
 
 

Perguntas do Seminário Técnico Sinapi em Sergipe - 22/09/2021 
 
Respostas da equipe SINAPI Caixa - GEPAD02 e 03 às perguntas feitas por escrito na plataforma Zoom 
e no Canal YouTube da CBIC durante o Seminário Técnico Sinapi em Sergipe.  
  
Evento foi realizado pela plataforma Zoom e transmitido e disponibilizado no Canal YouTube da CBIC 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NqbcEHuMvRw 

 
Chat da plataforma Zoom e do Canal YouTube da CBIC  
 
*liane.ramos*      15:13 
Tenho dúvida sobre o uso de composição:  exemplo: em uma obra que não seja 100% de 
infraestrutura (pavimentações) eu posso utilizar as composições disponíveis no SINAPI? Embora o 
Decreto 7.983 de 8 de abril de 2013 diz no art.4º do Cap.II diga  que devemos orçar pelo SICRO as 
infraestruturas de transportes e SINAPI nas demais obras. Desconsidera as exceções. 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: O SINAPI tem composições de pavimentações destinadas ao 
ambiente urbano. Entende-se que deve optar pelo SICRO ou SINAPI dependendo do que está 
orçando. Observe que o Cadernos Técnico indica o tipo de obra em que as composições daquele 
grupo foram aferidas. Veja se é o tipo de obra para a qual está fazendo o seu orçamento. 
 
Carlos Eduardo Lima Jorge no chat do Youtube: 
O IBGE atualiza periodicamente os locais de pesquisa locais? 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Sim. Mas este período pode variar conforme deficiência em locais de 
pesquisa e o planejamento de ações do IBGE. Sugiro que participe do Seminário SINAPI pela CBIC 
com os SINDUSCON do Paraná, pois haverá palestra específica do IBGE, em que esse assunto será 
abordado.  
 
*Paulo Corrêa to Everyone* (15:03) 
SINAPI 082021, Desonerado? 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Tivemos problema na divulgação neste mês. Tudo regularizado. 
 
*Luciano Franco Barreto to Host and Panelists (15:37)* Boa tarde a todos. muito importante a 
observação do frete. Pois o que defrontamos nos orçamentos  a falta de inclusão do frete em vários 
serviços fora da região metropolitana tais como concreto usinado. Onde poderia ser incluído este 
custo? 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: A inclusão desses custos é uma decisão do usuário. No próximo 
evento serão apresentadas as referências do SINAPI de Transportes. Trata-se de alternativa para 
fundamentar a questão frete, onde o orçamentista entender como necessário. 
 
O Sinapi tem feito revisão dos índices de produtividade. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NqbcEHuMvRw


Resposta Equipe SINAPI-Caixa: A aferição das composições do SINAPI é algo permanente. 
Entretanto, a atualização de cada grupo de composições ocorre segundo um planejamento que é 
influenciado por indicações dos usuários quanto a algum distorção devidamente fundamentada. 
 
Há uma revisão periódica dos índices de produtividade das composições de preço unitário? 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Quanto a preço de insumo é o IBGE que faz a pesquisa do que é 
coletado mensalmente. O que tem preço por coeficiente de representatividade, as famílias são 
revisadas em ciclos de 5 anos, normalmente. Entretanto,  havendo indicação fundamentada de 
descolamento dos preços, pode-se antecipar a revisão. 
 
O custo do frete em cidades mais afastadas não está previsto nas composições relativas ao concreto. 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: o frete considerado é informado na ficha do insumo. 
 
Emerson Viana no chat do Youtube: 
Boa tarde. Gostaria de saber se tem alguma lei ou acórdão que nos obrigada a usar o preço SINAPI, 
mesmo tendo outras fontes, tipo ORSE? 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Sim. O Decreto 7.983/2013. O Orse pode ser utilizado, mas é 
necessário o orçamentista justificar. Sugerimos ler o Decreto. Aqui comenta-se o assunto, mas não 
pe atribuição dessa Equipe SINAPI-Caixa:. 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: *Lucas Monteiro Saraiva to Everyone (15:58)*  
Sim Luciano, periodicamente realizamos a atualização da produtividade das composições do SINAPI. 
À princípio essa atualização ocorre devido a alguma inconsistência detectada no grupo, devido ao 
tempo em que a composição foi aferida inicialmente ou quando queremos complementar o grupo 
com algum serviço novo. 
 
*FERNANDO CAPELA to Everyone (16:01)* 
Por que há tabelas desoneradas e não desoneradas? 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: *Lucas Monteiro Saraiva to Everyone (16:02)* Fernando, a depender 
do regime de tributação da empresa contratada, deve-se utilizar a tabela apropriada *Paulo Corrêa 
to Everyone (16:03)* Quando altero o custo de um serviço, que vai ficar com valor acima do custo 
SINAPI, pela especificidade de um insumo que apresentar preço superior. Tenho que considerar 
também os insumos locais, que apresentam preço à menor que o SINAPI para nova composição? 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: *Iris Luna Macedo to Host and Panelists (16:06)* Em complementação 
à resposta do Lucas, o SINAPI está passando pelo segundo ciclo de aferição. Nesse processo, alguns 
grupos novos são criados e outros, quando necessário, são atualizados. 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Iris Luna Macedo to Host and Panelists (16:07) Na atualização, são 
revistas questões importantes como a produtividade dos serviços. 
 
*Mariana to Everyone (16:07)* 
ja teve lista de presença? boa tarde 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Nesses seminários não temos listas de presença. 
 
*Mariana      16:06* 
o que seria necessário para essa evolução do SINAPI? 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: *Iris Luna Macedo to Host and Panelists (16:14)* Cabe ressaltar que 
o orçamentista, de posse de informações sobre a origem dos preços e a metodologia de coleta 
empregada, deve promover os ajustes eventualmente necessários nas referências para o caso 
específico que quer orçar. Esta condição pode se apresentar quando as premissas de coleta de 
preços de insumos do SINAPI são muito diferentes do caso particular do orçamento. Como por 



exemplo: Circunstância de obras distantes da capital, que tenham preços de insumos locais 
diferenciados ou que precisam ser transportados de outro centro urbano, com a necessidade de 
inclusão de frete; *Teccol to Everyone (16:20)* Boa tarde. Por que alguns serviços SINAPI são 
descontinuados? Ex: o serviço 83730/SINAPI só possui referência até jan/2020. 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: *Lucas Monteiro Saraiva to Everyone (16:21)* Teccol, nesse caso, 
provavelmente o serviço foi atualizado e houve alguma mudança significativa entre a versão antiga e 
a versão atual. Por isso é importante vc olhar os relatórios e os cadernos técnicos para verificar a 
nova composição 
 
*Genisson Fontes      16:18* 
Queria saber porque a mão de obra com encargos complementares no ORSE da um valor e no SINAPI 
é gerado outro. 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Sugerimos verificar com a equipe do ORSE. No SINAPI pode consultar 
os Livros Metodologias e Conceitos e Cálculos e Parâmetros. 
 
*liane.ramos      16:20* 
 
Com a conclusão da aferição de todas as composições, então os insumos que hoje estão sem preço 
não existirão mais? Digo, não voltará mais a ter preços. Exemplo : Imprimação. 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: A atuação de Caixa é para definir as composições e os insumos. 
Preços são os pesquisados pelo IBGE. Tudo que a Caixa estabelece de composições é publicado. Se o 
insumo já tiver pesquisa pelo IBGE a composição terá custo publicado. Se não tiver, a composição 
será publicada sem custo. Todos os insumos presentes em composições existem na relação de 
insumos especificados no SINAPI. 
 
*Teccol to Everyone (16:23)* 
OK. Obrigado 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Iris Luna Macedo to Host and Panelists (16:27) Além disso, a 
composição 83730 era proveniente de outra instituição e não possuía documentação técnica 
informando os critérios de aferição e de quantificação. 
 
*Emerson Carvalho to Everyone (16:30)* 
Parabéns pelo evento. Excelente nível. 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Obrigado. Realziação CBIC e ASSEOP-SE 
 
Raphaela Lima no chat do Youtube: 
É possível que as empresas executoras tenham acesso a quem são esses fornecedores da coleta de 
preço (pois, em alguns casos, acontece da construtora não conseguir o mesmo preço "cotado para o 
órgão")? 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: no caso do SINAPI, especificamente o IBGE não fornece seus locais de 
coleta. É informação sigilosa. A Caixa não tem a informação. 
 
*Dr. Melo to Everyone (16:35)* 
Como engenheiro analista de projetos do Ministério de Desenvolvimento Regional/Secretaria de 
Defesa Civil  (MDR/SEDEC) parabenizo ao Governo de Sergipe pela excelência do ORSE. 
 
Josiane Carvalho no chat do Youtube: 
excelente essas colocações sobre as limitações impostas, pois em obras públicas não existe a 
possibilidade de incorporar os custos indiretos com o Álvaro pontuou 
 
*Genisson Fontes      16:18* 
Queria saber porque a mao de obra com encargos complementares no ORSE da um valor e no SINAPI 
é gerado outro. 



Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Respondida acima. Sugere-se consultar a equipe do ORSE. Lembrar 
que o SINAPI é uma referência e que a equipe do ORSE pode utilizar outra metodologia ou fonte de 
informação adicional. 
 
*Mariana to Everyone (16:38)* 
parabéns pelo evento 
 
*Eduardo José Araújo Costa to Everyone (16:39)*  
Excelente evento!!! Parabéns a todos os envolvidos!!! 
 
*Anonymous Attendee      16:45* 
Há disponibilização das planilhas ORSE em xls? 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Sugere-se contatar a equipe do ORSE. 
 
*Mariana to Everyone (16:48)* 
A união é imprescindível 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Concordamos. Por isto sugerimos formar Rede e cada um colaborar 
dentro de suas possibilidades. 
 
*Mariana to Everyone (16:50)* 
eu gostaria de deixar minha visão como estudante, seria muito interessante se vocês fizessem mais 
eventos nas universidades demonstrando a sua importância e o seu uso Cris Feitosa to Everyone 
(16:54) *Parabéns a todos!* *Ana Amelia to Host and Panelists (16:55)* Excelente 
 
Resposta Equipe SINAPI-Caixa: Fazemos sempre que somos convidados. Acompanhe pela internet 
ou como usuária cadastrada no SINAPI que haverá o evento denominado “1º Seminário Técnico-
científico nas Universidades: Referências de Custo de Obras” no dia 07/10/2021 de 18h35 às 20h40, 
realização UFRJ-FAU, Poli-USP e Caixa. 
 
Raphaela Lima no chat do Youtube: 
Parabéns pelo evento com a abordagem de temas de suma relevância para a nossa Construção Civil 
(principalmente no tocante as obras públicas). 
 
*Doralice Barros de Almeida to Everyone (16:59)*  
Doralice Barros - Engenheira Civil da Saneamento de Goiás/SANEAGO. Parabéns pelo evento! 
 
*Everson Leví to Host and Panelists (17:01)*  
É bom que alguém lembre aos empreiteiros o tema técnico do seminário. 
 
*Everson Leví to Everyone (17:03)* 
É bom que alguém lembre aos empreiteiros o tema técnico do seminário. 
 
*bruno.janegitz      16:54* 
O mais importante é isso.. Tem que convergir o poder executivo (que solta a licitação no mercado), o 
poder judiciário (que respalda juridicamente) e o setor privado que vai executar a obra! 
 

 


