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SINAPI relacionadas no Catálogo de Referências e
fundamentadas em documentação técnica.
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O que é o SINAPI
SINAPI é um sistema de referências com composições e insumos nacionais
▪Desenvolvidas a partir de definições técnicas de Engenharia da Caixa
▪Preços pesquisados pelo IBGE em 27 UF
▪Referências para elaboração de orçamento
▪Serviços com custo direto, sem inclusão do BDI
▪Com Encargos Sociais nos insumos de mão de obra
▪Adoção de alguns Encargos Complementares (composições de mão de obra)

SINAPI

DICA

IBGE

CAIXA

(Pesquisa de Preço)

(Gestão Técnica de Engenharia de Custo)

IBGE publica o índice SINAPI: custo médio m2 – Brasil, regiões geográficas e por UF
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A quem se destina
Aos órgãos públicos
▪Para elaborar orçamento de referência para licitação

Empresas privadas e construtoras não têm que usar o SINAPI
▪Em suas propostas em licitação, oferecendo seu preço em função da sua
formação de preços e competitividade
▪Entender o orçamento de referência dos órgãos
▪Identificar se o serviço na licitação com referência SINAPI é compatível
com o objeto da licitação
▪Critérios de aferição adotados no SINAPI e de medição de obra
▪Parâmetros para definição de custo de serviços aditivados
▪Suprir necessidade para formação de seus custos de execução de obras
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Por quê o órgão público
Legislação
▪Decreto 7.983/2013 estabelece como referência o SICRO e o SINAPI
▪Lei das Estatais 13.303/2016 indica o uso do SICRO e SINAPI
▪Mais recentemente a Lei de Licitações 14.133/2021 fez o mesmo

Mas apenas o Decreto
▪Estabelece as instituições que devem manter e divulgar o SINAPI e o
SICRO
▪Como atuar no caso de incompatibilidade ou inviabilidade de uso do
SINAPI ou SICRO
▪Alerta para as especificidades locais ou de projeto

Decreto prevê uso de outras referências
▪Outros sistemas, mas não indica quais ou quem homologa
▪Outras alternativas, inclusive as de mercado
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Universo das referências
Serviços na base de dados de 2012, possíveis de sistematizar e aferir
Acrescidos insumos da mão de obra que atua na administração local
Acrescidas composições de instalações provisórias para canteiro de obras

Outros serviços observados como recorrentes durante aferição dos grupos
Planejamento de 2022 subsidiado por dados da Plataforma + Brasil

DICA

O SINAPI não terá todos os serviços necessários e não é referência para inovação
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Onde encontrar as referências

DICA

Use o
Sumário de Publicações

Acesso por
assunto

ACESSO EM
www.caixa.gov.br/
sinapi

Essa ilustração pode conter
UNIDADE
informações desatualizadas.
Consultar www.caixa.gov.br/sinapi
7

7

Sumário de Publicações
Formulário
para
cadastro

Notas
Divulgadas

RELATÓRIOS MENSAIS PARA O ESTADO REFERENTES
A INSUMOS E COMPOSIÇÕES
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Referências de preço
Relatórios Mensais
de insumos

C – coletado pelo IBGE no mês de referência do relatório
CR – obtido por meio do coeficiente de representatividade
do insumo
AS – atribuído preço de São Paulo (amostra insuficiente)
As ilustrações deste slide podem conter informações desatualizadas. Consultar o Sumário de Publicações.
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Características dos Insumos
Critérios adotados
▪Coleta ocorre na primeira quinzena do mês de referência do preço
▪Especificação que caracteriza o insumo é abrangente para não restringir
fornecedores e atender a todo o território nacional
▪Unidade de coleta conforme comercializado e de cálculo definida na composição
▪IBGE realiza a coleta em local utilizado para a aquisição pelas construtoras
▪Asteriscos nas descrições: possível variação de dimensões na realização da pesquisa

DICA

Indicação de preço divergente ao do mercado deve ser subsidiada por
pesquisa, que após análise da Caixa será submetida ao IBGE, se pertinente
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Características dos Insumos
Mão de obra
▪Preço pesquisado pelo IBGE como hora bruta (sem encargos sociais)
▪Piso salarial da empresa para a categoria pesquisada
▪A Caixa adiciona os encargos sociais e complementares

Equipamento
▪Preço é o de aquisição do equipamento, com todos os impostos
▪Valor para pagamento à vista
Material
▪Preço não inclui o frete, exceto quando citado na descrição
▪Pagamento à vista, com os impostos incidentes incluídos
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Referências de custo
Relatórios Mensais
de Composições

C

C

UNIDADE

As ilustrações deste slide podem conter informações desatualizadas. Consultar o Sumário de Publicações.
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Referências de custo

C

C – coletado pelo IBGE no mês de referência do relatório
CR – obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo
AS – atribuído preço de São Paulo (amostra insuficiente)
UNIDADE

As ilustrações deste slide podem conter informações desatualizadas. Consultar o Sumário de Publicações.
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Características das Composições
No SINAPI as composições são
classificadas conforme a
utilização na referência
COMPOSIÇÃO
AUXILIAR
COMPOSIÇÃO
INSUMO

SEGURO

EXAMES

TUBO PVC
CORRUGADO
ALIMENTAÇÃO

ASSENTADOR
DE MANILHAS

ASSENTADOR
DE TUBOS COM
ENCARGOS

EPI

▪ Composição 90704 - Tubo de
PVC corrugado de dupla parede
para rede coletora de esgoto,
DN 300 mm, junta elástica,
instalado em local com nível
baixo de interferências fornecimento e assentamento
AF_06/2015

TRANSPORTE

FERRAMENTA

CURSO DE
CAPACITAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

SEGURO

TUBO DE PVC COM
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

SERVENTE
COM
ENCARGOS

EXAMES

SERVENTE DE OBRAS

CURSO DE
CAPACITAÇÃO
PASTA LUBRIFICANTE ANEL BORRACHA
PARA TUBOS

EPI

TRANSPORTE

FERRAMENTA
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Características das Composições
Critérios adotados
▪Itens na formação são os necessários para a execução do serviço
▪Coeficientes retratam a produtividade da mão de obra, o consumo dos materiais e
a eficiência dos equipamentos
▪Dados prioritariamente são os levantamentos em campo durante a aferição

Equipamentos
▪Propriedade do construtor devido a dificuldade de preço de locação
• Parâmetros do SICRO: valor residual, vida útil e fator k
▪Considerado efeito das interferências do local da obra
▪Apropriado tempo improdutivo (custo com juros + depreciação + mão de obra)
▪Adotado conceito de hora disponível e equipamento mais eficiente
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Características das Composições
Composições de mão de obra
▪ Insumo de mão de obra + itens relativos aos
encargos complementares
▪ Itens mais presentes nos Acordos Coletivos de
Trabalho
▪ E estabelecidos nas normas que regulamentam
a prática profissional

Transporte

Alimentação

Ferramentas

Seguro de Vida

Exames Médicos
Obrigatórios

Capacitação

EPI – Equipamento de Proteção
Individual

Pode ser necessário ajuste pelo orçamentista para adequação à exigência do ACT específico em
função da localidade, do tipo de obra, do horário de trabalho e outras características
UNIDADE

16

16

Documentação técnica

DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA
DEMONSTRAÇÕES
DE USO
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Livros: teoria estabelecida

IMPRESCINDÍVEL
PARA ELABORAR
ORÇAMENTO COM O
SINAPI

UNIDADE
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Ficha de insumo
Ficha de Especificação Técnica do Insumo

DICA

São dois arquivos com as fichas apresentadas em ordem alfabética dos insumos,UNIDADE
conforme descrição no Relatório
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Catálogo de Referências
Consta com os relatórios do mês o
Catálogo de Referências do SINAPI
(o mesmo em todas as UF)

v

v

As ilustrações deste slide podem conter informações desatualizadas. Consultar o Sumário de Publicações.
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Catálogo de Referências
Catálogo de Referências explicita
ausência de custo e preço

COMPOSIÇÕES AFERIDAS
ANALÍTICAS SEM CUSTO

INSUMOS NÃO DISPONÍVEIS NOS RELATÓRIOS DEVIDO
À AUSÊNCIA DE PESQUISA PELO IBGE
As ilustrações deste slide podem conter informações desatualizadas. Consultar o Sumário de Publicações.

UNIDADE
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Atribuído São Paulo

UNIDADE

Atualizada até referência de preço de maio/2021
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Falta preço para alguns insumos
Preços Atribuído São Paulo (AS)
▪Havendo deficiência na pesquisa, preço é imputado
▪Sistema de TI adotado exige preço para cada insumo em todas as UF
▪No relatório de composições de cada UF (Excel) consta coluna com a
incidência do preço AS no custo de cada composição

Aferição das composições resulta em novos insumos
▪Composições são publicadas “sem custo”
▪Publicação “com custo” depende da pesquisa de preço
▪Implantação de novos insumos depende da programação para coleta
extensiva (família de insumo) pelo IBGE
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Insumos sem coleta
Evolução dos Insumos Sem Preço e Composições Sem Custo
1.200
1.000
800

600
400
200
0
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020

10/2020

11/2020

Insumos Sem Preço

5.181 insumos com preço
340 com coleta mensal
4.841 com coleta extensiva

12/2020

01/2021

02/2021

03/2021

04/2021

05/2021

Composições Sem Custo

6.484 composições com custo
UNIDADE

Quantitativos atualizados até a referência de preço de maio/2021

24

24

Mesmo sem custo, é referência
A referência no SINAPI não é só o custo ou o preço
▪Composições dispõem de itens e coeficientes para determinar o custo do serviço
▪Cada referência tem código, identificando-a como do SINAPI
▪Insumos têm especificações com informações para a pesquisa de preço
▪Adoção de preço não divulgado pelo SINAPI torna o custo da composição de
responsabilidade do orçamentista

Nas composições “sem custo” são poucos os insumos “sem preço”
▪É improvável a ampliação da pesquisa pelo IBGE para todos insumos novos
▪Órgãos poderiam contribuir na coleta e atender suas próprias necessidades
▪Possibilidade de publicação de preços pelo SINAPI
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Buscar solução para fornecer custo
Reduzir Atribuídos SP

Obter preço para
insumos sem pesquisa
pelo IBGE

REFERÊNCIA DE
CUSTOS
CONSTRUÍDA POR
TODOS !

AFERIDORA
produção dos
cadernos
técnicos

IBGE
pesquisa de
preços
CAIXA
manutenção das
referências
e divulgação

USUÁRIOS
contribuições e
questionamentos

Rede com
órgãos locais
(parceria)
UNIDADE
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Alternativa para manter “com custo”
Insumo “sem preço”, mas composição “com custo”
▪Adotada a condição “pendente” com indicação “_P” na descrição da composição
▪Usuário pode optar por pesquisar o preço e justificar a não adoção como está no SINAPI

Para a composição ter custo
Substituição por outro insumo
▪De característica e preço semelhantes

Exclusão do insumo na composição
▪O preço do insumo é pouco significativo no
custo total do serviço
▪Insumo é excluído da composição analítica
apenas no Relatório, no Caderno é mantido
Essa ilustração pode conter informações
desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Sumário de Publicações
Conhecendo o
SINAPI

Cadernos
VIGENTES

As ilustrações deste slide podem conter informações desatualizadas. Consultar o Sumário de Publicações.
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Cadernos técnicos
Contém
▪Detalhamento das composições para determinado grupo de serviços
▪Composições representam o custo e não a diversidade do serviço ou de insumos

Devem ser utilizados sempre
▪Conhecer as especificações e limitações das composições
▪Favorecer a seleção de composição mais adequada para a necessidade específica
▪Subsidiar justificativa para a não adoção do SINAPI, se for o caso

Estão estruturados em duas partes
▪Parte 1 – conteúdo válido para todas as composições do grupo
▪Parte 2 – conteúdo específico para determinada composição
Os cadernos não têm caráter normativo e não são cadernos de encargos
DICA
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Cadernos técnicos
Parte1
▪Válida para todas as composições
Capa

Denominação do
Grupo de Serviços

Introdução

Normas e legislação
Bibliografia
Sumário

COMPOSIÇÃO “NÃO
AFERIDA” NUNCA
TEVE CADERNO
TÉCNICO
Aferido em: 12/2019
Última atualização: 06/2020

Data na qual ocorreu
qualquer modificação
na Parte 1 ou 2 do CT

Ilustrações podem conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Cadernos técnicos
Parte1
▪Válida para todas
as composições

▪ Quantidade de composições que representam os serviços
➢Variações observadas na execução

Capa

➢Fatores identificados que impactam nas produtividades

Introdução

➢Adotadas as que melhor representam os custos para o serviço

Normas e legislação

▪ Tipos de obras onde foram obtidos os dados em campo

Bibliografia

▪ Conceitos adotados

Sumário

▪ Esforços identificados e considerados
▪ Composições auxiliares que podem ser desenvolvidas pelo usuário
(não contemplado no SINAPI)
Ilustrações podem conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Cadernos técnicos
Parte1
▪Válida para todas as
composições
Capa

Introdução
Normas e legislação
Bibliografia

▪ Documentos consultados no desenvolvimento dos CT
▪ Considerados apenas os serviços observados que
obedecem às normas e aos padrões técnicos estabelecidos

▪ Literatura técnica consultada para desenvolver o Grupo
▪ A regra é aferir a partir de levantamentos em obras
▪ A bibliografia complementa as informações obtidas

Sumário

▪ Índice com as composições disponíveis nos Cadernos do
grupo e as respectivas páginas
Ilustrações podem conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Cadernos técnicos
Parte 2
▪Cada composição tem essa parte específica
1 – Composição analítica e árvore de fatores

2 – Itens e suas características
3 – Equipamentos
4 – Critérios para quantificação dos serviços
5 – Critérios de aferição

6 – Execução – passo a passo
7 – Informações complementares
8 - Pendências

Criação
(não é a data da
atualização)

Última aferição

Última alteração na
descrição, coef. ou em
texto que detalha a
composição

Ilustrações podem conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Cadernos técnicos
Parte 2
Fatores
Descrição

v

Composição
Analítica

v

Árvore
de fatores

PRODUTO

v
Essas ilustrações podem conter informações desatualizadas.
Consultar Sumário de Publicações

DICA

O orçamentista deve conhecer os diferentes serviços disponíveis no SINAPI e analisar se
algum é adequado para a situação particular que está orçando
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Cadernos técnicos
Parte 2
▪Composição “sem custo” pode ser designada pelo código XXXX ou já no padrão SINAPI
▪Contempla os coeficientes dos insumos e de composições auxiliares
▪Tem pelo menos um de seus itens de formação “sem preço” ou “sem custo”

A OBTENÇÃO DE PREÇO
PARA INSUMO “SEM
PREÇO” NÃO ALTERA A
COMPOSIÇÃO E ESSA
CONTINUA SENDO SINAPI.

v

O CUSTO NÃO É SINAPI

UNIDADE

Essa ilustração pode conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Cadernos técnicos
Parte 2
1 – Composição analítica e árvore de fatores
2 – Itens e suas características

▪ Relaciona os itens necessários identificados nos
levantamento para a realização dos serviços

3 – Equipamentos

4 – Critérios para quantificação dos serviços
5 – Critérios de aferição
6 – Execução – passo a passo
7 – Informações complementares

8 - Pendências

Essa ilustração pode conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Cadernos técnicos
Parte 2
▪ Árvore de Fatores é a representação
gráfica da composição com seus fatores
ressaltados em fundo preto
▪ Cada linha na árvore representa um
fator, identificado na aferição e que
influencia o custo do serviço

▪ Cada fator é utilizado na descrição da
composição
▪ Na Árvore visualiza-se todas as
composições no SINAPI para o tipo de
serviço
Essa ilustração pode conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Cadernos técnicos
Parte 2
1 – Composição analítica e árvore de fatores
2 – Itens e suas características
3 – Equipamentos

▪ Informações relacionadas à participação no
serviço de cada insumo e/ou composição auxiliar

4 – Critérios para quantificação dos serviços
5 – Critérios de aferição
6 – Execução – passo a passo
7 – Informações complementares
8 - Pendências

▪ Indicação das características técnicas dos
equipamentos considerados na realização do
serviço (potência, torque, capacidade, etc.)
▪ O que deve ser considerado para quantificar
os serviços da composição para ser adotada no
orçamento
38

Cadernos técnicos
Parte 2
1 – Composição analítica e árvore de fatores
2 – Itens e suas características
3 – Equipamentos
4 – Critérios para quantificação dos serviços
5 – Critérios de aferição
6 – Execução – passo a passo

▪ Aspectos considerados para a aferição dos serviços:
➢ Esforços observados para realização dos trabalhos
➢ Envolvimento de cada tipo de mão de obra
➢ Participação de equipamentos
➢ Fatores adotados (exemplo: empolamento e umidade)

7 – Informações complementares
8 - Pendências

▪ São relacionadas as ações (atividades)
observadas para a realização dos serviços
▪ Outras informações, como orientações para adaptação
de composição SINAPI
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Cadernos técnicos
Parte 2
8 – Pendências
▪ Item no qual é informada qualquer
pendência relacionada à
composição
▪ Normalmente é decorrente da falta
de coleta de preço de algum
insumo
▪ Essa condição da composição é
indicada na descrição: “_P”

Essa ilustração pode conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Cadernos técnicos
Parte 2
Características

v
Execução

Equipamentos

v

Critérios de
quantificação

v

Critérios de
Aferição

v

v
v

v

Informações
Complementares

Pendências
UNIDADE

Essa ilustração pode conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Referência existe no Sinapi?
Utilizando o Sumário de Publicações
▪Seção “Cadernos Técnicos Vigentes das Composições de Serviço”
▪Identificar a fase, etapa de obra ou nome provável do grupo de composições
▪Clicar no link para baixar o Caderno

Utilizando o Catálogo de Referências
▪Baixar o arquivo de Relatório mensal de qualquer UF, pelo Sumário de Publicações
▪Abrir o Catálogo e pesquisar na aba “com custo” e “sem custo” por palavra que possa
representar o serviço
▪Na linha da composição, identificar o código na primeira coluna e o nome do Caderno
do Grupo na última coluna

DICA

Composições sem indicação “_AF” na descrição não têm caderno técnico, pois não
são aferidas pela Caixa
No Catálogo, na aba “sem preço” consta a relação de insumos que não tem coleta
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Referência existe no Sinapi?
São referências do SINAPI
▪As publicadas nos Relatórios e no Catálogo de Referências do mês/ano

E depois da desativação
▪A partir do mês/ano de desativação de composição ou insumo no SINAPI, essa
não é mais referência do SINAPI
▪Regra é válida para composição classificada como “não aferida” ou “aferida”
▪A responsabilidade pela adoção é de quem optou por utilizá-la
▪Para identificar data de desativação consultar os relatórios de Manutenção de
Insumos ou Relação das Composições Incluídas e Desativadas no SINAPI
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Ajuste em referência
Ajustes nas composições ou insumos
▪Procedimentos adotados são definidos pelo órgão do orçamentista
▪Admissão dos ajustes compete ao órgão que analisa o repasse ou financiamento
▪Qualquer ajuste em composição, exceto se prevista no Caderno, resulta em
composição que não é mais a do SINAPI
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Conhecer para ajustar
19 POSSIBILIDADES DE INSUMOS
38404

38407

38464

C20 BRITA 0 E C20 BRITA 0 E C20 BRITA 0 E
1, SLUMP
1, SLUMP
1, SLUMP
130+/-20MM S/ 190+/-20MM S/ 220+/-20MM S/
BOMB.
BOMB.
BOMB.

38405

38408

34494

C25 BRITA 0 E C25 BRITA 0 E C30 BRITA 0 E
1, SLUMP
1, SLUMP
1, SLUMP
130+/-20MM S/ 190+/-20MM S/ 100+/-20MM S/
BOMB.
BOMB.
BOMB.

A composição publicada no
Relatório ou Catálogo de
Referências é a usual observada
em campo
Alguns Cadernos indicam opções
para substituir o insumo na
composição por outros também
com código no SINAP
Nesses caos, a composição é
mantida como do SINAPI.

1525

38406

38409

C30 BRITA 0 E C30 BRITA 0 E C30 BRITA 0 E
1, SLUMP
1, SLUMP
1, SLUMP
100+/-20MM C/ 130+/-20MM S/ 190+/-20MM S/
BOMB.
BOMB.
BOMB.

34495

11145

34496

C35 BRITA 0 E C35 BRITA 0 E C40 BRITA 0 E
1, SLUMP
1, SLUMP
1, SLUMP
100+/-20MM S/ 100+/-20MM C/ 100+/-20MM S/
BOMB.
BOMB.
BOMB.

34479

34481

34483

34871

34485

34497

34487

C40 BRITA 0 E C45 BRITA 0 E C50 BRITA 0 E C60 BRITA 0 E C60 BRITA 0 E C80 BRITA 0 E C80 BRITA 0 E
1, SLUMP
1, SLUMP
1, SLUMP
1, SLUMP
1, SLUMP
1, SLUMP
1, SLUMP
100+/-20MM C/ 100+/-20MM C/ 100+/-20MM C/ 100+/-20MM S/ 100+/-20MM C/ 100+/-20MM S/ 100+/-20MM C/
UNIDADE
BOMB.
BOMB.
BOMB.
BOMB.
BOMB.
BOMB.
BOMB.

Essa ilustração pode conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Uso da referência como Tabela
#PUBLICO

Pode ser viável em situações específicas e delimitadas
▪Orçamento estimativo para obter ordem de grandeza do custo
▪Para projetos padrão estabelecidos, após definição das composições que
integram o orçamento padrão;
▪A partir do conhecimento pleno dos Cadernos das composições adotadas
▪Decisão cabe ao órgão ou orçamentista
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Uso da referência como Tabela
#PUBLICO

Sugestão para adoção como Tabela
▪Órgão com projetos ou orçamentos recorrentes
▪Domínio das características e especificações do projeto
▪Composições representativas do SINAPI podem ser adotadas se compatíveis com o projeto
e demonstram como podem ser desenvolvidas por órgãos interessados
▪Se usar apenas referência do SINAPI continuará sendo SINAPI

Composições representativas podem necessitar de manutenção
▪Deve ser verificada se houve atualização ou desativação pela equipe do SINAPI de alguma
composição adotada

Sugere-se acompanhar, observando
▪“AF” na descrição da composição
▪Data da última atualização do Caderno Técnico
▪Relatório de Manutenção das Composições
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Equipe do SINAPI não atua
Na inclusão de referências por solicitação
▪Fabricantes ou representantes de produtos
▪Instituições setoriais ou entidades de profissionais ou empresariais
▪Representante de sistema construtivo, inclusive inovador

Para definir à adoção de referências do SINAPI
▪Impasse entre contratante / contratado
▪Processo por órgãos de controle ou perícia judicial ou policial

Na indicação de referência
▪Para adoção em orçamento específico
▪Em substituição a outra desativada no SINAPI
▪Exceto por falta de pesquisa de preço, quando mantidas todas as característica
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Equipe do SINAPI não atua
#PUBLICO

Cursos ou treinamentos
▪A equipe que mantem o SINAPI (Decreto 7.983/2013) não
realiza ou promove treinamentos
▪Pode participar de eventos promovidos por entidades
instituições públicas ou privadas dos setores produtivos
profissionais, órgãos da administração ou controle, com
objetivo de divulgar as referências do SINAPI
▪Promove eventos para debater temas específicos tratados
SINAPI

DICA

ou
ou
o
no

As Gerência Executivas de Governo da Caixa, nas capitais e outras cidades, podem ser
contatadas por órgãos públicos interessados em contratar Capacitação em Engenharia de
Custos (programa Caixa Políticas Públicas – CPP). Não é curso no SINAPI.
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Facilitando o acesso à informação
#PUBLICO

Proporcionando facilidade para se conhecer o SINAPI
▪Conteúdo extenso dos Livros do SINAPI e Cadernos Técnicos
podem contribuir para desestimular o usuário para busca das
informações
▪Para favorecer adota-se estrutura padrão em Fichas e Cadernos
▪Divulga-se os “Conhecendo o SINAPI” com conteúdo resumido
▪Links no “Sumário de Publicações”
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Proporcionando informação
#PUBLICO

Usuários podem fazer cadastro para receber notícias do SINAPI
A manutenção e o desenvolvimento do SINAPI são divulgados
▪Nova referência mensal
▪Referências em processo de atualização ou criação
▪Solicita-se contribuições em Consulta Pública
▪Informa publicação de novos “Conhecendo o SINAPI”
▪Informa a ocorrência de erro na publicação do SINAPI

Divulgação de eventos
Contribuição do usuário tem permitido aprimorar o conteúdo, detalhando mais algumas
informações, tornando texto mais preciso e corrigindo inconsistências
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Proporcionando informação

EM CONSULTA
PÚBLICA

EM ATUALIZAÇÃO OU
CRIAÇÃO PELA
CAIXA/AFERIDORA

ACOMPANHE E
CONTRIBUA PARA A
EVOLUÇÃO DOS
CADERNOS TÉCNICOS

A qualquer momento sua contribuição é importante!
UNIDADE

DICA

Essa ilustração pode conter informações desatualizadas. Consultar Sumário de Publicações
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Relacionamento com o usuário
Não previsto no Decreto 7.983/2013
▪Interesse da Caixa em estabelecer parceria com o Usuário SINAPI
▪Divulgar uso adequado das referências do SINAPI
▪Garantir que as dúvidas serão esclarecidas, as sugestões consideradas (limitadas às
atribuições da Caixa) e efetivadas as correções de inconsistências
▪Atendimento normalmente no mesmo ou no dia seguinte, no máxima em 3 dias úteis

Respeito ao Usuário
▪Considera que esclarecimento é necessário para continuidade de um
trabalho
▪Havendo necessidade é informado que o prazo para resposta será maior,
evitando-se expectativa quanto ao atendimento
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Relacionamento com o Usuário
Orientação para manter o atendimento rápido
▪Usuário recorrer primeiro à documentação técnica, Notas Divulgadas, “Conhecendo o SINAPI”
▪Mantida a dúvida, questionar indicando o código da referência, documento consultado
(versão, item, trecho ou página)

Ganho para a Caixa
▪Credibilidade
▪Parceria: será alertada pelo usuário no caso de
inconsistência ou erro
▪Menor dedicação às ações de revisão
sistemática das referências
▪Atuar em deficiência informada
▪Na análise, rever outros aspectos do documento
▪Satisfação em atender o Usuário

Atendimento ao Usuário
900

800
700
600
500
400
300
200
100
0
jan

fev

mar
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mai

EM 2021

jun

jul

EM 2020

ago

set

out

nov

dez

EM 2019

Essa ilustração pode conter informações desatualizadas. Consultar o Sumário de Publicações
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Resumo Final
Orçamento

É específico e para
caso concreto

Sistema de
Referência
Possui caráter genérico e
abrangente

▪ Retrata a projeção dos recursos para a
produção da obra de determinado projeto em
um dado momento
▪ O orçamentista deve conhecer as referências
que adota na elaboração do orçamento
▪ Aprenda:

Projetos e
especificações
bem
elaborados

Orçamentista
capacitado

Referências de
custo
(legais e de
mercado)
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#PUBLICO

Obrigado!

gepad02@caixa.gov.br (insumos e relatórios)
gepad03@caixa.gov.br (composições e representação institucional)

