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RESUMO 

 

 

Introdução: O orçamento é um item fundamental na execução de obras civis. Sua elaboração 
garante com maior precisão quais serão os desafios financeiros enfrentados ao longo da vida 
útil de cada obra em particular, demonstrando também a viabilidade da realização da mesma. 
Objetivo: Verificar ao longo do procedimento com comparativos entre planilhas de obras 
licitadas pela Prefeitura Municipal de Patrocínio se os valores de custos fornecidos pelo 
SETOP e SINAPI estão coerentes entre si. Material e Métodos: O presente estudo foi 
desenvolvido a partir de pesquisas nas planilhas de referência SINAPI e SETOP sobre três 
obras públicas que já foram licitadas pela Prefeitura Municipal de Patrocínio-MG. A primeira 
etapa de comparativos foi realizada com as planilhas do mesmo ano de licitação da obra, na 
segunda etapa as mesmas foram atualizadas para suas versões mais recentes de 2018. 
Resultados e Discussão: Em todas as planilhas desenvolvidas a partir do SINAPI os valores 
foram mais elevados, em comparação ao SETOP. A diferença nos preços unitários de alguns 
itens mais significativos foi fundamental para a grande discrepância de valores finais, 
deixando claro a importância do engenheiro orçamentista no desenvolvimento do processo. 
Conclusão: Apesar do SINAPI apresentar custos mais elevados em relação ao SETOP, não se 
pode afirmar que a diferença seja tão clara como os valores finais sugerem, devido a 
discrepância entre alguns itens, demonstrando que em situação de alta variância em 
determinados itens ou mesmo obras complexas com maiores detalhamentos, torna-se 
fundamental a utilização de mais de uma planilha de referência. 

 

Palavras-chave: Orçamento. SINAPI. SETOP.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O orçamento é um item fundamental na execução de obras civis. Sua elaboração 

garante com maior precisão quais serão os desafios financeiros enfrentados ao longo da vida 

útil de cada obra em particular, demonstrando também a viabilidade da realização da mesma, 

sua lucratividade e uma divisão por etapas que deverá ser seguida para um bom 

desenvolvimento das atividades diárias, maior produtividade da mão de obra, melhor relação 

custo benefício, bem como a manutenção dos preços estimados em sua elaboração, 

prevenindo desta maneira surpresas desnecessárias como geração de novos gastos, perda de 

serviços, má gestão administrativa ou paralisação da obra. 

Desta forma surgiu o questionamento sobre a coerência entre os orçamentos realizados 

com base nas planilhas de referência SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), e SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas) quando comparadas entre si, levando em conta que cada cidade apresenta diferentes 

condições econômicas, climáticas, de mão de obra, de técnicas construtivas e crescimento 

populacional, como a cidade de Patrocínio-MG, que foi o alvo de estudos do trabalho. 

Patrocínio é uma cidade do interior de Minas Gerais, localizada na região do Alto 

Paranaíba. Sua economia é gerida principalmente pela agricultura voltada para a exportação 

de café. Atualmente possui um bom crescimento na área de construção civil, fato que pode ser 

observado através da criação de novos loteamentos que em sua maioria contemplam 

residências térreas ou sobrados, em que o nível da construção é diversificado entre alto, médio 

e baixo padrão, de acordo com a localização dos mesmos. Sendo assim, prédios de múltiplos 

pavimentos e construções de indústrias ou empresas de grande porte ainda não são o alicerce 

da construção civil no município. 

Para resolução desta dúvida será realizado um comparativo entre as duas situações 

descritas anteriormente, através do desenvolvimento de planilhas licitadas focadas em obras 

públicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Patrocínio-MG, levando-se em consideração 

suas diversas etapas como fundação, infraestrutura, superestrutura de uma forma geral e 

demais etapas necessárias de acordo com a especificidade de cada obra. 
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Primeiramente foi realizado o comparativo através do desenvolvimento dos 

orçamentos de 3 obras que utilizem a referência oposta à original, no ano de licitação das 

obras. Em seguida os mesmos orçamentos foram atualizados para suas versões mais recentes 

de 2018 e submetidos a novos comparativos a fim de demonstrar a variação ao longo do 

tempo e entre os mesmos. 

O comparativo entre planilhas irá demonstrar o resultado final desta pesquisa e as 

conclusões obtidas com o estudo, sendo de grande ajuda para profissionais, pessoas da área e 

órgãos municipais, gerando maior questionamento sobre a precisão dos orçamentos atuais, 

atraindo benefícios para todos os envolvidos desde profissionais a instituições. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é verificar ao longo do procedimento com 

comparativos entre planilhas de obras licitadas pela Prefeitura Municipal de Patrocínio-MG se 

os valores de custos fornecidos pelo SETOP e SINAPI estão coerentes entre si.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar a variação dos custos unitários e totais de 3 obras licitadas pela Prefeitura 

Municipal de Patrocínio-MG, desde a data de licitação até as planilhas de referência 

mais recentes; 

 Verificar se a variação dos preços totais entre as planilhas SINAPI e SETOP de uma 

determinada obra é generalizada ou dependente da variação dos preços unitários de 

itens específicos mais significativos; 

 Adquirir maior experiência, aprofundando e gerando novo conhecimento na 

elaboração de orçamentos e todo seu contexto desde a análise e pesquisa nas planilhas 

de referência até a noção de preços adotados para cada item e etapa específica. 
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3 DESENVOLVIMENTO 
 

 

ESTUDO COMPARATIVO DE CUSTOS DE OBRAS PÚBLICAS NA CIDADE DE 
PATROCÍNIO-MG UTILIZANDO AS PLANILHAS DE REFERÊNCIA SINAPI E 

SETOP 
 

HYURI HUMBERTO REIS SILVA1 
IBRAHIM ABDALLAH DAURA NETO2 

 

 

RESUMO 

 
Introdução: O orçamento é um item fundamental na execução de obras civis. Sua elaboração 
garante com maior precisão quais serão os desafios financeiros enfrentados ao longo da vida 
útil de cada obra em particular, demonstrando também a viabilidade da realização da mesma. 
Objetivo: Verificar ao longo do procedimento com comparativos entre planilhas de obras 
licitadas pela Prefeitura Municipal de Patrocínio se os valores de custos fornecidos pelo 
SETOP e SINAPI estão coerentes entre si. Material e Métodos: O presente estudo foi 
desenvolvido a partir de pesquisas nas planilhas de referência SINAPI e SETOP sobre três 
obras públicas que já foram licitadas pela Prefeitura Municipal de Patrocínio-MG. A primeira 
etapa de comparativos foi realizada com as planilhas do mesmo ano de licitação da obra, na 
segunda etapa as mesmas foram atualizadas para suas versões mais recentes de 2018. 
Resultados e Discussão: Em todas as planilhas desenvolvidas a partir do SINAPI os valores 
foram mais elevados, em comparação ao SETOP. A diferença nos preços unitários de alguns 
itens mais significativos foi fundamental para a grande discrepância de valores finais, 
deixando claro a importância do engenheiro orçamentista no desenvolvimento do processo. 
Conclusão: Apesar do SINAPI apresentar custos mais elevados em relação ao SETOP, não se 
pode afirmar que a diferença seja tão clara como os valores finais sugerem, devido a 
discrepância entre alguns itens, demonstrando que em situação de alta variância em 
determinados itens ou mesmo obras complexas com maiores detalhamentos, torna-se 
fundamental a utilização de mais de uma planilha de referência. 

 

Palavras-chave: Orçamento. SINAPI. SETOP.  

--------------------------- 
¹Autor, Graduando em Engenharia Civil pelo UNICERP. 
²Professor Orientador, Docente do Curso de Engenharia Civil do UNICERP. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The budget is a fundamental item in the execution of civil works. Its 
elaboration guarantees with more precision what the financial challenges will be faced 
throughout the useful life of each particular work, also demonstrating the feasibility of 
accomplishing the same. Objective: To verify through the procedure with comparatives 
between worksheets of works tendered by the City Hall of Patrocínio if the cost values 
provided by SETOP and SINAPI are coherent each other. Material and Methods: The 
present study was developed based on researches in the SINAPI and SETOP reference works 
on three public works that have already been bidded by the Municipality of Patrocínio-MG. 
The first stage of comparatives was carried out with the worksheets of the same year of 
bidding for the work, in the second stage they were updated to their most recent versions of 
2018. Results and Discussion: In all the worksheets developed from SINAPI the values were 
more compared to SETOP. The difference in unit prices of some more significant items was 
fundamental to the large discrepancy of final values, making clear the importance of the 
budget engineer in the development of the process. Conclusion: Although SINAPI presents 
higher costs in relation to SETOP, it can not be said that the difference is as clear as the final 
values suggest, due to the discrepancy between some items, demonstrating that in situations of 
high variance in certain items or even works with more detail, it is essential to use more than 
one reference worksheet. 
 
 
Keywords: Budget. SINAPI. SETOP. 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O orçamento é um item fundamental na execução de obras civis. Sua elaboração 

garante com maior precisão quais serão os desafios financeiros enfrentados ao longo da vida 

útil de cada obra em particular, demonstrando também a viabilidade da realização da mesma, 

sua lucratividade e uma divisão por etapas que deverá ser seguida para um bom 

desenvolvimento das atividades diárias, maior produtividade da mão de obra, melhor relação 

custo benefício, bem como a manutenção dos preços estimados em sua elaboração, 

prevenindo desta maneira surpresas desnecessárias como geração de novos gastos, perda de 

serviços, má gestão administrativa ou paralisação da obra. 

Desta forma surgiu o questionamento sobre a coerência entre os orçamentos realizados 

com base nas planilhas de referência SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), e SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas) quando comparadas entre si, levando em conta que cada cidade apresenta diferentes 
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condições econômicas, climáticas, de mão de obra, de técnicas construtivas e crescimento 

populacional, como a cidade de Patrocínio-MG, que foi o alvo de estudos do trabalho. 

Patrocínio é uma cidade do interior de Minas Gerais, localizada na região do Alto 

Paranaíba. Sua economia é gerida principalmente pela agricultura voltada para a exportação 

de café. Atualmente possui um bom crescimento na área de construção civil, fato que pode ser 

observado através da criação de novos loteamentos que em sua maioria contemplam 

residências térreas ou sobrados, em que o nível da construção é diversificado entre alto, médio 

e baixo padrão, de acordo com a localização dos mesmos. Sendo assim, prédios de múltiplos 

pavimentos e construções de indústrias ou empresas de grande porte ainda não são o alicerce 

da construção civil no município. 

Para resolução desta dúvida será realizado um comparativo entre as duas situações 

descritas anteriormente, através do desenvolvimento de planilhas licitadas focadas em obras 

públicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Patrocínio-MG, levando-se em consideração 

suas diversas etapas como fundação, infraestrutura, superestrutura de uma forma geral e 

demais etapas necessárias de acordo com a especificidade de cada obra. 

Primeiramente foi realizado o comparativo através do desenvolvimento dos 

orçamentos de 3 obras que utilizem a referência oposta à original, no ano de licitação das 

obras. Em seguida os mesmos orçamentos foram atualizados para suas versões mais recentes 

de 2018 e submetidos a novos comparativos a fim de demonstrar a variação ao longo do 

tempo e entre os mesmos. 

O comparativo entre planilhas irá demonstrar o resultado final desta pesquisa e as 

conclusões obtidas com o estudo, sendo de grande ajuda para profissionais, pessoas da área e 

órgãos municipais, gerando maior questionamento sobre a precisão dos orçamentos atuais, 

atraindo benefícios para todos os envolvidos desde profissionais à instituições. 

 

 

3.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.2.1 Orçamento 

 

Para Limmer (2015) a definição de um orçamento pode ser a indicação dos gastos 

necessários para a realização de um projeto, de acordo com um plano de execução 

estabelecido antecipadamente, gastos esses retratados em termos quantitativos. 



 
 

15 
 

Para Cardoso (2015) “o orçamento é um documento valioso em qualquer estudo 

preliminar ou de viabilidade. Uma obra iniciada sem a definição do seu custo, ou sem o 

provisionamento adequado dos recursos necessários, pode resultar numa obra inacabada”. 

Uma mesma obra, realizada em locais distintos, naturalmente assumirá valores 

distintos para seus custos; o mesmo acontece se executadas em diferentes épocas do ano em 

que se exponham a sensíveis variações climáticas mesmo sem mudança de local, sem contar a 

principal variação que é a de preço de insumos, promovida por instabilidade econômica ou 

inflação (CARDOSO, 2015). 

Todo orçamento deve apresentar algumas características obrigatórias como: a 

indicação do custo global da obra, a apresentação da composição de todos os custos unitários 

que compõem o preço final, adequação dos quantitativos da planilha ao projeto básico e 

apresentação de ART do responsável pela elaboração do orçamento (CARDOSO, 2015). 

Segundo Cardoso (2015) o ato de orçar nem sempre recebe a atenção necessária, 

sendo desenvolvido grande parte das vezes por profissionais sem experiência e o 

conhecimento requisitado para a execução do mesmo. 

Vários fatores afetam diretamente para que um orçamento seja de qualidade e 

confiabilidade: qualificação do engenheiro orçamentista tendo capacidade de visualizar a 

evolução da obra em suas diversas etapas construtivas, alocação de recursos, habilidades 

informativas para operar softwares voltados para esta área além de fazer um trabalho 

minucioso e detalhado em todos os aspectos do projeto, evitando esquecimentos que se 

convertam em prejuízos, maturidade e personalidade para enfrentar pressões de prazo sem 

perder o equilíbrio emocional, conhecimento e matérias que possam lhe dar referências reais 

de custos atuais de acordo com a localização da obra (CARDOSO, 2015). 

Como descrito acima todo orçamento exige que um profissional legalmente habilitado 

o execute, pois, o mesmo irá definir a viabilidade do projeto ou identificar alguma etapa e 

fator que possam ser melhorados, com a intenção de evitar transtornos futuros e surpresas 

desnecessárias como a necessidade de novos investimentos para conclusão da obra. Segundo 

Baeta (2015), o orçamento também definirá as etapas da construção detalhadamente, 

descrevendo uma melhor ordem e forma de serem realizadas a fim de diminuir gastos, 

aumentar a produtividade e rendimento da mão de obra. 

Conforme Tisaka (2011) existem diferentes tipos de orçamento de acordo com o nível 

de detalhamento dos projetos, e podemos considerar os seguintes nas obras de construção: 
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 Estimativa de custo: levantamento do custo através de uma ideia de projeto de acordo 

com a área a ser construída, com a determinação de um valor médio por m², conforme as 

opções de estrutura e acabamento, públicas em revistas especializadas, ou baseadas em obras 

similares (TISAKA, 2011); 

 Orçamento preliminar: análise de custo da obra conquistada através do levantamento 

da quantidade de serviços, equipamentos e materiais, seguida de uma pesquisa de mercado 

dos preços médios dos componentes, feita com base no anteprojeto da obra (TISAKA, 2011); 

 Orçamento estimativo: estimativa do preço total da obra, alcançada através dos 

projetos básicos, embasado nos custos unitários apresentados em planilhas (TISAKA, 2011); 

 Orçamento analítico ou detalhado: levantamento do preço com um nível de precisão 

satisfatória, obtida através do levantamento de quantidades de serviços, matérias e 

equipamentos juntamente da composição dos custos unitários, incluindo BDI (TISAKA, 

2011); 

 Orçamento sintético ou orçamento resumido: resumo do orçamento detalhado, com 

valores parciais evidentes em etapas ou grupos de serviços a serem executados, com o valor 

total do orçamento e seus respectivos subtotais (TISAKA, 2011). 

Após a determinação de qual orçamento será seguido sabe-se que a etapa de 

levantamento das quantidades de cada item de serviço é de essencial importância e uma das 

mais trabalhosas, pois define a quantidade de insumos a serem adquiridos e o 

dimensionamento das equipes de obra. Este levantamento inicia-se através da análise de 

projetos, fazendo diversos cálculos das quantidades dos inúmeros tipos de serviços 

necessários para execução da obra (BAETA, 2015). 

A lista das quantidades de serviços pode ser verificada através de cálculos como 

procedimentos básicos de geometria (perímetros, volumes, áreas e comprimentos) ou mesmo 

por meio de unidades de massa, por exemplo, kg ou tonelada. Entretanto alguns quantitativos 

de serviços não podem ser estimados com precisão, um ótimo exemplo é a gravação de 

estacas pré-moldadas, pois, apesar de sondagens e um projeto de fundações o orçamentista 

não conseguirá prever com precisão a profundidade que a estaca será cravada (BAETA, 

2015). 

De acordo com Baeta (2012), dependendo do porte e complexidade da obra o processo 

de levantamento de quantitativos pode se tornar muito complexo e trabalhoso, tomando 

considerável parcela de tempo para sua elaboração, nesta situação a utilização de softwares 

“CAD” simplifica o procedimento. 
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Mesmo podendo ser demonstrado em diferentes unidades monetárias a unidade 

referencial de maior utilização para expressão de um orçamento é o real. Contudo nada, 

impede que se apresente um orçamento em unidades não monetárias a serem gastas na 

materialização do empreendimento, como por exemplo, homens-hora reais de trabalho. 

(LIMMER, 2015). 

Um dos principais sistemas referenciais de preços disponíveis para consulta é o 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) em que são 

apresentadas composições prontas, fazendo pesquisas dos preços dos insumos junto a 

fornecedores, atendendo desde a elaboração e análise de orçamentos, reajustamentos de 

contratos, estimativas de custos e planejamento de investimentos. As entidades responsáveis 

pela divulgação, manutenção, métodos de cálculo e aperfeiçoamentos são a Caixa Econômica 

Federal e o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sendo que a mesma é 

atualizada mensalmente (BAETA, 2015). 

Outro sistema de referência é a planilha do SETOP (Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas), disposta como referencial de preços no estado de Minas 

Gerais, com preços regionalizados e atualizados a cada seis meses, sendo utilizada por 

diversos profissionais da área em conjunto na maioria das vezes com o SINAPI, buscando 

assim uma maior praticidade no levantamento de custos. 

 

3.2.2 Composição de preços 

 

A composição de preços para venda é formada através do somatório de custos diretos 

e do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), conhecido também como LDI (Lucro e 

Despesas Indiretas) (TISAKA, 2011). 

 

3.2.2.1 Custos diretos 

 

Segundo Baeta (2012), custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para 

produção ou a prestação de serviços previstos no objeto social da entidade. 

Os custos diretos são aqueles envolvidos diretamente na produção da obra, 

normalmente compostos pela mão de obra, insumos constituídos de materiais e equipamentos 

auxiliares. Já os custos indiretos são usualmente exibidos pelos gastos com implantação do 
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canteiro de obras, com mobilização/desmobilização e com administração local da obra 

(BAETA, 2015). 

 

3.2.2.2 BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) 

 

O BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) inclui os custos e despesas não incluídos 

no custo direto, os impostos e mais lucro o do construtor, geralmente é composto por despesas 

financeiras, administração central, impostos, seguros e garantia, lucros, riscos (incertezas e 

contingências), além de outros custos não incluídos no custo direto (BAETA, 2015). 

 

3.2.2.3 Composição do BDI 

 

 A fórmula utilizada para o cálculo do BDI é expressa pela seguinte equação: 

BDI =   
1 +  (AC +  SG +  R) x (1 +  DF) x (1 +  L)

1 −  I
 - 1 ×100 

 Sendo: AC – Administração Central 

  SG – Seguros e Garantia 

  R – Riscos (Incertezas e Contingências) 

  DF – Despesas Financeiras 

  L – Lucro 

  I - Impostos 

 

3.2.2.3.1 Despesas Financeiras 

 

Despesas financeiras são gastos associados ao custo do capital resultante da 

necessidade de financiamento imposta pelo fluxo de caixa da obra e ocorrem a todo o 

momento que os desembolsos acumulados forem maiores que às receitas acumuladas 

(BAETA, 2015). 

 

3.2.2.3.2 Administração Central 

 

Apesar de cada empresa possuir uma estrutura administrativa com custo e dimensões 

própria a determinação da taxa de Administração Central pode ser de forma parcial, na 

hipótese de rateio entre várias obras executadas pela empresa, de forma integral, quando a 
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empresa executa apenas uma obra, ou, ainda não ser apropriada em uma obra distinta, caso a 

empresa tenha como designar esses custos em outras práticas (BAETA, 2015). 

 

3.2.2.3.3 Impostos 

 

Alguns impostos incidem sobre o BDI como o ISS (Imposto Sobre Serviços) que tem 

como base o preço do serviço, sendo sua alíquota fixada em no mínimo 2% e no máximo 5%, 

onde os municípios possuem autonomia para fixarem seu valor, desde que permaneça entre 

esses valores (BAETA, 2015). 

Outros impostos são o PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição 

Social para Financiamento da Seguridade Social) com alíquotas respectivamente de 0,65% e 

3,0%, para obras de construção civil (BAETA, 2015). 

Segundo Baeta (2012) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e o CSLL 

(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) não estão inclusos no BDI, por não estarem 

relacionados com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado. 

 

3.2.2.3.4 Seguros e Garantia 

 

O construtor pode estabelecer contrato de seguro, para se resguardar de incidentes no 

empreendimento a fim de ser indenizado pela ocorrência de eventuais acidentes. Desta 

maneira, o seguro deve condizer a objetos definidos pela obra, pelos quais o empreendedor 

deseja ser ressarcido no caso de perdas e pode englobar casos de incêndio, furto, roubo, riscos 

de engenharia, responsabilidade civil, perda de máquinas ou equipamentos, entre outras 

particularidades das obras civis (BAETA, 2015). 

 

3.2.2.3.5 Riscos (Incertezas e Contingências) 

 

A taxa de risco cobre eventuais imprecisões decorrentes de omissão de serviços, 

quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos, inexistência de sondagem do 

terreno, especificações deficientes entre outros. A mesma é definida em percentual sobre o 

custo direto da obra e sujeita-se de uma análise global do risco do empreendimento em termos 

orçamentários (BAETA, 2015). 
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3.2.2.3.6 Lucro 

 

O lucro é definido por um percentual sobre o valor do contrato disposto como parcela 

do BDI. Esse percentual é fundamental para a determinação do preço da obra, podendo ser 

previsto um padrão para cada ramo de atividade econômica, ainda que seja resultado da 

expectativa de cada licitante (BAETA, 2015). 

 

 

3.2.3 Projetos 

 

O início de qualquer orçamento de obras é a existência de projetos onde constam todas 

as informações e elementos necessários e suficientes para o levantamento dos custos e 

despesas envolvidos (TISAKA, 2011). 

Um ponto que vem facilitando planejamento e projeto é o desenvolvimento contínuo 

de softwares que a cada passo conseguem uma maior eficácia em suas operações. São 

incontáveis as vantagens da utilização de um software para o desenvolvimento do 

planejamento e do controle da obra (CARDOSO, 2015). 

Segundo Cardoso (2015) os softwares destacam-se pela rapidez na produção de 

informações, segurança quanto às informações produzidas, identificação de inconsistência 

entre a execução do projeto e as metas estabelecidas, além da facilidade do estudo de 

diferentes cenários. 

Um projeto básico deve compreender elementos necessários e suficientes com um 

nível de exatidão adequado de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e prazos de execução (TISAKA, 2011). 

Entre estes elementos estão: 

 Desenhos: que envolvem implantação, projeto arquitetônico, de terraplenagem, de 

fundações, de estruturas, de instalações hidráulicas, de instalações elétricas, de instalações 

telefônicas e de cabeamento em geral, de instalação de prevenção e combate a incêndio, de 

instalação de ar condicionado, de transporte vertical e de paisagismo (TISAKA, 2011). 

 Memorial descritivo: descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, 

tornando assim mais rico e de fácil entendimento todas as informações contidas nos desenhos 

do item anterior, além de fomentar justificativas por tais escolhas e especificações (TISAKA, 

2011). 
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 Planilha de custos com quantitativos e serviços: através dela é feito um levantamento 

com base nos desenhos e memoriais, possibilitando um maior detalhamento para cada 

elemento e etapa, levando desta forma à um orçamento mais adequado, claro e preciso que 

demonstre bem o que será necessário para execução do projeto, permitindo assim a 

orçamentação adequada e um maior controle de gastos (TISAKA, 2011). 

 Especificações técnicas: descrevem de forma precisa os materiais e os procedimentos 

de execução a serem adotados na construção, completando assim a parte gráfica do projeto 

(TISAKA, 2011). 

 Orçamento estimativo: custo da obra, levando em consideração preços dos insumos 

praticados no mercado ou valores de referência como planilhas. Visa destacar qual será o 

investimento necessário para atender aos itens anteriores. 

 Cronograma físico-financeiro: nele é descrito as etapas com os serviços que serão 

executados ao longo do tempo, demonstrando em cada uma o percentual físico a ser 

executado e o respectivo valor financeiro envolvido. 

 

 

3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho consiste em um estudo caracterizado pela pesquisa voltada para o 

comparativo de custos de planilhas licitadas para obras públicas da cidade de Patrocínio-MG. 

Devido a sua grande importância e altos valores, as obras públicas foram escolhidas como 

objeto de estudo, podendo assim ser mais detalhadas em suas diversas etapas e tipos de 

serviços. 

O trabalho apresenta como objetos de estudo três obras da cidade de Patrocínio-MG, 

sendo que a primeira descreve sobre recapeamento asfáltico de diversas vias públicas, a 

segunda sobre reforma e ampliação de uma unidade básica de saúde e por último uma 

construção de calçada para pedestres. As três obras serão alvo de pesquisas e levantamento de 

custo de acordo com quantitativos expressos pelas planilhas já licitadas, desenvolvidas pela 

Prefeitura Municipal. Como fontes primárias foram utilizadas as planilhas de referência 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), e SETOP 

(Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas). 

Foi executado todo o procedimento de levantamento de dados e custos através de 

pesquisa manual item a item em cada uma das três planilhas citadas. Desta forma foram 
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desenvolvidas planilhas para cada obra, sendo utilizado sistema de referência diferente ao 

sistema utilizado para licitação. Desta forma, se a planilha licitada utilizou como regra itens 

referenciados no SETOP, foi criada planilha com itens compatíveis aos itens da mesma, 

utilizando-se itens referenciados no SINAPI., e vice-versa. Além disso, as planilhas foram 

elaboradas de acordo com o ano e mês da licitação da obra pública.  

Em seguida as planilhas utilizando preços unitários do SETOP e SINAPI das três 

obras públicas foram submetidas a uma atualização para as versões mais recentes dos dois 

sistemas de referência com o objetivo de comparação de custos atuais. Deve ser observado 

que a primeira pertence a um órgão estadual e suas atualizações são semestrais, enquanto que 

a segunda pertence a um órgão federal e suas atualizações são mensais.  

 Os resultados foram expressos de forma numérica em reais, porcentagens, tabelas e 

em gráficos buscando um maior entendimento na análise dos resultados. Foram levantados 

valores para uma planilha que atenda a referência do SINAPI e outra que atenda o SETOP. 

Desta forma, foi elaborado o comparativo entre as ambas, lembrando que todos os itens 

descritos serão idênticos, havendo apenas alterações em seus custos unitários, que são o 

objetivo de maior questionamento da pesquisa. 

 

 

3.4 RESULTADOS 

 

Os resultados atingidos com o estudo foram expostos em tabelas e gráficos, sendo 

verificados os valores dos subitens e os custos totais das planilhas orçamentárias de cada uma 

das três obras públicas, determinando-se percentualmente a diferença entre SINAPI e SETOP. 

 

3.4.1 Recapeamento asfáltico de diversas vias públicas do munícipio de Patrocínio-MG 
 

Os resultados do comparativo de preços entre as planilhas SINAPI e SETOP podem 

ser observados na Tabela 1, bem como no Gráfico 1 que exemplifica a diferença em 2013, 

ano de licitação da obra, e no Gráfico 2, versão atualizada de 2018. 

As planilhas orçamentárias utilizadas para elaboração da tabela e gráficos estão no 

Anexo I – SETOP de 2013 (págs. 33 e 34), sendo está à planilha original, Apêndice I – 

SINAPI de 2013 (pág. 37 e 38), SINAPI de 2018 (págs. 39 e 40), SETOP de 2018 (págs. 41 e 

42). 
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Recapeamento asfáltico de diversas vias públicas do munícipio de Patrocínio-MG 

Itens 

2013 2018 

SETOP SINAPI 

Percentual 
de diferença 

entre  
SINAPI e 
SETOP 

SETOP SINAPI 

Percentual 
de diferença 

entre  
SINAPI e 
SETOP 

Instalação  
da obra 

R$ 8.133,48 R$ 9.708,53 19,37% R$ 11.905,62 R$ 15.673,82 31,65% 

Recapeamento  
asfáltico 

R$ 1.324.204,49 R$ 1.446.302,21 9,22% R$ 2.121.903,86 R$ 2.638.729,74 24,36% 

Urbanismo e  
obras compl. 

R$ 334.701,95 R$ 443.155,64 32,40% R$ 432.679,46 R$ 529.636,26 22,41% 

Total R$ 1.667.039,92 R$ 1.899.166,38 13,92% R$ 2.566.488,94 R$ 3.184.039,82 24,06% 

Tabela 1: Comparativo de custos entre SINAPI e SETOP para recapeamento asfáltico de diversas vias públicas 
Fonte: Autor 
 

Gráfico 1: Comparativo de custos entre SINAPI e SETOP para recapeamento asfáltico de diversas vias públicas 
em 2013. 
Fonte: Autor 
 

 
Gráfico 2: Comparativo de custos entre SINAPI e SETOP para recapeamento asfáltico de diversas vias públicas 
em 2018. 
Fonte: Autor 
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3.4.2 Construção de calçadas para pedestre na Avenida José Amando de Queiroz 
 

Na Tabela 2 pode ser observado o comparativo de valores entre as planilhas de 

construção de calçadas utilizando-se SINAPI e SETOP nos anos de 2010 e 2018. Os valores 

negativos na linha relativa aos serviços complementares se justificam pois, neste item os 

preços no SETOP são mais elevados que no SINAPI. O Gráfico 3 apresenta a diferença nos 

valores dos subitens e nos custos totais das planilhas orçamentárias no ano de 2010, enquanto 

que o Gráfico 4 apresenta os mesmos dados para as planilhas de 2018. 

As planilhas orçamentárias utilizadas para elaboração da tabela e gráficos estão no 

Anexo II – SETOP de 2010 (pág. 35), sendo está à planilha original, Apêndice II – SINAPI 

de 2010 (pág. 43), SINAPI de 2018 (pág.44), SETOP de 2018 (pág. 45). 

 

Construção de calçadas para pedestre na Avenida José Amando de Queiroz 

Itens 

2010 2018 

SETOP SINAPI 

Percentual 
de diferença 

entre  
SINAPI e 
SETOP 

SETOP SINAPI 

Percentual 
de diferença 

entre  
SINAPI e 
SETOP 

Serviços 
Preliminares 

R$ 812,74 R$ 1.037,77 27,69% R$ 1.378,71 R$ 1.940,89 40,78% 

Execução de 
calçada 

R$ 46.901,35 R$ 69.082,48 47,29% R$ 87.790,24 R$ 104.035,37 18,50% 

Execução de 
elevação do 

nível da pista 
R$ 3.514,19 R$ 3.523,96 0,28% R$ 6.225,89 R$ 7.033,50 12,97% 

Serviços 
complementares 

R$ 4.560,19 R$ 4.324,72 -5,44% R$ 9.275,28 R$ 5.969,24 -55,38% 

Total R$ 55.788,47 R$ 77.968,93 39,76% R$ 104.670,12 R$ 118.979,00 13,67% 

Tabela 2: Comparativo de custos entre SINAPI e SETOP para construção de calçada para pedestres. 
Fonte: Autor 
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Gráfico 3: Comparativo de custos entre SINAPI e SETOP para construção de calçada para pedestres em 2010. 
Fonte: Autor 

 

 
Gráfico 4: Comparativo de custos entre SINAPI e SETOP para construção de calçada para pedestres em 2018. 
Fonte: Autor 
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planilhas orçamentárias no ano de 2014, enquanto que o Gráfico 6 apresenta os mesmos 

dados para as planilhas de 2018. 

As planilhas orçamentárias utilizadas para elaboração da tabela e gráficos estão no 

Anexo III – SINAPI de 2014 (pág. 36), sendo está à planilha original, Apêndice III – 

SETOP de 2014 (pág. 46), SETOP de 2018 (pág.47), SINAPI de 2018 (pág. 48). 

 

Infraestrutura UBS Jardim Sul 

Itens 

2014 2018 

SETOP SINAPI 

Percentual 
de diferença 

entre  
SINAPI e 
SETOP 

SETOP SINAPI 

Percentual 
de diferença 

entre  
SINAPI e 
SETOP 

Serviços 
Preliminares 

R$ 13.865,75 R$ 14.949,52 7,82% R$ 15.934,85 R$ 23.375,33 46,69% 

Infraestrutura R$ 50.869,04 R$ 59.759,67 17,48% R$ 59.818,81 R$ 70.113,22 17,21% 

Instalações R$ 950,93 R$ 805,80 -18,01% R$ 1.252,50 R$ 788,85 -58,77% 

Limpeza R$ 1.349,49 R$ 839,69 -60,71% R$ 2.089,22 R$ 939,65 -122,34% 

Total R$ 67.035,21 R$ 76.354,68 13,90% R$ 79.095,38 R$ 95.217,05 20,38% 

Tabela 3: Comparativo de custos entre SINAPI e SETOP para execução de infraestrutura de uma UBS no bairro 
Jardim Sul em 2014. 
Fonte: Autor 
 

 
Gráfico 5: Comparativo de custos entre SINAPI e SETOP para execução de infraestrutura de uma UBS no 
bairro Jardim Sul em 2014. 
Fonte: Autor 
 

R$ 0.000,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00

R$ 70.000,00

R$ 80.000,00

Serviços
prelim.

Infraestrutura Instalações Limpeza Total

SETOP

SINAPI



 
 

27 
 

 
Gráfico 6: Comparativo de custos entre SINAPI e SETOP para execução de infraestrutura de uma UBS em 
2018. 
Fonte: Autor 
 

 

 3.5 DISCUSSÃO 
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mínimo perante ao montante da obra. É importante destacar que todos os subitens da planilha 

orçamentária apresentaram acréscimo utilizando-se a planilha SINAPI, em comparação à 

planilha SETOP. 

Destaca-se o item 3.3, referente à execução de sarjeta contido na etapa de Urbanismo 

de Obras Complementares, causador da maior discrepância em todo o orçamento de R$ 

186.116,33. 

Após atualização de custos do ano de 2013 para 2018, as duas planilhas apresentaram 

aumento em seus preços, sendo que a variação percentual entre preços se utilizando o SETOP 

e preços utilizando-se o SINAPI cresceu de 13,92% para 24,06%. Portanto, o valor da 

variação atual é aproximadamente o dobro do encontrado em 2013, acrescendo mais R$ 

385.424,42 à diferença. É de interesse que a variação de custos referente à etapa Urbanismo e 

Obras Complementares se aproximou de 32,40% para 22,41%, retratando um maior aumento 

de custos do SETOP em relação ao SINAPI na etapa em questão. Nas demais pode se 

observar resultados semelhantes aos retratados no custo final. 

 

3.5.2 Construção de calçadas para pedestre na Avenida José Amando de Queiroz 

 

A planilha tocante à construção de calçadas para pedestre na Avenida José Amando de 

Queiroz foi licitada em 2010, utilizando-se a planilha de referência SETOP correspondente à 

sua época de elaboração. Assim como descrito anteriormente, foram desenvolvidos dois 

orçamentos distintos, criando-se orçamento utilizando-se a planilha SINAPI da mesma data. 

Para o orçamento concebido através da planilha do órgão estadual foi alcançado o 

valor de R$ 55.788,47, em contrapartida, a mesma referente ao órgão federal retratou valor 

final de R$ 77.968,93, expressando uma diferença considerável com o SINAPI apresentando 

um custo superior de 39,76% correspondente a R$ 22.180,46. Este valor se deve praticamente 

em sua totalidade à etapa 2 – Execução de Calçada, responsável por uma variação de R$ 

22.181,13, em particular ao item 2.7 de execução de passeio em concreto desempenado, que 

demonstra diferença de R$ 25.710,40 com o SINAPI possuindo valor mais elevado, sendo 

este item de extrema relevância no custo total da obra.  

Nos demais itens a variação foi menor, visto que apenas em serviços complementares 

a planilha SETOP exibiu um custo superior de R$ 235,47, valor inexpressivo se comparado à 

diferença total. 
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Em suas versões atualizadas de 2010 para 2018 os custos totais da obra foram de R$ 

104.670,12 utilizando-se o SETOP, e R$ 118.979,00 utilizando-se o SINAPI. Ao contrário 

dos demais orçamentos, a disparidade entre ambas diminui, com um maior crescimento da 

primeira quase dobrando seu valor, levando a uma redução de 39,76% para 13,67% na 

diferença entre custos do SINAPI em relação ao SETOP, o que equivale a praticamente a um 

terço da versão 2010. 

Isto se deve às etapas de execução de calçada e serviços complementares, que somadas 

em 2010 apresentavam uma diferença de R$ 21.945,66 a mais para o SINAPI e em 2018 esta 

discrepância caiu para R$ 12.939,09. Novamente houve influência preponderante do item 2.7 

de execução de passeio em concreto.  

 

3.5.3 Infraestrutura de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Jardim Sul 

 

 No começo de 2015 foi elaborada a planilha para execução da infraestrutura de uma 

UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro Jardim Sul, com referências da planilha SINAPI do 

mês de dezembro de 2014, com objetivo de licitação. Para fins do trabalho foi desenvolvida 

planilha com itens equivalentes encontrados no SETOP. 

 O custo total da planilha utilizando-se o SETOP foi de R$ 67.035,21, enquanto que o 

custo da mesma se utilizando o SINAPI foi de R$ 76.354,68. Foi obtido resultado semelhante 

às obras anteriores, sendo que o orçamento concebido pelo SINAPI excedeu o orçamento do 

SETOP em 13,90%, equivalente a R$ 9.319,47. Diferentemente das outras situações, em um 

total de 4 etapas cada orçamento obteve maior valor em duas delas, sendo o SETOP em 

instalações e limpeza e o SINAPI em serviços preliminares e estrutura. 

Analisando-se apenas em termos percentuais, a planilha estadual demonstra maior 

discrepância, porém as etapas equivalentes possuem baixo valor quando comparadas ao total 

da obra deixando claro o motivo pelo qual a orçamento federal expressa maiores custos. Ao 

contrário das outras obras não houve um item pontual cujo valor fosse altamente divergente, 

demonstrando uma alternância mais equilibrada. 

As duas planilhas foram atualizadas para as versões mais recentes de 2018 tanto 

SETOP quanto SINAPI, do mês de julho e setembro respectivamente. Todas as etapas em 

ambas aumentaram seus custos, deixando mais evidente a diferença entre elas com destaque 

para a etapa de serviços preliminares que deu um salto de 7,82% para 46,69%. No valor final 
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esta mudança também pode ser notada, sendo que o SINAPI passou de 13,90% para 20,38%, 

atingindo por volta de 16 mil reais de diferença entre seu orçamento e do SETOP. 

Nas outras etapas em que o SETOP era mais caro o percentual cresceu ainda mais, não 

sendo o suficiente para amenizar a variação entre as duas. 

 

 

3.6 CONCLUSÕES  

 

Tornou-se clara a necessidade de um engenheiro orçamentista capacitado e experiente 

para elaboração das planilhas, visto que em diversas situações poucos ou até mesmo um único 

item foi preponderante para uma grande divergência entre as planilhas, necessitando de uma 

maior análise e percepção do responsável para sua escolha. 

Os orçamentos das 3 obras estudas desenvolvidos no SETOP apresentaram custos 

menores quando comparados com o SINAPI, tanto no ano de licitação quanto no atual ano de 

2018, sendo assim o mais indicado levando em conta os valores unitários e totais. 

Contudo, apesar do SINAPI na maioria das vezes apresentar valores mais elevados em 

comparação ao SETOP, não se pode afirmar que a diferença seja tão clara em todos os tipos 

de obras como os valores finais sugerem, demonstrando que em situações de alta variância em 

determinados itens ou mesmo obras complexas com maiores detalhamentos, torna-se 

fundamental a utilização de mais de uma planilha de referência. 

Por fim a utilização de planilhas atualizadas é indispensável para o melhor 

desenvolvimento e assertividade dos custos, diante da alta variação exposta nos comparativos 

após a atualização dos anos originais da licitação para 2018. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tornou-se clara a necessidade de um engenheiro orçamentista capacitado e experiente 

para elaboração das planilhas, visto que em diversas situações poucos ou até mesmo um único 

item foi preponderante para uma grande divergência entre as planilhas, necessitando de uma 

maior análise e percepção do responsável para sua escolha. 

Os orçamentos das 3 obras estudas desenvolvidos no SETOP apresentaram custos 

menores quando comparados com o SINAPI, tanto no ano de licitação quanto no atual ano de 

2018, sendo assim o mais indicado levando em conta os valores unitários e totais. 

Contudo, apesar do SINAPI na maioria das vezes apresentar valores mais elevados em 

comparação ao SETOP, não se pode afirmar que a diferença seja tão clara como os valores 

finais sugerem, demonstrando que em situações de alta variância em determinados itens ou 

mesmo obras complexas com maiores detalhamentos, torna-se fundamental a utilização de 

mais de uma planilha de referência. 

Por fim a utilização de planilhas atualizadas é indispensável para o melhor 

desenvolvimento e assertividade dos custos, diante da alta variação exposta nos comparativos 

após a atualização dos anos originais da licitação para 2018. 
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