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Referências SINAPI: Exequibilidade para a realidade local

#público

Realização: CBIC e Sinduscon-RN
30/11/2022, às 14:30 às 17:00

49º Seminário – 9º ano
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Agradecimento

▪À CBIC e ao Sinduscon, por este 49º. Seminário (9º. Ano de eventos), 

oportunidade de apresentar considerações quanto às preocupações 

indicadas

o Custos de serviços no SINAPI inexequíveis para a realidade de MT

o Uso do AS sem análise ou cotação local

o Necessidade de diminuir os AS e aumentar as

cotações do SINAPI (em MT)

o Aumento de alguns coeficientes de produtividade

mão de obra em MT
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Breve histórico

▪Análise de orçamento 

o Compatibilidade com as referências legais

o Conclusão com o orçamento proposto 
(exequibilidade)

▪Referências legais

o SINAPI

o SICRO

o Planilha de referência de preços SINFRA/MT, 
enquanto esteve ativa
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▪Bancos regionais de custos

o ORSE

o SEINFRA/CE

Orçamentos elaborados com base em outras fontes de 

referência

▪Publicações técnicas especializadas

o PINI/TCPO

o Construção Mercado

▪Pesquisa de mercado

o Cotações
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▪Responsáveis pela elaboração de orçamentos

o Associação Mato-grossense dos Municípios 
(AMM) 

✓ Orçamento colaborativo

✓ Criação de banco de cotações e 
composições

o Escritórios de projetos

o Demais profissionais orçamentistas

Orçamentos dos convenentes (Recursos Federais OGU e 

Convênios SUDAM)
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▪Verificação de suficiência de documentação na 

fase de análise de viabilidade

o Orientação quanto a elaboração dos 

orçamentos e demais peças técnicas

o Preços “AS” – orientação aos profissionais 

para declararem a coerência e possibilidade 

de utilização desses preços, mediante análise 

da realidade local

Reuniões de Recepção Qualificada
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▪Reunião técnica entre representantes da GIGOV, 

da fiscalização do cliente governo e da empresa 

construtora 

o discussões e orientações quanto às 

possibilidades de atualização de valores 

(atualização da data base) para novas 

licitações

o procedimentos a realizar para o caso de 

composições que deixam de constar no 

Catálogo de Referência SINAPI, quando da 

atualização da data base

Reuniões de Partida de Obras



#público

Muito obrigado!

gigovcb@caixa.gov.br (gerência)

gigovcb04@caixa.gov.br (coordenação técnica de repasse e SINAPI)

mailto:gigovcb@caixa.gov.br
mailto:gepad03@caixa.gov.br

