
RELATÓRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO – TABELA DE CUSTOS

MODELO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO UTILIZADO PELA SEINFRA

TIPO: ON LINE – SÍTIO INSTITUCIONAL SEINFRA

O objetivo da pesquisa é avaliar a sua satisfação quanto à consulta da(s) tabela(s)
buscada(s):

1. Qual a sua satisfação com a(s) tabela(s) que você consultou?

2. A tabela do período de referência desejado está disponibilizado?

Em caso de negativo, entre com uma solicitação de informação através da Central 155
ou da Plataforma Ceará Transparente e solicite a tabela desejada.

3 - Deixe seu comentário sobre a(s) tabela(s) consultada(s): (opcional)



ANÁLISE DE RESPOSTAS

PERÍODO ANALISADO: JUL A DEZ/2022

PESQUISAS RESPONDIDAS: 105

1. Qual a sua satisfação com a(s) tabela(s) que você consultou?

2. A tabela do período de referência desejado está disponibilizado?
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3 - Deixe seu comentário sobre a(s) tabela(s) consultada(s): (opcional)*
*Amostra de comentários recebidos.

“A Tab. precisa ter uma atualização mais regular. Estão preterindo a SEINFRA de ser utilizada devido
a essa falta de atualização.”

“O serviço e muito bom para pesquisa e referencias de preços e serviço.”

“Bom dia, as tabelas são ótimas, só precisa ter uma ampliação na quantidade de serviços e técnicas
novas que estão surgindo.”

“Gostaria  de ter  a opção da planilha de composições  analíticas  em excel  disponível  para todas as
versões das tabelas. Infelizmente só há a de insumos e serviços!”

“As tabelas passadas de materiais betuminosos não estão disponíveis, impossibilitando consultas de
meses  que não o atual.  As tabelas  disponibilizadas  pelo  ANP não constam impostos,  tornando-as
insuficientes para conferência de dados. Sugiro a inclusão de outras datas-base assim como é feito com
os planos de serviços apresentados pela própria SEINFRA como as tabelas 027.”

“O referencial é excelente, no entanto a falta de atualização tem a deixado ineficaz, assim acaba caindo
em desuso.”

“Excelente, na elaboração orçamentária.”

“As planilhas são bem completas. Parabéns.”

“precisamos de composições aberta.”

“Os preços não estão compatíveis com o mercado. Precisamos da tabela 28.1 e 28.0 o mais urgente
possível.”

“Procurei tabela atualizada em 2022 e não encontrei.”

“Gostaria que fosse disponibilizado as tabelas anteriores dos materiais betuminosos.”

“Ela atende às nossas demandas. Grato”



“Muita boa. Utilize sempre que preciso quando tenho duvidas nos preços dos serviços de engenharia.”

“Muito boa ferramenta, agrega muito a varias áreas.”

“Os preços não estão compatíveis com o mercado. Precisamos da tabela 28.1 e 28.0 o mais urgente
possível.”

“Procurei tabela atualizada em 2022 e não encontrei.”


