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Olá! Este eBook é um PDF interativo. Isso quer dizer que aqui, além do texto, você tam-
bém vai encontrar links, botões e um índice clicável.

Ao clicar na opção IR PARA O ÍNDICE, você será direcionado para a página de sua prefe-
rência, proporcionando uma navegação interativa.

Quando o texto estiver assim, significa que foi transformado em Hiperlink. Ao clicá-lo, 
você será direcionado para um site, um post ou algum material que irá complementar a 
informação.

Eperamos que essas funções ajudem você a aproveitar melhor o nosso conteúdo! Tenha 
uma ótima leitura!

DICAS IMPORTANTES
PARA A LEITURA 
DESTE EBOOK

Aqui você poderá compartilhar este ebook através das redes sociais, utilizando os ícones 
interativos no canto superior esquerdo da página. 
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Antes mesmo do primeiro caminhão carregado chegar 
ao canteiro de obras, a principal pergunta daquele 
projeto deve ser respondida:

QUAL O CUSTO DA OBRA?

Definir o custo de uma construção é uma tarefa 
trabalhosa e detalhista.

O profissional de Engenharia de Custos deve ter um 
bom domínio do fluxo de construção daquele tipo 
de obra, dos modelos de medição de empreiteiros e 
contratantes, da estrutura necessária para o canteiro 

de obras, dos impostos que incidirão sobre insumos 
e serviços, entre muitas outras informações que 
podem ser esquecidas.

E esquecer um custo que incidirá em seu projeto 
pode ser desastroso!

A boa notícia é que, no Brasil, podemos contar 
com um referencial com quase 50 anos de coletas 
de preços de insumos e custos de composições. 
Este histórico pode ser a peça fundamental para 
que você elabore seus orçamentos com muito mais 
assertividade.

INTRODUÇÃO 
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Porque usar a Tabela SINAPI
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Porque usar a Tabela 
SINAPI

Se sua empresa trabalha com Obras Públicas, te 
convidamos a ler com bastante atenção o Decreto 
7983/2013.

Foi a partir deste Decreto que foram estabelecidas 
as regras e critérios para elaboração do orçamento 
de referência de obras e serviços de Engenharia, 
contratados e executados com recursos dos orçamentos 
da União.

Um dos pontos mais importantes deste Decreto está no 
Capítulo II Artigo 3º.

Este item define que:

“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.”

E o que isto quer dizer na prática?

Que você deve ter atenção em dobro, pois os custos dos 
Insumos E Serviços que serão apresentados na planilha 
de concorrência devem ser menores ou iguais à mediana 
dos custos da tabela de referência SINAPI.

Porém, até mesmo Incorporadoras devem prestar 
atenção aos índices e preços da tabela SINAPI.

Afinal, os empreendimentos do Programa “Minha Casa, 
Minha Vida” podem contam com recursos públicos 
e, nestes casos, a tabela SINAPI é fundamental para a 
estruturação dos orçamentos.
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Porque usar a Tabela 
SINAPI

Neste ponto da nossa conversa, você pode estar se 
perguntando:

“Não trabalho com Obras Públicas ou empreendimentos 
do Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Qual a 
importância da Tabela SINAPI para minha empresa?”

A Tabela SINAPI traz um dos melhores bancos de 
Composições de Preços Unitários do Brasil.

Estas composições, também chamadas de CPUs, são 
como um checklist de tudo que é necessário para 
executar uma determinada tarefa.

Quer um exemplo?

Suponha que você você esteja orçando o custo de 
execução para uma alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos 14 x 9 x 19cm. Estes blocos serão assentados 
na horizontal, com argamassa no traço 1:2:8, preparada 
em betoneira.

Ao consultar a composição 87525 da tabela SINAPI, você 
saberá que para executar 1,0m² deste tipo de parede, 
serão necessários aproximadamente 57 blocos cerâmicos 
e 0,0135m³ de argamassa.

Esta composição também lhe informará que, para 
executar este 1,0m² de alvenaria, o pedreiro levará 
aproximadamente 3 horas, e contará com o apoio de um 
servente.

Mas isto não é tudo:

A tabela SINAPI também lhe informará que, de acordo 
com as referências da CEF, na execução deste 1,0m² de 
alvenaria deverão ser utilizados quase 1,0m de tela de 
aço soldada, fixadas por cerca de 2 pinos.

Este é o tipo de informação que pode fazer diferença 
entre o Lucro e o Prejuízo da sua obra, não é mesmo?
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A origem da SINAPI
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Buscando estabelecer uma padronização para os 
custos de obras públicas, Em 1969, o Banco Nacional 
de Habitação criou uma série de informações 
detalhadas de custos e índices de construção.

A missão era permitir aos técnicos de órgãos públicos 
analisarem e avaliarem orçamentos, tomando por 
base um único critério.

Nós sabemos que um mesmo serviço pode ser 
executado de diferentes formas. E estas diferentes 
formas resultam em quantidades diferentes de 
insumos e, consequentemente, custos totais para 
executar o serviço em análise.

Desta forma, este banco referencial criou índices e 
regras claras de produtividade e preço. A partir destas 
regras, seriam definidos índices de reajustamento e 
atualização de orçamentos.

Esta coletânea de índices, regras, preços e 
composições formam um banco de dados, chamado 
de Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil - SINAPI.

Os dados mais utilizados na Construção Civil foram 
consolidados em tabelas, organizadas por Estados, e 
que formam a tabela SINAPI.

Hoje em dia, a tabela SINAPI consolidou sua 
abrangência nacional, ao contar com a expertise do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - e 
da Caixa Econômica Federal - CEF.

O IBGE ficou responsável pela coleta mensal de 
preços de materiais de construção e salários de mão 
de obra, enquanto a CEF é coordena os estudos 
técnicos para uniformização dos procedimentos de 
acompanhamento de custos.

A origem da SINAPI
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O conteúdo da Tabela SINAPI
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Diferente de outras tabelas de referência, a Tabela 
SINAPI é gratuita, e pode ser acessada através da 
área de Apoio ao Poder Público, no site da Caixa 
Econômica Federal. 

Neste link, você vai encontrar uma série de 
informações importantes, que lhe ajudarão a 
entender melhor como a Caixa Econômica Federal e o 
IBGE consolidam as informações na SINAPI.

Recomendamos que você leia com bastante 
atenção as informações disponíveis, pois elas serão 
fundamentais para sua elaboração de orçamentos. 
Para te ajudar, vamos resumir os principais pontos.

O conteúdo da Tabela 
SINAPI

Créditos: stock.adobe/Divulgação
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O conteúdo da Tabela 
SINAPI

Preços e custos

Preços e custos não são a mesma coisa.

Custo é o valor que sua Construtora ou Incorporadora 
pagará para comprar um determinado insumo. É o 
valor que consta na Nota Fiscal ou no Boleto.

Porém, o Preço é o valor de venda para o consumidor 
final.

Na tabela SINAPI, encontraremos preço de insumos e 
custos de composições de serviços.

Isto porque para os insumos, a tabela de referência 
traz o preço médio praticado no comércio do Estado. 

Porém, o custo da composição de serviço não 
considera a incidência do BDI - Benefícios e Despesas 
Indiretas.

Preste bastante atenção!

Nas referências do SINAPI, não é adotado nenhum 
percentual de BDI ou custo com transporte. Você 
deverá adicionar este percentual ao orçamento 
conforme análise.

Se você tiver alguma dúvida sobre como calcular 
o BDI, te aconselho a leitura deste material, que 
traz importantes conceitos ligados a esta sigla e as 
melhores práticas para calcular o percentual ideal de 
Benefícios e Despesas Indiretas da sua obra.
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O conteúdo da Tabela 
SINAPI

Preços de insumos

Nesta tabela de referência, podemos encontrar três 
diferentes tipos de preços de insumos:

• Preço Coletado (C), que são preços pesquisados pelo 
IBGE;

• Preço com Coeficiente de Representatividade (CR), que 
são preços obtidos por uma metodologia própria da 
tabela SINAPI, considerando a metodologia de família 

   homogênea e;

• Atribuído São Paulo (AS). Nestes insumos, são adotados 
preços da praça de São Paulo, e cabe ao profissional a 
decisão de utilizá-los ou não em suas composições.

Anote esta informação! Ela será muito importante para uma 
dica de ouro que vamos passar daqui a pouco!

Créditos: stock.adobe/Divulgação
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O conteúdo da Tabela 
SINAPI

Custos de composições e serviços

A Tabela SINAPI traz um dos melhores bancos de 
Composição de Serviços do Brasil.

E por quê você deveria se preocupar com 
Composições de Serviços?

As Composições de Serviços, Composições de Preços 
Unitários, ou as conhecidas CPUs, são como um 
checklist de tudo que é necessário para executar uma 
determinada tarefa.

Quer um exemplo?

Suponha que você você esteja orçando o custo 
de execução para uma alvenaria de vedação de 
blocos cerâmicos 14 x 9 x 19cm. Estes blocos serão 
assentados na horizontal, com argamassa no traço 
1:2:8, preparada em betoneira.

Ao consultar a composição 87525 da tabela SINAPI, 
você saberá que para executar 1,0m² deste tipo 
de parede, serão necessários aproximadamente 57 
blocos cerâmicos e 0,0135m³ de argamassa.
Esta composição também lhe informará que, para 
executar este 1,0m² de alvenaria, o pedreiro levará 
aproximadamente 3 horas, e contará com o apoio de 
um servente.

Mas isto não é tudo:

A tabela SINAPI também lhe informará que, de acordo 
com as referências da CEF, na execução deste 1,0m² 
de alvenaria deverão ser utilizados quase 1,0m de tela 
de aço soldada, fixadas por cerca de 2 pinos.

Este é o tipo de informação que pode fazer 
diferença entre o Lucro e o Prejuízo da sua obra, não 
é mesmo?
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4 formas que a SINAPI aumenta 
a confiabilidade dos projetos
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Muitos profissionais ficam descrentes sobre a 
eficiência de um banco de dados e acreditam que 
elaborar esta informação, do “zero” pode ser a melhor 
alternativa.

Por isso nós lhe trazemos 4 bons motivos para 
adotar a Tabela SINAPI como referência para seus 
orçamentos.

1 - Quando você adota uma tabela de 
referências, irá orçar os insumos certos!

Uma tabela de referência traz todos os insumos 
necessários para executar um determinado serviço

Garanto que no seu dia a dia nas obras, você já se 
deparou com correrias de última hora para adquirir 
“aquele” insumo que falta para terminar uma etapa 
importante da obra.

Ou pior: realizou uma grande compra, bem negociada, 
e apesar de tudo, teve que recorrer à loja mais 
próxima para comprar o que faltou. Geralmente a um 
preço bem mais alto…

Ao utilizar Composições de Preços Unitários da 
tabela SINAPI, você tem a garantia de contar com um 
checklist das quantidades médias que deverão ser 
utilizada para um determinado serviço.

Esta informação, com certeza, trará mais segurança 
a seus Orçamentos e mais tranquilidade à área de 
Suprimentos!

2 - Você ficará mais seguro ao participar de 
Obras Públicas

Muitos órgãos públicos exigem, no Edital do certame, 
que sejam seguidas as composições da Tabela SINAPI.

4 formas que a SINAPI aumenta 
a confiabilidade dos projetos
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Como conversamos logo no início, esta tabela é elaborada 
por órgãos referência para custos e metodologias de 
pesquisa técnica e regional.

Desta forma, ao adotar como referência a Tabela SINAPI, 
o Licitante tem o respaldo de saber que todos os 
participantes estão orçando os serviços em licitação da 
mesma forma.

Isto garante o critério de isonomia, previstos nas leis 
8.666/93 e 10.520/02.

3 - Ao negociar, você terá boas referências de 
preços de insumos

Muitas vezes, nos deparamos com a necessidade de 
comprar um insumo totalmente desconhecido!

Ao iniciar o processo de cotação, nos deparamos com 
preços muito baratos ou muitos caros, e podemos perder a 

referência da melhor aquisição.

Assim, a tabela SINAPI pode ajudar os Gestores da 
Construção Civil a balizarem os processos de aquisição, 
tomando por base um banco de preços de insumos que 
reflete a realidade de cada estado brasileiro.

4 - Você terá maior produtividade em seus 
Orçamentos

Tenho certeza que você sabe que a etapa de 
Orçamentação é bastante criteriosa. Porém, muitas vezes 
não temos tempo para elaborar um Orçamento com todo 
o critério que gostaríamos, correto?

Quando adotamos uma tabela de referência, podemos 
ganhar bastante produtividade em todas as fases do 
Orçamento.

Um ótimo ganho está no banco de Composições 
de Preços Unitários, que já estará a disposição dos 

4 formas que a SINAPI aumenta 
a confiabilidade dos projetos
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profissionais de Orçamento e  poupará um bom tempo no 
levantamento dos insumos necessários e coeficientes de 
produtividade.

Mas devemos ficar atentos: apenas boas composições não 
garantem um contrato vitorioso.

Quando optamos por utilizar uma tabela de referência, 
como a Tabela SINAPI, temos que ter em mente que as 
informações ali contidas são orientativas.

O que isto significa?

Elas permitem a órgãos públicos e empresas do setor 
privado a olharem para a pluralidade de situações 
corriqueiras da Construção Civil tomando uma mesma 
base de análise. Ou seja, temos uma referência, uma 
base comum para analisar custos de serviços e preços de 
insumos.

4 formas que a SINAPI aumenta 
a confiabilidade dos projetos

Mas você sabe que, em um mesmo Estado, haverão 
diferentes índices de produtividade para execução de 
uma alvenaria. O mesmo vale para o preço de aquisição 
do tijolo cerâmico, que pode variar de cidade para 
cidade.

Assim, após elaborar o Orçamento, com base na tabela 
de referência SINAPI, o Orçamentista já terá condições de 
extrair as Curvas ABC de Insumos e Serviços, e “refinar” 
aqueles itens de maior impacto no Custo Total Orçado.

Se você ainda tem alguma dúvida sobre os benefícios 
da Curva ABC, te aconselho a ler este artigo. Você vai 
descobrir que, com a sua excelente análise, a tabela 
SINAPI e a Curva ABC, seus orçamentos serão ainda mais 
certeiros!
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A Tabela SINAPI e o ciclo 
de melhoria contínua
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A Construção Civil avança continuamente.

Há alguns anos, quando falávamos em lajes de 
concreto, era senso comum executar uma laje 
maciça. Após alguns anos, vimos as lajes pré-
moldadas tornarem-se comuns, seguidas pelas 
lajes com cubetas e lajes protendidas.

Com certeza os insumos e índices de 
produtividade de cada tipo de laje são diferentes.

Estas evoluções, e diferenças, também são 
refletidas na Tabela SINAPI.

A Tabela SINAPI e o ciclo 
de melhoria contínua

Créditos: stock.adobe/Divulgação
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Como falamos anteriormente, As Composições de Preços 
Unitários da Tabela SINAPI são elaboradas com base em 
uma metodologia padrão, definida pela Caixa Econômica 
Federal com o apoio do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística.

Assim, mensalmente, a Caixa e o IBGE vão a campo e 
fazem a tarefa de Checar a confiabilidade das composições 
elaboradas, conferindo as informações com Construtoras e 
Incorporadoras.

No mês seguinte, é hora de Agir: os preços de insumos são 
atualizados e os índices de produtividade, conferidos no 
Canteiro, retroalimentam o sistema de Composições.

Assim, mensalmente a tabela SINAPI traz novos insumos e 
serviços adotados nas obras pesquisadas.

Cabe à Caixa Econômica Federal e ao IBGE rever o banco 
de dados de Composições, incluindo novos itens e 
excluindo aqueles que estão em desuso.

Mas o que significa “Em processo de desativação”?

Os insumos que apresentam a indicação “!Em processo 
de desativação!” estão em processo de descontinuidade 
no Banco Nacional de Insumos.

Já o Banco Nacional de Insumos é uma base nacional de 
preços, que referencia as contratações e processos de 
compras em órgãos públicos.

Este é mais um dos benefícios que você tem quando 
adota a Tabela SINAPI como referência para seus 
orçamentos: a certeza de estar trabalhando com insumos 
atuais e com preços de mercado.

A Tabela SINAPI e o ciclo 
de melhoria contínua
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Organização dos grupos de serviço 
dentro da Tabela SINAPI
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Organização dos grupos de serviço 
dentro da Tabela SINAPI

As composições da SINAPI possuem dois códigos 
para sua identificação.

O primeiro refere-se a uma classificação criada para 
separar e identificar composições de mesmo grupo 
ou natureza similar, que identifica cada referência de 
maneira estruturada.

O segundo é o código sequencial, gerado 
automaticamente quando do cadastramento da 
composição no Sistema. É o código SIPCI – Sistema 
de Preços, Custos e Índices da Construção Civil.

Fique tranquilo que vamos lhe dar a senha para 
entender esta codificação!

O código de classificação é estruturado em:

Nº LOTE (XX).CLASSE.GRUPO.NUM(XXX)/
SEQUENCIAL(XX)

A primeira parte do código refere-se ao número do 
lote, que é formado por dois algarismos relacionados 
à três grandes grupos:

Lote I (01) – Habitação, Fundações e Estruturas;
Lote II (02) – Instalações Hidráulicas e Elétricas 
Prediais e Redes de Distribuição de Energia Elétrica e;
Lote III (03) – Saneamento e Infraestrutura Urbana
Na sequência, é aplicada uma ordenação de acordo 
com a Classe, ou Etapa da obra em que o Serviço é 
usualmente realizado.

Esta informação pode auxiliar bastante na hora 
de configurar os Grupos de Serviços de seu 
orçamento!

A codificação da Tabela SINAPI sugere vinte e nove 
etapas:
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• ASTU – ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
• CANT – CANTEIRO DE OBRAS
• COBE – COBERTURA
• CHOR – CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
• DROP – DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/

POÇOS DE VISITA E CAIXAS
• ESCO – ESCORAMENTO
• ESQV – ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
• FOMA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS
• FUES – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
• IMPE – IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
• INEL – INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
• INPR – INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

• INES – INSTALAÇÕES ESPECIAIS

• INHI – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
• LIPR – LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/

ENERGIA/TELEFONE
• MOVT – MOVIMENTO DE TERRA
• PARE – PAREDES/PAINEIS
• PAVI – PAVIMENTAÇÃO
• PINT – PINTURAS
• PISO – PISOS
• REVE – REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES
• SEDI – SERVIÇOS DIVERSOS
• SEEM – SERVIÇOS EMPREITADOS
• SEES – SERVIÇOS ESPECIAIS
• SEOP – SERVIÇOS OPERACIONAIS
• SERP – SERVIÇOS PRELIMINARES
• SERT – SERVIÇOS TÉCNICOS
• TRAN – TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS
• URBA – URBANIZAÇÃO

A codificação da Tabela SINAPI 
sugere vinte e nove etapas:
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Organização dos grupos de serviço 
dentro da Tabela SINAPI

Como acontece nas nossas obras, a Tabela SINAPI 
também separa cada Classe em Grupos, para 
melhor caracterizar o serviço analisado. Este grupo 
é representado por uma sigla de quatro letras, 
relacionada à descrição principal do Serviço.

Para deixar este conceito bem claro, aí vai um 
exemplo:

O serviço de execução de Pavimento Intertravado 
pertence ao grupo de sigla INTE, que significa 
Intertravado.

Ficou bem mais fácil, não é mesmo?

Após o Grupo, a codificação traz o campo NUM, que 
é composto por três algarismos, correspondentes ao 
número da composição em relação ao grupo ao qual 
ela pertence.

Finalmente, os dois últimos dígitos referem-
se a algarismos sequenciais, a partir de 01, que 
correspondem a combinações entre a composição 
original e auxiliares. Um bom exemplo para esta 
combinação são os serviços de chapisco, que 
apresentam diferentes formas de execução da 
argamassa.
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no SIENGE

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.sienge.com.br/guia-da-tabela-sinapi
http://twitter.com/intent/tweet?text=https://www.sienge.com.br/guia-da-tabela-sinapi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.sienge.com.br/guia-da-tabela-sinapi


EBOOK   O GUIA DA TABELA SINAPI 27IR PARA O ÍNDICE

Como importar a Tabela 
SINAPI no SIENGE

O Sienge é o software ERP mais utilizado entre 
as empresas de Construção Civil. Talvez você até 
já faça uso dele na gestão de sua construtora ou 
incorporadora. 

O ERP é a forma mais eficiente de integrar as 
diferentes áreas de sua empresa. Você consegue, em 
uma única solução, gerir as áreas de engenharia, de 
suprimentos, financeira, entre outras.

Ele é uma das ferramentas mais robustas no mercado 
para a elaboração de orçamentos de obra e apoio 
na área da Engenharia de Custos. Ele recentemente 
foi atualizado uma com integração com a Tabela 
Sinapi que facilita muito todo o processo de 
orçamentação. Nele é possível importar a Tabela 
SINAPI de forma automatizada.

Explicamos aqui como o processo é rápido e fácil.

Para isto, acesse a opção ENGENHARIA 
> Custos Unitários > Tabelas, e clique 
em “TABELAS DE REFERÊNCIA”.

Na  próxima tela, clique em “Tabela de 
Referência”.

A próxima tela é bastante intuitiva, 
e contém todas as tabelas SINAPI, 
Desoneradas e Não Desoneradas, por 
Estado, a partir de Julho de 2018. 

Pronto, você pode utilizar a SINAPI de 
forma completa e prática dentro do 
próprio software.

Conheça mais a ferramenta clicando aqui ou pelo telefone (48) 3027 8140.
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O SIENGE PLATFORM
O Sienge Platform é um sistema de gestão, também chamado de ERP - Enterprise Resource 

Planning - especializado na Indústria da Construção.

Com ele, você pode gerenciar e integrar todas as áreas de sua empresa. Mas não é só isso: o 
Sienge também é uma plataforma aberta a conexões com diferentes softwares e aplicativos.

Com o Sienge Platform e sua equipe altamente capacitada, as soluções para as necessidades do 
setor estão a seu alcance!

Você pode encontrar outros materiais em nosso Blog, sempre com novidades
 interessantes e úteis.

Clique abaixo e peça uma demonstração ou ligue para 

(48) 3027 8140

Peça uma demonstração

Você encontra outros materiais disponíveis em nosso blog, 
que está sempre com novidades úteis e interessantes. 
Visite www.sienge.com.br/blog/PLATFORM
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