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A CAIXA agradece ao IBEC pela oportunidade 
de apresentar o trabalho realizado no 
desenvolvimento e manutenção do SINAPI, 
destacando o aprimoramento realizado durante 
os últimos 6 anos 
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Agradecimento 



Objetivo 

 Apresentar o SINAPI como ferramenta que auxilia o 
processo de elaboração  dos orçamentos de referência 
de obras públicas 

 Destacar o papel fundamental do orçamentista 

 Indicar as perspectivas para os próximos anos 
 

Meta da CAIXA 
Manter as referências técnicas do SINAPI adequadas, 
atualizadas e úteis aos setores público e privado, aos 
órgãos de controle e demais usuários 
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Ética, Governança e Compliance na Engenharia 
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• Pacto Global - ONU 
“Princípio X - As empresas devem combater a corrupção em todas as 
suas formas, inclusive extorsão e propina” 

• Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção 
Responsabilização objetiva administrativa e civil de empresas pela prática 
de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira 

• Decreto 7983/2013 
Estabelece regras e critérios a serem seguidos para a elaboração do 
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia 

• Guia de Ética e Compliance – Construção Civil - CBIC 
Diretrizes para melhores práticas de defesa da concorrência pelos 
Associados da CBIC em Concessões e PPPs, prevenindo infrações 
concorrenciais e garantindo ambiente competitivo 



Ética, Governança e Compliance na Engenharia 
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Governança Foco na ética 

Compliance Foco na transparência 

Adoção de práticas de 
boa governança e 
compliance nos 
investimentos em obras 
públicas 

 Aplicação dos recursos de 
forma correta, 
transparente e eficiente 

 Execução dos serviços 
pautados no interesse 
público 



SINAPI  TRANSPARÊNCIA 

 As referências são disponibilizadas em www.caixa.gov.br/sinapi 
 Arquivos com 

o Preços de Insumos 
o Custos ou referências em Composições  
o Fichas de Especificação de Insumos 
o Cadernos Técnicos de Composições 
o Custo por Característica Física de Projeto 
o Manutenção em Insumos e Composições 
o Sumário das Composições Aferidas 
o Planilha de Encargos Sociais e Memória de Cálculo 

 Referências são desenvolvidas a partir de Metodologias e 
Conceitos 
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http://www.caixa.gov.br/sinapi


Relevância do SINAPI 

 Para a CAIXA (agente de políticas públicas) 
 Importante para as análises dos custos dos empreendimentos 

(obras de construção civil) 
 

 Para os Órgãos Públicos 
 Estabelecimento dos custos de referência para a contratação 
 Cadernos técnicos permitem ajuste ou desenvolvimento de 

composições complementares às do SINAPI  
 Adoção de preços de insumos do SINAPI em outras composições 
 Elaboração de composições representativas (simplificação)  

 

 Credibilidade 
 Referências mantidas continuamente, de modo independente  
 Referências obtidas a partir de metodologia divulgada  

7 



2013 2009 

Criação 
pelo 

BNH/IBGE 
(índice) 

Gestão 
CAIXA/IBGE 

TRT SP 
Atuação dos 

Órgãos de 
Controle 

SINAPI 
LDO 

(referência) 

Concepção 
do SINAPI 
Referencial 

Publicação 
Referências 
na internet 

Primeiras 
composições 

aferidas 

Decreto 7.983 

1969 1986 1998 2003 2008 

Incorporação de 
Encargos 

Complementares 

2014 2016 

Lei 13.303 
Estatais 

Linha do tempo 

Orçamentos por 
Característica 

Física 

Acordo CAIXA e 
IBGE para revisão 

do Banco de 
Insumos 

2017 2018 

Conclusão 
do 1º. 
Ciclo 

Início do 
2º. Ciclo 



 Resultados do 1º.Ciclo de revisão de insumos e aferição de 
composições (2013-17) 
 5.000 insumos descritos em Ficha de Especificação,  

famílias e coeficientes de representatividade atualizados 
 5.600 composições descritas em Cadernos Técnicos 

 Insumos obsoletos excluídos das Coletas Extensivas realizadas pelo 
IBGE 

 Aferição de composições realizada pela FDTE (USP) com 
independência técnica e, na maioria, baseada em dados de obra 

 Adequado para atender ao Decreto 7.983/2013 
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SINAPI Atualmente 



Referência, não é tabela 

 Decreto 7.983/13 (OGU) 

Estabelecer regras e critérios a serem seguidos para a elaboração 
do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia 

 Art. 3º (Decreto) O custo global de referência de obras e serviços de 
engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de 
transporte, será obtido a partir das composições dos custos 
unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, 
menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos 
unitários de referência do SINAPI 

 Lei 13.303/16 (das Estatais) 
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 Art. 5º Os órgãos e entidades...  ...podem desenvolver novos 
sistemas de referência de custos 
 Parágrafo único... ...serão aplicáveis no caso de incompatibilidade 

de adoção dos sistemas SINAPI e SICRO 
 

 Art. 6º A estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da 
utilização de referência formalmente aprovada por órgãos ou 
entidades da administração pública federal em publicações técnicas 
especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em 
pesquisa de mercado 
 

 Art. 8º Na elaboração dos orçamentos... ...poderão adotar 
especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas 
composições de custo unitário... ...demonstrada a pertinência dos 
ajustes... ...em relatório técnico elaborado por profissional habilitado 
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Outras Referências Admitidas 



 Órgãos que não têm necessidades atendidas pelo SINAPI podem 
considerar: 
 Estabelecer referências próprias 

o Estabelecer metodologia e conceitos adotados 
o Fundamentação e responsabilidade técnica 
o Contratação de aferidora ou desenvolvimento próprio 
o Reconhecimento pela equipe técnica do órgão 

 Formalizar por instrumento interno do órgão 
 

 Considerar que o SINAPI deve manter as composições mais 
recorrentes nos orçamentos 
 Caberá aos órgãos desenvolver demais composições para 

atender necessidades específicas 
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Construindo Outras Referências 
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SINAPI 
Saber Usar 

Papel do 
Orçamentista ou 

Analista 

Conhecer os critérios adotados e 
aspectos técnicos envolvidos, 

escolhendo a referência do 
Sistema mais apropriada a sua 

necessidade ou utilizando 
parâmetros disponíveis no 

Caderno Técnico para adequar ou 
criar sua composição 



SINAPI  
Conhecer como são obtidas e mantidas as referências 
 
 Insumo: referência básica 
Fundamentado em Fichas de Especificações 
Solicitado ao IBGE para atender necessidade das composições 

aferidas 
Criado conforme possibilidade operacional do IBGE 
Preço para representativo: coleta mensal pelo IBGE 

o Adoção de metodologia de Família Homogênea 
 Insumos Representados revisados em Coleta Extensiva 

o Preço por coeficiente de representatividade 
Preço de Asfálticos obtidos na ANP 
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Saber Usar 



SINAPI  

Conhecer como são obtidas e mantidas as referências 
 
 Composições de serviço 
Existentes no SINAPI ou observadas em obra 
Obtidas por instituição com independência técnica, contratada 

pela CAIXA 
Estabelecimento de Metodologia e processo de aferição 
Fundamentadas em Cadernos Técnicos 
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Saber Usar 



SINAPI   

Identificação 
de Fatores 

Lista de 
Componentes 

Levantamento 
dos Tempos 

Levantamento 
de Consumo e 

Perdas 

Descrição 
Clara e 

Completa 

Aferir 
Composição 

Caderno Técnico 

• Produtivos (S) 
• Improdutivos (S) 
• Extraordinários (N) 

• Incorporadas (S) 
• Entulho (S) 
• Desperdício (N) 
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Processo de Aferição 



SINAPI  
 Aferição incorporou várias situações de execução verificadas em obra 

 Usuários criticam existências de muitas composições 

 Deficiência de dado em projeto ou especificação  
 Preferência por composições mais genéricas 

 Simplificação possível conforme precisão pretendida no orçamento 

Composições Representativas de Projetos 
o Alvenaria e Revestimento 
o Estrutura de Concreto Armado (pilares, vigas e lajes) 
o Tubulação + Conexões 

 Por ponto: Água Fria e Quente, Elétrica (com rasgos, fixações e 
chumbamento) 

 Kits de instalações hidráulicas e de louças e metais 

 

 

Simplificação de Referências 
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SINAPI 
 Para equipamentos adotada premissa: Propriedade do construtor 
 Dificuldade de obter preço de locação (equipamento específico) 

 Adotado o CHP (produtivo) e CHI (improdutivo) 
 Adotados parâmetros do SICRO:  Valor Residual, Vida Útil e Fator K 
 Considerado efeito das interferências em ambiente urbano 
 Apropriação do Tempo Improdutivo 
 Conceito de Hora Disponível 
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Saber Usar 



SINAPI   
Custo Horário Produtivo 

Juros Depreciação Manutenção Materiais na Operação Mão de Obra 

Custo Horário Improdutivo 

Veículos emplacados: IPVA e Seguro Obrigatório 
Sem mão-de-obra nos equipamentos que não exige operador exclusivo 

 

Depreciação Mão de Obra Juros 

21 

Como Usar: Equipamentos 



SINAPI  Saber Usar 
Origem do preço ou custo 
 

 Relatório de Insumos 
 C – coletado pelo IBGE no mês de referência do relatório 
 CR – obtido por meio do coeficiente de representatividade 
 AS – atribuído com preço de SP (insuficiência de coleta) 

 
 Relatório de Composições (consequência) 
 C – todos os insumos têm preço coletado pelo IBGE 
 CR – pelo menos um insumo tem preço obtido por coeficiente 

de representatividade e não há nenhum insumo com preço 
atribuído 

 AS – existe ao menos um insumo com preço atribuído SP 
 

 Conhecendo a origem do preço do Insumo, o orçamentista pode 
analisar a necessidade de realizar cotação local! 
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 Informação no cabeçalho dos relatórios 

 Percentual considerado nos preços da mão de obra do SINAPI 

 Decorrente da CLT, na Constituição Federal (1988), Convenções 

Coletivas de Trabalho e leis específicas 

 Custos obrigatórios incidentes sobre pagamentos de salários 

 Dados Regionalizados (feriados, dias de chuva, rotatividade) 

 Fontes de dados: CAGED, IBGE, RAIS, INMET, etc 

 Última atualização: 2017 (Metodologia e Conceitos - 4ª edição) 

SINAPI   
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Encargos Sociais 



 Composições de mão de obra (insumo + EC) 
 Obrigação decorrente das CCT e de normas que regulamentam a 

prática profissional 
 Não variam proporcionalmente aos salários 
 Metodologia de apropriação como custo horário nas composições 
 Alimentação e Transporte (inexistência de alojamento em obra) 

 Atualizados semestralmente (maio e novembro) 

Itens considerados: 
 Alimentação 
 Transporte 
 EPIs 
 Ferramentas 

 Exames Médicos Obrigatórios 
 Seguro de Vida 
 Capacitação de empregados 

SINAPI 

24 

Encargos complementares 



SINAPI 
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Expectativas 

 Existência de Insumo na Base Nacional nos próximos anos 
Representatividade em orçamentos de projetos de referência 

indicados pelo Governo Federal 
Preço da mão de obra a partir de 04/2018 fundamentado na 

RAIS (coeficiente do representado) 
Em estudo, uso do CAGED para coleta mensal da mão de 

obra 
Serviços terceirizados – ampliar base de informações 



SINAPI 
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Expectativas 
 Composição de Serviço 
Criar serviços identificados como necessários por serem mais 

recorrentes em obras 
o Quando composição tem insumo não coletado é divulgada 

como referência sem custos 
Composições com custo devem priorizar os serviços mais 

recorrentes nos projetos indicados pelo Governo Federal   
Manter aferição em obras, sejam públicas ou privadas 
Aprimorar os Cadernos Técnicos, indicando o tipo de obra onde 

ocorreu a aferição do serviço 
Manter publicação precedida de Consulta Pública (contribuições) 



SINAPI 
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Expectativas 

 Referências Paramétricas 
CAIXA está contratando com a aferição das composições o 

desenvolvimento de Composições e Modelos Paramétricos 
Proceder, quando regulamentado, a análise de operações de 

repasse como prevista na Instrução Normativa nº. 002/2018, 
Anexo I do Contrato de Prestação de Serviços, item 3.4.2.12, 
quando a operação for enquadrada no nível 1 da PI nº. 424/2016 

Utilizar Modelos Paramétricos para análise de propostas de 
financiamentos, Concessões ou PPP 
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SINAPI 
Expectativas 

Composições em estudo para o 2° Ciclo 
 

 Escavação Horizontal (terraplenagem de estradas) 
 Carga, Manobra e Descarga com caminhões basculante e carroceria 
 Estruturas Metálicas 
 Dragagem 
 Postes para Iluminação Pública e Redes de Distribuição 
 Transformadores 
 Reparo Estrutural 
 Muros de Arrimo 
 Pisos: madeira, ardósia, granilite/marmorite, borracha, alta resistência 
 Demolição de Pisos 
 Complementos de Bases e Sub-bases 
 Complementos em Alvenaria de Embasamento e de Vedação 



SINAPI  LEMBRETE  FINAL 

Uso 
adequado de 
Sistemas de 
Referências 

Orçamentista 
capacitado 

Projetos e 
especificações 

bem 
elaboradas Sistema de 

Referência 

Possui caráter 
genérico e 
abrangente 

Orçamento 

É específico, um caso concreto. 
Retrata a projeção dos recursos 

para a produção de uma obra num 
dado momento 

29 Importante! 



Contato SINAPI – institucional: 
gepad03@caixa.gov.br 
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