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OBJETIVOS

A participação da GCUST-SD no Seminário CBIC tem por objetivo principal

apresentar a Planilha Referência da SUDECAP. Serão tratados os seguintes temas:

+ Apresentação da GCUST-SD, suas competências e importância;

+ Acesso aos produtos finais da GCUST-SD;

+ Procedimento de Levantamento de Custos:

- Meios de levantamento de custos;

- Controle a arquivamento de dados;

+ Tabela de Referência da SUDECAP em números;

+ Desafios.



APRESENTAÇÃO



APRESENTAÇÃO

Equipe GCUST-SD:

+ A Gerência de Composição de Custos é responsável pela Tabela de Preços da

SUDECAP e é composta atualmente por 12 colaboradores, entre eles:

Arquiteta;

Assistente;

Engenheiros Civis;

Engenheiro Mecânico;

Técnico em Edificações;

Técnico em Estradas;

E estagiários.



COMPETÊNCIA

De acordo com o DECRETO Nº 17.556 (02/03/2021), a Gerência de Composição de

Custos, em resumo, tem como competência manter e atualizar a tabela de preços

de serviços de construção e consultoria da SUDECAP.

+ Entre as atividades cotidianas da GCUST-SD estão:

I. Promover pesquisas e atualizações dos preços de insumos que constam

nas tabelas de construção e consultoria;

II. Criar, revisar ou desativar itens da tabela de insumos em conformidade

com normas técnicas e pesquisas de mercado;

III. Criar, revisar ou desativar composições de serviços de construção em

conformidade com o Caderno de Encargos e com os Procedimentos de

Projetos da SUDECAP;

IV. Publicar as tabelas de insumos, composições e serviços da SUDECAP,

inclusive demonstrativo de encargos sociais básicos e cálculo do custo

de mão de obra.



IMPORTÂNCIA

A importância da GCUST-SD para a PBH e para o mercado:

+ Referência para elaboração de planilhas de quantidades nos setores de obras e

de projetos da SUDECAP, e setor de manutenção da SMOBI, assim como

especificações de projetos;

+ Precificação de planilhas de orçamento com mais agilidade;

+ Referência para orçamentos de construção e de engenharia consultiva.



ACESSO PÚBLICO AOS PRODUTOS DA GCUST-SD

Acesso através do Portal da PBH

print



LEVANTAMENTO DE CUSTOS

A GCUST-SD realiza seu levantamento de custos através dos seguintes

meios de pesquisas:

+ Plataformas virtuais: CONSTRUCOMPRAS e SEOBRA;

+ Pesquisas por meio de tabelas auxiliares: SINAPI(CEF), SICRO(DNIT),

ANP(Combustíveis e materiais asfálticos), COPASA, etc.;

+ Pesquisas em contratos licitados com devido tratamento de informações:

SGEE e Portal da PBH;

+ Pesquisas em sites de mercado;

+ Envio de e-mail às empresas fornecedoras;



LEVANTAMENTO DE CUSTOS - CONSTRUCOMPRAS



LEVANTAMENTO DE CUSTOS - SEOBRA



LEVANTAMENTO DE CUSTOS - SGEE



LEVANTAMENTO DE CUSTOS - Portal PBH



CONTROLE DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS

A GCUST-SD realiza seu controle de dados do levantamento de custos através 

de arquivos não editáveis contendo as seguintes informações:

+ Descrição do item pesquisado;

+ Preço do item pesquisado;

+ Fonte de pesquisa;

+ Data da pesquisa.



A TABELA EM NÚMEROS

Insumos:

+ Obs.: média de 36 cotações/dia para 02 recorrências/ano de cada grande grupo.

GRUPOS DE LEVANTAMENTO DE 

CUSTOS
TOTAL

TOTAL DE COTAÇÕES 

NECESSÁRIAS
ITENS CALCULADOS

HIDRÁULICA 262

4478
(no mínimo)

191

ELÉTRICA 460

EQUIPAMENTOS 56

DIVERSOS CONSULTORIA 167

DEMAIS ITENS 543

COMBUSTÍVEIS 4

DERIVADOS DE PETRÓLEO 5

MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 64

MÃO DE OBRA DE CONSULTORIA 63

TOTAL 1624



DESAFIOS

Metas da GCUST-SD a partir de 2023:

+ Adequação à nova lei de licitação Lei 14.133/21:

- Ênfase às planilhas de referências;

- Diminuir prazo de recorrência;

- Aumentar os quantitativos dos itens de planilhas (insumos e composições);

- Adequar ao processo BIM (tabela inserida nos objetos da biblioteca);

+ Manter atualizações de acordo com Caderno de Encargos e com Procedimentos de

Projetos da SUDECAP.



CONTATOS

Engª Helba Carina Naves 

Gerente da GCUST-SD

gcust.sudecap@pbh.gov.br

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap

OBRIGADA!
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