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ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA COM O SICRO 
E O SINAPI

Apresentação

PROF. ANDRE BAETA 

AO VIVO NOS DIAS: 
11 E 12 DE NOVEMBRO

A planilha orçamentária de uma obra é a peça de fechamento do seu projeto básico, traduzindo-o em 
termos econômicos e fi nanceiros, sendo indispensável para as etapas preparatórias de qualquer con-
tratação pública. 

A adequada estimativa de custo de um empreendimento visa evita a sua futura paralisação por defi ci-
ência dos recursos orçamentários. Posteriormente, durante a licitação da obra, seu orçamento terá a 
função de servir como parâmetros para a análise da exequibilidade e da economicidade das propos-
tas das licitantes, também se prestando como critério de aceitabilidade dos preços unitários e globais 
ofertados no certame.

Para o particular, o orçamento-base elaborado pela administração servirá como referência e como um 
guia na elaboração de sua proposta de preços, sendo uma das principais peças do processo licitatório 
a ser analisada pelo construtor. Ao formular sua oferta, o empresário deverá se certifi car sobre a ade-
quação dos quantitativos de serviços orçados pela Administração frente aos quantitativos levantados a 

CURSO ONLINE

ORÇAMENTAÇÃO DE 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
COM O SICRO E O SINAPI
• Com o Novo Sicro e com o Sinapi
• O mais completo treinamento de orçamentação 

de obras de infraestrutura existente no mercado, 
abrangendo os dois principais sistemas de custos 
referenciais da Administração Pública

• O curso com a maior carga horária do 
mercado!
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partir dos projetos da obra, apresentando, no caso de apurar divergências, pedidos de esclarecimento 
ou de impugnação dos termos do edital. Também deverá verifi car se os valores previstos para a execu-
ção dos serviços são exequíveis e justos, estando aderentes aos preços praticados no mercado. 

Celebrado o contrato, a planilha orçamentária terá a função de ser a principal ferramenta de controle 
da obra, servindo para as partes contratantes verifi carem se existe compatibilidade entre a execução 
física da obra e as etapas indicadas no orçamento. Também se constituirá no referencial físico e fi nan-
ceiro do empreendimento, se prestando como base para a medição dos serviços pela fi scalização con-
tratual, para o cálculo de reajustamentos ou para eventuais alterações de espoco do objeto contratado, 
a serem celebradas mediante aditamentos contratuais. 

Considerando a importância de uma adequada estimativa dos custos do empreendimento, bem como 
do acompanhamento e controle dos gastos durante todo o período de implantação, há necessidade 
de o gestor público ter conhecimentos sobre a engenharia de custos, seguindo parâmetros adequados 
para a formação de preços de obras públicas.

Ante o exposto, o presente treinamento será focado na utilização do Sistema de Custos Referenciais de 
Obras – SICRO e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI na 
orçamentação de obras públicas. São os dois principais referenciais ofi ciais de custos para contratação 
de obras públicas e serviços de engenharia no Brasil. 

Com relação ao tema, depois da edição de sucessivas leis de diretrizes orçamentárias, o Decreto 
7983/2013 determinou que os custos de ambos os sistemas sejam utilizados como referências para os 
valores de obras públicas executadas com recursos federais. No mesmo sentido, as Lei 12.462/2011, 
que instituiu o RDC, e a nova Lei 13.303/2016, que disciplinou o regime licitatório das empresas esta-
tais, trazem disposições obrigando o uso do Novo Sicro e do Sinapi, inclusive nas contratações de obras 
que não contam com a previsão de recursos federais. 

Acerta da obrigação de empregar o Novo Sicro e o Sinapi, convém ainda salientar que Projeto de Lei nº 
1292, de 1995, do Senado Federal, que institui nova lei de licitações no Brasil, de acordo com a redação 
aprovada pela Câmara dos Deputados, também traz a previsão do uso das duas referências na orça-
mentação de obras públicas.

O Novo Sicro foi implantado em 2017, contando com a contribuição de diversos atores, tais como, 
órgãos de controle, associações de classe, universidades, centros e fundações de pesquisa. Estas dis-
cussões resultaram em um sistema mais robusto e com importantes inovações metodológicas, princi-
palmente na defi nição de custos referenciais de instalação e manutenção de canteiros, de mobilização 
e desmobilização, de mão de obra, de administração local, de aquisição e transporte de materiais as-
fálticos, entre outras.

Por sua vez, o Sinapi vem passando por contínuo processo de aprimoramento, a partir de um proces-
so de aferição iniciado em 2013, a partir da observação de diversas de obras distribuídas no território 
brasileiro, realizando-se levantamento de dados do consumo de materiais e de produtividade da mão 
de obra e de equipamentos para execução de serviços.

Ante o exposto, esse treinamento visa promover um treinamento completo sobre orçamentação de 
obras de infraestrutura utilizando dos dois sistemas referenciais, contando com uma abordagem total-
mente prática. 
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No decorrer do curso, em paralelo com a apresentação do conteúdo, serão desenvolvidos integralmen-
te dois orçamentos de uma obra hipotética, adotada como modelo, abrangendo todas as etapas. Um 
dos orçamentos será feito com o uso do Novo Sicro e ou outro com o uso do Sinapi.

Para esse exemplo prático, será adotado o projeto-padrão de pavimentação asfáltica do Sinapi que 
contempla as seguintes características:

• Área de pavimentação: 1.146,32 m² 

• Extensão da via: 150,00m 

• Largura da via: 7m 

Descrição: pavimentação asfáltica com terraplenagem e compactação do subleito (20 cm), base e sub-
-base com brita graduada simples (15 cm cada) e capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente - CBUQ (4 cm) com capa selante. Inclui drenagem superfi cial em loteamento com área total 
inferior a 10 hectares. 

Sistema construtivo: terraplenagem tipo corte em caixão sem reforço de subleito, sub-base solo-brita 
(50/50), base solo-brita (50/50), imprimação, pintura de ligação, capa 1 CBUQ, capa 2 selante e sinaliza-
ção horizontal. 

Ponto de Iluminação Pública contendo luminária LED, relé fotoelétrico e braço em aço galvanizado. 

Calçada acessível projetada de acordo com os critérios e parâmetros técnicos estabelecidos pelas nor-
mas da ABNT, NBR 9050 e BBR 16537, contendo rampas de acessibilidade e piso podotátil. 

Os desenhos a seguir ilustram o projeto a ser orçado:
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PÚBLICO ALVO:

Gestores e fi scais de obras; Gerentes de contratos de obras; Servidores de órgãos de 
controle interno e externo; Advogados e pareceristas jurídicos; Construtores; Projetistas; 
Engenheiros; Arquitetos; Gestores Públicos; Orçamentistas; Servidores públicos e profi s-
sionais relacionados com o processo de contratação e concorrência pública de infraestru-
tura.

O curso é voltado para a orçamentação de obras de infraestrutura, mas os conceitos apre-
sentados podem em sua maior parte ser aproveitados na orçamentação de obras de edi-
fi cação.

CARGA HORÁRIA

(8h30 às 12h30 das 14h às 18h)

16 horas
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André Pachioni Baeta
André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, exerce o car-
go de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na fi scalização e 
controle de obras públicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como supervisor da 
fi scalização, de diversas auditorias de obras públicas.

Atualmente, exerce a função de Assessor em Gabinete de Ministro do TCU.

É autor ou coautor das seguintes obras:

• Livro “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas”, publicado pela Editora Pini em 2012. 

• Livro “RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações de   Obras e 
Serviços de Engenharia”, publicado pela Editora Pini em 2013, atualmente na terceira edição (2016). 

• Coautor do Livro “Pareceres de Engenharia”, publicado pelo Clube dos Autores, em 2016. 

• Coautor do Livro “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, 2ª Edição, publicado pela   Editora 
Juspodivm, em 2016. 

• Coautor do Livro “Terceirização, Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, publicado pela   Editora Fó-
rum, editado pela Editora Fórum em 2017, atualmente na segunda edição (2018). 

• Coautor do Livro “Novo Regime Jurídico das Licitações e Contratos das Empresas   Estatais”, da Edi-
tora Fórum (2018).

Especialistas

a) Introdução
• Os atributos do orçamento de uma obra pública.
• O processo de formação do preço de obras públicas.
• Disposições do Decreto 7.983/2013, da Lei 12.462/2011 e da Lei 13.303/2016
• Quando devo utilizar o Sicro ou o Sinapi? Em que aspectos o porte e a localização da obra 
interferem na escolha da referência a ser utilizada?
• Qual dos dois sistemas resulta em valores mais elevados?

b) Visão Geral do Novo Sicro
• Histórico e origem. Como o Sicro funciona?
• Tipos e relatórios gerados pelo Sicro

Conteúdo Programático
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• Manual de Custos Rodoviários
• Composições de custo unitário
• Custos Diretos: equipamentos; materiais e mão de obra
• Obtenção dos custos de referência para a aquisição e transporte dos produtos asfálticos
• Novo método para pesquisa de preços de materiais
• Encargos sociais
• Uso do CAGED
• Encargos complementares sobre a mão de obra
• Produção dos equipamentos e serviços
• Cálculo e avaliação das patrulhas mecânicas
• Utilizações produtivas e improdutivas de equipamentos
• Perdas de produção
• Fatores de correção e massas específi cas
• O BDI adotado pelo Dnit
• Diferenças entre o Sicro-2 e o Novo Sicro: Principais inovações e alterações metodológicas
• Operações de Transporte
• Formação de custos de referência para instalação de canteiros de obras, para administração 
local e para mobilização e desmobilização;
• Condições leves, médias e pesadas de trabalho para as operações de escavação, carga e 
transporte
• Fator de infl uência de chuvas - FIC
• Fator de Interferência do Trafego – FIT 
• Eliminação dos Custos dos Serviços Assessórios nas Composições 
• Caminhos de Serviços
• Jurisprudência do TCU

c) Visão Geral do Sinapi
• Histórico e origem. Como o Sinapi funciona?
• Tipos e relatórios gerados pelo Sinapi: Relatórios de insumos, relatórios de composições de 
serviços e relatórios de orçamentos de projetos. 
• Manual de metodologias e conceitos do Sinapi 
• Catálogo de composições analíticas
• Responsabilidades do IBGE e da CEF
• O processo de aferição das composições
• Metodologia da árvore de fatores
• Manutenção das composições e dos insumos
• Insumos representativos (C), representados (CR) e atribuídos (AS)
• Metodologia de pesquisa de preços adotada pelo IBGE para alimentação do Sinapi
• Como orçar obras executadas fora dos grandes centros urbanos?
• Custos com fretes
• Coletas extensivas
• Transportes internos da obra
• Tipos de composição de custo unitário do Sinapi
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• “Kits de composições”
• Composições representativas
• Composições auxiliares de transporte de materiais no canteiro de obras
• Apresentação dos principais cadernos técnicos das composições aferidas do Sinapi
• Estudos de caso de orçamentação de obras com o Sinapi aferido
• Jurisprudência do TCU
• Encargos sociais para mão de obra horista e mensalista.
• Conversão dos salários de mensalistas para horistas.
• Composições auxiliares de custo com mão de obra do Sinapi
i. Alimentação dos Empregados 
ii. Transporte dos Empregados 
iii. Exames médicos
iv. Seguro de vida
v. EPI
vi. Ferramentas
vii. Capacitação exigida pelas normas regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho
• Equipamentos de Proteção Coletiva no Sinapi
• Composições de canteiro de obras no Sinapi
• Metodologia de cálculo dos custos horários produtivos e improdutivos utilizados pelo Sinapi.
i. Vida útil dos equipamentos
ii. Seguros e impostos
iii. Horas trabalhadas por ano e horas disponíveis por ano
iv. Depreciação
v. Juros
vi. Custo de manutenção 
vii. Custos de operação
• O fator de tempo de trabalho (FTT) utilizado pelo Sinapi

d) Desoneração da folha de pagamento
• Disposições da Leis 12.844/2013, 13.043/2014, 13.161/2015 e 13.670/2018
• Quais tipos de obras estão desonerados?
• Como preparar os orçamentos para as licitações? Com ou sem desoneração?
• O impacto nos encargos sociais
• A incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta
• Entendimentos do TCU sobre o tema
• Como orçar obras como ou sem desoneração no Sicro ou no Sinapi? 

e) Pesquisa de Mercado e Realização de Cotações de Preço 
• Cotação de preços: Defi nição de critérios de obtenção dos custos de materiais: Menor preço 
(cotação no mercado ou custos de materiais objeto de pregão), Média Aritmética, Mediana, Moda.
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• Aplicação por analogia da IN SLTI 5/2014 para cotação de preços de materiais.
• Utilização e cuidados com as cotações de preços
• Causas para distorções entre custos referenciais e preços efetivamente transacionados
i. Efeito cotação
ii. Efeito “Administração Pública”
iii. Efeito barganha
iv. Efeito correlação
v. Efeito imputação
vi. Efeito prazo
vii. Efeito marca
• Acórdão 2.984/2013 - Plenário (pesquisa de preços) e outros julgados do TCU

f) Mobilização e Desmobilização 
g) Instalação do Canteiro de Obras 
h) Administração Local e Manutenção/Operação do Canteiro de Obras 
• Como fazer a medição da administração local?
• Como orçar tais parcelas de custo?
• Estudos de casos e jurisprudência do TCU

i) A defi nição da taxa BDI 
• Exigência de detalhamento do BDI 
• Parcelas que compõem o BDI 
i. Despesas Financeiras 
ii. Administração Central 
iii. Impostos 
iv. Seguros e Garantia 
v. Riscos (Incertezas e Contingências)
vi. Remuneração 
• Fórmula de cálculo do BDI 
• BDI de obras benefi ciadas pela desoneração da folha de pagamento
• BDI Diferenciado para fornecimento de materiais e equipamentos relevantes 
• Obtenção de um BDI de referência
• Acórdão 2.622/2013 – Plenário - Faixa referencial de BDI do TCU para obras públicas

j) Utilização de Sistemas Referenciais de Preços e do Sinapi 
• Como utilizar tabelas referenciais de custos.
• Outros sistemas referenciais de preços 
• Exemplos de adaptações nas composições referenciais do Sinapi
• Elaboração de um orçamento utilizando o Sinapi 
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k) Orçando com o Sinapi
• Elaboração completa do orçamento para licitação de uma obra pavimentação urbana com as 
características apresentadas na apresentação do curso.

l) Orçando com o Sicro
• Elaboração completa do orçamento para licitação de uma obra pavimentação urbana com as 
características apresentadas na apresentação do curso.

R$ 1.590,00
(um mil, quinhentos e noventa reais)

- A CON treinamentos oferece propostas personalizadas para capacitação de grupos e equipes.
Entre em contato com nossas consultoras.

- A CON Treinamentos se reserva do direito de cancelar ou reagendar data/horários de realização do curso, 
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos. Permanecendo isenta de qualquer sanção, 

indenização ou reparação (material e moral).

Investimento

AO VIVO NOS DIAS: 11 E 12 DE NOVEMBRO
(8H30 ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 18H)

Data



11contreinamentos.com.br

ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA COM O SICRO 
E O SINAPI

Coletânea digital de Licitações e Contratos, atualizada 
conforme nova lei nº 14.133/2021 

Material digital da capacitação

Certifi cado digital registrado em cartório

Acesso de 20(vinte) dias ao curso após a capacitação 
(liberação até 7 dias após o termino da capacitação)

Material incluso

Requisitos de processador e RAM
• Dual Core 2 GHz de frequência ou superior (i3/i5/i7 ou equivalente da AMD)
• Memória RAM 4.0 GB
• Internet de 5MBs (de preferência por cabo) 
• Alto-falantes e microfone integrados ou conectados via USB ou Bluetooth sem fi o.
• Webcam comum ou em HD integrada ou conectada via USB.
• Antes da capacitação verifi car com a TI do seu órgão se existe algum bloqueio ao software ZOOM. 

Sugestões técnicas – REAL TIME
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Se preferir entre em contato com nossa 
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de 
Relacionamento:
(41) 3068-3858 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: @contreinamentos

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3068-3858, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de Connect On Marketing de Eventos Eireli, CNPJ 
13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 001

Ag. 3041-4 C/C 125211-9
Banco nº 341

Ag. 0615 – C/C 21708-0

Inscrição e Pagamento


