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Objetivos

✓ Indicar como a Caixa pode contribuir para a definição pelo
IBGE de um novo Índice para o SINAPI

✓ Destacar a importância do SINAPI dispor de índice tão
atualizado como estão as referências em preços de insumos e
custos de composições de serviços
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Finalidade legal do SINAPI
✓ Referência de Preços e Custos utilizada na:
✓Elaboração de orçamentos por contratantes e participantes
em licitação de obras públicas

✓Análise por órgãos públicos para repasse recursos do OGU e
financiamento de empreendimentos
✓ Exigência:
✓Decreto 7.983/13 (recursos OGU)

✓Lei 13.303/16 (Estatais)
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Utilidade do Índice no SINAPI
✓ Atualizar valores de contratos e de orçamentos

✓ Existem vários índices para construção civil
• CUB/m² – Custo Unitário Básico (Lei 4.591/64 e projeto-padrão)
• IPOP – Preços de Obras Públicas (meados de 70, reajuste de contratos

•
•

do Governo do Estado de SP)
Índices PINI: IPCE (Edificações), IPCI (Construção Industrializada) e e
Custos de Obras de Infraestrutura
INCC – Índice Nacional de Custo da Construção (habitacional)
divulgado desde 1950, com série desde 1944

✓ Índice do SINAPI pode ter maior aderência em obras que são
contratadas com referência de preços e custos do SINAPI

• Se utilizada a mesma base de dados das referências de
insumos e composições do SINAPI (permanentemente
atualizada)
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SINAPI: de Índice à Referência de Custo

✓ Início da pesquisa: produzir Índice para o Mercado

• Referências em habitação, iniciada em 1969
• Parceria IBGE/BNH, substituído pela Caixa em 1986
✓ Pesquisa ampliada em 1997: incorpora saneamento e
infraestrutura

• Solicitação do Conselho Curador do FGTS
• Caixa incorporou referências em insumos e composições de
serviços cedidas por diversas instituições
✓ Subsidiar as análises de financiamento de empreendimentos
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SINAPI: Utilização como Referência
✓ Órgãos de Controle identificam o SINAPI como ferramenta:

• Elaborar orçamento paradigma
• Apontar superfaturamento em obra pública
✓ LDO de 2003 a 2013 determinam o uso do SINAPI para orçar
obras com recursos do OGU
✓ Órgãos de Controle indicam fragilidades e necessidade de
aprimoramento do SINAPI
✓ Caixa e IBGE citados em Acórdãos do TCU: determinação para
atualizar e desenvolver o SINAPI
✓ SINAPI não foi criado originalmente para orçar obras de
empreendimentos
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SINAPI: Aprimoramento das Referências
✓ Decreto 7.983/13: Atribuições perene para IBGE e CAIXA na
manutenção e referências do SINAPI
✓ Acordos de Cooperação Caixa/IBGE (2013, 2018)

• Atualização permanente da base de insumos
• Ministério do Planejamento: institui grupo para
acompanhar o desenvolvimento do SINAPI

✓ Encargos Sociais (Caixa/TCU, 2012): atualizados anualmente
✓ Composições próprias da Caixa são criadas (Aferidora)
✓ Encargos Complementares (2014): custo mais real da mão de
obra (metodologia Caixa)
✓ Continuidade: Novo Ciclo de Extensivas e de Aferição (2018)
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SINAPI: Reconhecido como Referência de Custo
✓ Evolução do SINAPI é reconhecida

• Mercado e Órgãos de Controle
✓ Índice do SINAPI pode não refletir:

• Insumos atuais
• Composições consideram as técnicas construtivas
verificadas em obra

• Aferição do consumo de materiais, eficiência dos
equipamentos e produtividade da mão de obra

• Alterações legais em encargos sociais, encargos
complementares, etc.
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SINAPI: Orçamentos de Referência - VUR

✓ VUR – Valor Unitário de Referência:

✓Não é Índice
✓ Adota projetos recorrentes analisados pela Caixa
✓ Exemplo do usos de composições do SINAPI
✓ Orçamento permanentemente atualizado (referências do
SINAPI e especificações do projeto)

✓ Fornece parâmetro de custo
✓ Possibilita elaborar orçamento expedito a partir da
característica de projeto
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Metodologia dos Orçamentos de Referência

1. CAPTAÇÃO DE
PROJETOS

2. CRIAÇÃO MODELO
BIM

3. EXTRAÇÃO DE
QUANTITATIVOS

Obtenção de projetos
completos, no mínimo
arquitetônico,
estrutural, instalações
elétricas e
hidrossanitárias

Modelagem dos
projetos arquitetônico
e estrutural em Revit,
onde cada elemento já
contém um código
SINAPI

A partir do modelo em
tabelas Revit é gerado
o orçamento em Excel

Metodologia dos Orçamentos de Referência

4. OBTENÇÃO
DA ÁREA
EQUIVALENTE
Em habitação
multifamiliar,
qualificando
adequadament
e os custos pela
diferenciação
entre área
privativa e área
comum

5. LANÇAMENTO
NO SIPCI
A partir do
orçamento em
Excel, o
orçamento é
cadastrado no
SIPCI, obtendose o custo total,
por composição,
a relação de
insumos e a
curva ABC

6. PUBLICAÇÃO

7. MANUTENÇÃO

Na página da
Caixa: custo em
27 UF e todo o
material que
caracteriza o
projeto

Conforme
manutenção nos
insumos e
composições, o
orçamento é
revisto, se
necessário, para
gerar o custo para
nova referência

Projeto Residencial Multifamiliar (OR 13096)
Prédio de 4 pavimentos
Área de 855,18m² (padrão baixo)

Projeto Residencial Multifamiliar (OR 9669)
Prédio de 16 pavimentos
Área de 7.223,75m² (padrão normal)

Proposta de Contribuição para o Índice
SINAPI

✓ Desenvolvimento e manutenção de nova base técnica de
engenharia:
✓Projetos, especificações e orçamentos atuais e atualizados
constantemente
✓Indicação de insumos e composições com maior
participação nos custos (Curva ABC)

✓ Atualização mensal com evolução das composições e insumos
✓ Necessário definição dos projetos a serem adotados para
elaboração da base técnica de engenharia
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OBRIGADO!

Insumos e Sistema
gepad02@caixa.gov.br

Composições e Institucional
gepad03@caixa.gov.br

