SINAPI - INSUMOS

Out/2020

SINAPI – Referência de Preços de Insumos e Custos de Composições
Decreto Federal 7.983/2013

Referências Técnicas

Estabelece regras e critérios para elaboração do
orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia, contratados e executados com recursos dos
orçamentos da União, e dá outras providências.
Art. 3º 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 Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi,
excetuados os itens caracterizados como montagem
industrial ou que não possam ser considerados como de
construção civil.
Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela
Caixa Econômica Federal - CEF, segundo definições
técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.

•
•

INSUMOS

COMPOSIÇÕES
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SINAPI - Acordo de Cooperação - CAIXA e IBGE

IBGE

CAIXA
•
•
•
•

Fichas de Especificação Técnica
Elaborar propostas para coleta extensiva
Divulgar mensalmente os relatórios
Manter solução de TI

• Realizar a coleta contínua dos preços e
salários (mensal)
• Realizar a coleta extensiva de preços de
insumos
• Manter atualizadas as amostras de
estabelecimentos para fins da coleta de
preços nas Unidades da Federação
• Tratar amostra e enviar mensalmente
preços de insumo para à CAIXA.

2017 –2020
CICLO 2

2020 –2025
CICLO 3

• Prazo: 3 anos

• Prazo : 5 anos (20/10/2020)

• Revisão por lotes

• Revisão por lotes

• Revisão por família (s/ lote)

• 5000 insumos

• 2600 insumos

• 3600 insumos

2013 –2015
CICLO 1

• Prazo: 3 anos
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SINAPI – Conceitos
FAMÍLIAS
HOMOGÊAS
(organização
dos insumos)

Essa metodologia de organizar os
insumos por família foi criada, pois não
seria possível o IBGE realizar a coleta
mensal de tantos insumos;
Insumos são reunidos por similaridade,
pertencentes
à
mesma
cadeia
produtiva, com o comportamento
evolutivo de preços no mercado
semelhantes entre si.

Qtde. Insumos (5279)

Representativos
5% (281)

PREÇOS MENSAIS - PREÇOS MEDIANOS
REPRESENTATIVOS
• Coleta mensalmente os preços dos insumos
REPRESENTATIVOS (“pais”) nas 27 capitais;
• Com o envio dos preços dos insumos “pais” pelo
IBGE, o sistema da CAIXA automaticamente
multiplica esse valor pelo coeficiente de
representatividade (CR) gerando, assim, o preço
dos insumos representados (filhos).

PREÇOS POR
COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE

Representados
95% (4998)
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SINAPI – Exemplo de Família Homogênea
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Acordo de Cooperação – Processo de Coleta Extensiva
Define quais as famílias
de insumos serão
revisadas.

Planejamento

Pesquisa de preço
em algumas
regiões

Produção e
Revisão

6 meses (CAIXA)

Estruturação das
famílias e revisão
dos insumos.

Formação do
CR
6 meses (IBGE)

Disponibilização
ao usuário.

Relatório
Crítico

Avaliação conjunta
dos Coeficientes de
Representatividade

Implantação

3 meses (CAIXA / IBGE)

Coleta Extensiva - Processo que tem como finalidade produzir e revisar os coeficientes de
representatividade de uma ou mais famílias homogêneas do Banco Nacional de Insumos do
SINAPI, e envolve o planejamento, a revisão ou criação das especificações técnicas, a coleta
de preço, a determinação do coeficiente de representatividade, encerrando com a
implantação no sistema.
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Acordo de Cooperação – Processo de Coleta Extensiva
Planejamento

Produção e
Revisão

Formação do
CR

Relatório
Crítico

Implantação

Planejamento – Nesta etapa a CAIXA elabora proposta com as famílias de insumos que
serão revisadas, para avaliação do IBGE.
Premissas de escolha das famílias:
• Data da última revisão da família
• Relevância destas famílias em obras que estejam submetidas ao Decreto
7.983/2013
• Segmentos de comercialização semelhantes em períodos próximos
Insumos novos:
• Conforme identificado no processo de aferição das composições de serviço
• Identificados durante a revisão da família de insumos
• Relevância dos insumos em obras que estejam submetidas ao Decreto 7.983/2013
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Acordo de Cooperação – Processo de Coleta Extensiva
Planejamento

Produção e
Revisão

Formação do
CR

Relatório
Crítico

Produção e Revisão – Nesta etapa a CAIXA revisa ou cria famílias
homogêneas e especificações técnicas dos insumos destas famílias.

Implantação

CLASSIFICAÇÕES
(Macro Classes)

Na revisão a CAIXA:
• Especificações dos insumos (cria e atualiza descrição e Ficha Técnica);
• Estrutura da família (migra insumos);
• Sugere “Pai” da família;
• Inclui especificação técnica de novos insumos;
O IBGE nos auxilia na definição do insumo representativo da família, pois
tem maior contato com o mercado na realização da pesquisa de preço.

•
•
•
•

Materiais
Mão de Obra
Equipamentos
Outros (energia)
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SINAPI – INSUMOS – FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

•
•
•
•

Clara e objetiva
Vários fabricantes
Ñ indicar marcas
Diversas regiões

IBGE coleta na
unidade de
comercialização e a
CAIXA divulga
conforme uso em
composições.

Pesquisa e estudo
das normas
técnicas.
Mais informações
que definem o
insumo.

***IBGE recebe informações dos produtos de referência que não são divulgadas.
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Acordo de Cooperação – Processo de Coleta Extensiva
Planejamento

Produção e
Revisão

Formação do
CR

Relatório
Crítico

Implantação

Formação do CR – Nesta etapa o IBGE analisa os documentos produzidos pela CAIXA, e realiza a coleta que
permitirá a definição do Coeficientes de Representatividade (CR).
Pontos importantes:
• Neste momento o IBGE coleta o preços de todos os insumos (Representativos e Representados)
• A coleta neste momento é feita apenas em algumas regiões, preferencialmente em fabricantes
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Acordo de Cooperação – Processo de Coleta Extensiva
Planejamento

Produção e
Revisão

Formação do
CR

Relatório
Crítico

Implantação

Relatório Crítico e Implantação – Nestas etapas a CAIXA em conjunto com o IBGE
analisa o resultado da coleta extensiva realiza a implantação dos resultados para
disponibilização aos usuários.
Procedimentos realizados:
•
•
•
•
•
•

Variação
Alterações de descrições
de Preço
Atualizações de coeficientes na mesma família ou migração
Criação de novas famílias;
Atualização das Ficha de Especificação Técnica para os usuários;
Ativação de novos insumos
Desativa insumos obsoletos ou sem uso
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Acordo de Cooperação – Processo de Coleta Contínua - Mensal
IBGE
Pesquisa
de Preço

Tratamento
do dados

1ª Quinzena

2ª Quinzena

Mês de Referência

CAIXA
Encaminha

dados

Avalia dados

Insere no
sistema

Realiza
Manutenções
Implantações

1ª Quinzena

Divulga os
relatórios

2ª Quinzena

Mês da Publicação (subsequente)

Coleta Contínua - Coleta dos preços e salários dos insumos representativos realizada em
todas as Unidades da Federação com a finalidade de obter estimativas periódicas de preço
de referência para os insumos do Banco Nacional do SINAPI, realizada mensalmente ou
conforme característica do insumo.
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SINAPI – Monitoramento dos preços dos Insumos

Comparação
Mensal

Desvio
regional

Variação em
relação ao
mês anterior
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SINAPI – Publicações
PUBLICAÇÕES - site https://www.caixa.gov.br/SINAPI
Relatório de Família de Insumos

281 Famílias (ago/2020)

ZIP – Relatórios mensais - Por Estado

• Fichas
Insumos
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SINAPI – Relatórios de Insumos
ORIGEM DOS
PREÇOS

PREÇO
ATRIBUÍDO POR
SÃO PAULO

Insuficiência de dados amostrais que permitam
formação de preço para determinada localidade
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SINAPI –Recados Finais

§ É fundamental conhecer a documentação técnica
do SINAPI antes de utilizar as referências
disponíveis nos relatórios de preços e custos
§ A participação dos usuários permite aprimorar e
corrigir a documentação técnica

CAIXA

IBGE
USUÁRIOS

§ Os comentários dos especialistas, em cada área de atuação da construção
civil, é muito importante.
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SINAPI – Contatos

Entrem em contato com nossa equipe:
gepad02@caixa.gov.br – Insumos e Divulgação dos Relatórios
gepad03@caixa.gov.br – Composições, Encargos e Institucional
Todas as mensagens são bem vindas e respondidas!
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