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Análise de Orçamentos

Atuação da GIGOVBH

#público

Realização: Cbic e Sinduscon-MG
23/11/2022, de 14:30 às17:00

49º Seminário – 9º ano



Gerências Executivas de Governo (GIGOV) em MG

o GIGOVBH 

o REGOVDV e REGOVMO

o GIGOVJF

o REGOVPC

o GIGOVUB

o GIGOVGV
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A GIGOVBH e as suas duas unidades vinculadas 
atendem a 319 municípios em MG, além do Governo do 

Estado e entidades.

Financiamento

•6,34 Bilhões

•139  Contratos

Repasse OGU

•2,37 Bilhões

•1096 Contratos

Carteira Ativa



▪Responsáveis pela elaboração dos orçamentos de 

referência:

o Associações de Municípios (AMEG, CIMAMS, 
AMAJE)

o Técnicos dos Tomadores

o Escritórios de projetos

o Demais profissionaisorçamentistas
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Todas as etapas necessárias à 
conclusão do empreendimento 

foram previstas?

Há compatibilidade entre a 
evolução do empreendimento e 

as etapas do orçamento?

Há compatibilidade entre os 
preços propostos e os de 

mercado?C
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Os obras poderão ser concluídas 
com o orçamento proposto 

(exequibilidade)?

Todas as etapas necessárias à 
conclusão do empreendimento 

foram previstas?

Há compatibilidade dos valores 
com as referências legais?
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O que deve ser observado:



SINAPI

- Publicações Técnicas Especializadas 
(TCPO/PINI, Construção Mercado)

- Sistema Específico Setorial (SUDECAP, 
COPASA, EMOP)

- Pesquisa de Mercado
(nestes casos, apresentar justificativa do orçamentista 

e composição de custo)
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SICRO

No caso de Equipamentos/Materiais –
pesquisa de mercado 

SINAPI

Tabelas de Referência formalmente aprovadas 
por órgão ou entidade da Adm Pública ou 

concessionários de serviços públicos.

Pesquisa Mercado Local
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Sites Oficiais de Compra na Internet 
(Ex: Comprasnet)

Composições produzidas pelo Tomador, desde 
que embasadas

Com hierarquiaSem hierarquia
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Referências de Custo:
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Questões Relevantes:

FINANCIAMENTO REPASSE OGU
BDI Utilizado para permitir análise adequada, não 

cabendo verificação do percentual e composição.
Apresentar composição detalhada e seguir 

parâmetros da Tabela TCU

ENCARGOS SOCIAIS E 
DESONERAÇÃO

Encargos sociais são apropriados como custo direto 
de MO e o regime desoneração informado.

Encargos sociais são apropriados como custo direto 
de MO e o regime desoneração informado.

ADM LOCAL, 
CANTEIRO, 
MOB/DESMOBILIZ

Apresentados na planilha como custos diretos. 
Devem constar como item único e respectivo 

detalhamento apresentado como composição. 
Verificar limites de cada programa.

Apresentados na planilha como custos diretos. 
Devem constar como item único e respectivo 

detalhamento apresentado como composição. 
Verificar limites de cada programa.

USO DE OUTRAS 
REFERÊNCIAS ALÉM 
SINAPI/SICRO

Livre utilização. Apresentar justificativa pelo orçamentista e 
respectiva composição de custo.

REEQUILÍBRIO E 
REAJUSTAMENTO

Passível de acatamento em situações específicas, 
utilizando-se eventual saldo do contrato. Não se pode 

reduzir metas para pagar realinhamento/ 
reajustamento. Apresentar documentação específica.

São permitidos como exceção, desde que 
autorizados pelo respectivo Programa. Apresentar 

documentação Específica.



#público

Muito obrigado!

gigovbh@caixa.gov.br (Gerência Executiva de Governo –Belo Horizonte)

gigovbh04@caixa.gov.br (Engenharia de Financiamento, Controle e Governança)

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

