviços 
Responsável . . 
pela execução: Engenheiros da Secretaria de Obras 

Descrição: - Análise de projetos para autorizações para execução de obras das 
concessionárias no viário, e/ou nos postes para implementação de 
redes; 

- Emissão de alvarás; 

- Fiscalização da execução das obras; 
- Recebimento dos “as built”. 

Públicoalvo: Concessionárias 
  

Requisitos necessários: Projetos das expansões de redes de ligações com as locações das 
interferências e responsabilidade técnica. 

  

Etapas do processo: - Solicitação da autorização; 
- Análise do projeto; 
- Emissão de alvará; 

- Fiscalização da execução da obra e recomposição de pavimento. 

  

Prazo para 
prestação do serviço: 

Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 
técnico. 
  

  

  

  

Acesso ao Por meio de Processos Administrativos específicos e arquivos em 
serviço: rede interna 

Não há 
Taxa: 
Previsão de Cada demanda tem sua particularidade, portanto, não podemos 
atendimento: mensurar tempo para o atendimento para a elaboração do material 

técnico. 
Prioridade de Depende de cada demanda. 
Atendimento 

  

Endereço de 
atendimento: 

Secretaria de Obras 

  

Horário de Atedimento: 
Segunda a sexta das 08:00h às 17:00h 
  

Andamento 
do 
atendimento: 

(11) 4512-7711 

    Manifestação do 
usuário:   obras (Omaua.sp.gov.br 

   




