Portaria que regulamenta Análise Paramétrica de
orçamentos para as transferências voluntárias da
União

Portaria Interministerial nº 13.395/2020
V Fórum Nacional das Transferências da União 23/10/2020

Breve Histórico e Motivação

Portaria Interministerial nº 424/2016, vigente a menos de 4 anos já sofreu alterações e
revisões de 7 outras portarias.

Fonte: Apresentação CAIXA na Câmara na comissão que discutia a PEC 48/2019 em audiência no dia 25/09/2019

Fonte: Painel gerencial da Plataforma +Brasil, consulta 19/10/2020, filtro obras.

Fonte: Elaboração própria com dados DB-Gestores – CAIXA, 08/06/2020.

Ticket Médio (valor investimento) de R$ 1,86 milhões em 2012 para R$ 0,54
milhões em 2018.
Fonte: Elaboração própria com dados DB-Gestores – CAIXA, 08/06/2020.

Acórdão nº 2359/2018 - PLENÁRIO/TCU a respeito dos custos da mandatária:
Para se ter uma ideia quantitativa, para contratos abaixo de determinado valor, os quais representam 19.056 repasses
de um total de 21.952 ajustes firmados, o

custo médio de operacionalização da mandatária é de
cerca de 17% do valor do contrato, podendo chegar a 53% no caso de transferências de
menor valor. Reforço que esses valores não representam o custo total dos contratos da Ação 1D73, porquanto a
equipe não teve acesso a todas as parcelas que o comporiam. Ao avaliar todo o conjunto de contratos da referida
ação, o custo médio mensal calculado pela equipe, de forma conservadora, foi de 10%.
A equipe identificou que uma das principais causas do elevado custo relativo da mandatária é a quantidade de
atividades associadas à análise, aprovação e acompanhamento dos contratos de repasse, tais como: avaliações do
plano de trabalho, do projeto de engenharia, da regularidade do local da intervenção, do processo licitatório, bem
como do controle financeiro e acompanhamento in loco da execução dos serviços.
Ainda que haja evidências de que esses controles diminuam o risco de irregularidades nos contratos de menor

valor, como se pôde observar quanto aos indícios de superfaturamento descritos no tópico III deste voto,

não se

pode presumir que os benefícios suplantem os custos de tão oneroso controle quando se
tem um volume considerável de contratos cujas despesas de operacionalização atingem de 17 a 53% do valor do
próprio repasse.

Necessidade de racionalizar os trabalhos das Mandatárias:
Instrução Normativa nº 2/2018
(IN Mandatárias)

Padronização

Portaria Interministerial nº 424/2016
e suas alterações

Simplificação

Eventos Geradores de Tarifa – EGTS:
Pagamentos mais aderentes aos serviços executados;
Mais próximos à ocorrência dos custos;
Custos do retrabalho a quem der causa;

Controles
proporcionais
aos riscos

Mesmo com as alterações iniciais:
Obras com valor mínimo (R$ 250 mil) o custo dos serviços prestados pela mandatária
chegava a 11,4% do valor do contrato de repasse.
LDO 2020, art. 81, § 5º, inciso II → Limita o valor a ser deduzido das emendas a 4,5%.

Portaria Interministerial nº 558/2019
Simplifica ainda mais a Portaria nº 424/2016

Decreto nº 10.132/2019
Portaria Interministerial
n° 13.395/2020
ANÁLISE PARAMÉTRICA

Resultados do FEF-V04 - Ação 1D73 / FEF 04: Principais Achados de Auditoria
❑

Total Auditado: R$ 102,61 milhões.

❑

Qtd Auditada: 65 Contratos (emendas parlamentares);

❑

Total Prejuízo Efetivo: R$ 2,35 milhões

(2,3%);

❑

Total Prejuízo Potencial: R$ 1,00 milhão

(1,0%);

❑

09 contratos considerados adequados

(14%).

❑

Cerca de 75% com obras atrasadas

(49 contratos);

❑

Quase 30% com obras paralisadas*

(18 contratos).

Redução da ocorrência de erros nos preços
unitários x adequação dos controles
Relatório CGU nº 201900712 - Consolidou o resultado de 20 ações de controle realizadas em 108
contratos de repasse com o intuito de avaliar a adequação do processo estabelecido na Caixa Econômica
Federal - CAIXA de análises técnicas de orçamentos apresentados àquela Instituição Financeira.
CGU observou-se que 91% das respostas foram afirmativas que para a questão de auditoria: “os preços
unitários aprovados pela CAIXA estão adequados no que tange a cumprimento do Decreto nº 7.983/2013”.
Tal constatação tem duas interpretações possíveis: a primeira é que o controle realizado pela mandatária é
rigoroso e está a mitigar eventuais falhas na orçamentação dos entes subnacionais, porém também permite a
inferência de que os entes subnacionais estão, em regra, cumprindo o estabelecido no Decreto nº
7.983/2013.
Situação esperada após mais de 7 anos de elaboração do referido decreto.

A quem se destina à Portaria

Convenente

Elabora integralmente
o orçamento
observando o SICRO ou
SINAPI (art. 3 ao 12 do
Decreto 7.983/2013)

Mudança
Dec. e
Portaria

Permanece inalterado

Mandatária/Concedente

Órgãos de Controle

Analisa a curva ABC,
80%, contendo no
mínimo 10% dos itens
(art 17, Decreto nº
7.983/2013)

Avalia Amostra
representativa:

Acrescenta a
possibilidade de
análise paramétrica
para obras de valor até
R$ 1,5 milhões

Metodologia da
Limitação do Preço
Global ou Unitário, a
depender se antes ou
depois da Contratação

Permanece inalterado

Art. 8º A aprovação do orçamento de referência pelo concedente ou
mandatária com a utilização de análise paramétrica não afasta a
responsabilidade do convenente de elaborar o orçamento conforme o § 1º do
art. 3º desta Portaria.
Art. 3º, § 1º Cabe ao convenente apresentar, para análise, o orçamento de
referência elaborado conforme legislação que regerá o processo de
contratação, no caso as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 12.462, de 4
de agosto de 2011, e nº 13.303, de 30 de junho de 2016, bem como o Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e o Decreto nº 7.983, de 2013,
indicando as fontes de referência de custos.

O agente público responderá pessoalmente por suas
ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro
grosseiro. (Decreto-lei nº 4.657/42)
Art. 28.
decisões

Decreto 9.830/2019
Art. 12. O agente público somente poderá ser responsabilizado por
suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou
eventual, ou cometer erro grosseiro, no desempenho de suas funções.
§ 1º Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e

inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por
ação ou omissão com elevado grau de negligência,
imprudência ou imperícia.

Metodologia da curva ABC:

Seq DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1 Fornecimento preparo e colocação de aço CA-50A
2 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km

3

Pavimento concreto de cimento Portland fck = 4,5
Mpa, com forma deslizante

4 Administração Local da Obra
5 Concreto fck = 35 mpa
Fornecimento de CBUQ, faixa "C" usinagem e
6 aplicação, exclusive transporte
Fabricação, transporte, soldagem de vigas metálicas
em perfil soldado aço ASTM A 242 ou similar (ASTM A
588 COS-AR-COR, Usi-SAC-50), patinável, atmosférica,
incluindo travejamento, enrijecedores, conectores e
7 placas de apoio
8 Estaca Hélice 500 mm perfurada em solo
9

Remanejamento/Remoção de adutora da
concessionária

10 Detalhamento do Projeto Executivo
11 Poço de visita em concreto armado de 1,5 x 1,5 x 2,5
12 Estrutura Metálica

QUANT TOTAL Média de VR UNIT
2.413.338,3
9,85

preço admin
9,89

Desconto
0,40%

VR TOTAL
23.771.382,26

% Item % Acum CLASSE
9,02%
9,02%
A

13.254.620,9

1,52

1,72

11,63%

20.147.023,75

7,64%

16,66%

A

31.276,2

531,50

604,65

12,10%

16.623.300,30

6,30%

22,96%

A

18,0

710.740,17

728.818,45

2,48%

12.793.323,06

4,85%

27,81%

A

22.642,6

532,04

622,26

14,50%

12.046.747,62

4,57%

32,38%

A

11.320.987,77

4,29%

36,67%

A

41.866,0

270,41

314,39

13,99%

19,71%
1.054.719,9
46.278,0

10,06
188,24

12,53
249,25

24,48%

10.610.482,19
8.711.370,72

4,02%
3,30%

40,70%
44,00%

A
A

2.100,0

3.556,41

4.461,10

20,28%

7.468.461,00

2,83%

46,83%

A

1,0

7.142.501,30

8.348.630,00

14,45%

7.142.501,30

2,71%

49,54%

A

930,0

5.770,05

6.258,59

7,81%

5.366.146,50

2,04%

51,58%

A

546.450,0

9,58

5.234.991,00

1,99%

53,56%

A

Erros frequentes em orçamentação de obras públicas
1. Quantitativos calculados em desacordo com os critérios de medição;
2. Divergência entre as quantidades do orçamento e os elementos de projeto;

3. Divergência entre as especificações e composições de serviços;
4. Duplicidades (por exemplo: custos incluídos nas composições e na Adm. local);

5. Utilização da composição errada do SINAPI ou SICRO;
6. Não cotar os itens mais relevantes no mercado local;

7. Erros no cálculos das DMT (localização dos fornecedores e jazidas);

• O SINAPI e SICRO não são tabelas, mas
sistemas.
• Orçar adequadamente dá trabalho e
exige pessoal capacitado;
• Conferir/analisar o orçamento
também.

• Um serviço simples como o Chapisco
tem 32 composições no sistema SINAPI

Antes de fazer a curva ABC de uma olhada no orçamento:

Fonte: Relatório CGU 201408090

Duplicidades

Fonte: Relatório CGU 201408090

Fonte: Relatório de Auditoria nº 201700822.

Estrutura da Portaria
•
•
•
•
•

Disposições Gerais (art. 1 e art. 2º)
Definição do uso da Análise Paramétrica (art. 3º)
Definição de dois métodos de análise paramétrica (Art. 4º)
Regulação do uso do “modelo referencial de custos” (art. 5º)
Regulação do uso do “modelo fundamentado em bases de dados
estatísticos de projetos” (art. 6º e art. 7º)
• Definição da responsabilidade do orçamentista no caso de
irregularidades (art. 8º)
• Disposições finais (art. 9º ao art. 10).

Duas

metodologias

para

obtenção

custo

de

referência

paramétrico :
Art. 2º , inciso X - custo de referência paramétrico: custo por unidade física calculado pelo
concedente ou sua mandatária a partir de modelos referenciais de custos ou modelo
fundamentado em bases de dados de projetos, a exemplo do custo por metro quadrado de
pavimentação em determinado revestimento ou o custo por metro quadrado de unidade de saúde, dentre outros;

Modelos fundamentados
em bases de dados
estatísticos de projetos

Modelos referenciais de
custos

Custo de
referência
paramétrico

MODELOS REFERENCIAIS DE CUSTOS
Projeto/seção modelo previamente
elaborado e orçado conforme decreto para
obtenção custo de referência paramétrico

Orçamentos apresentados para análise

Parâmetro comparável ex.:
custo/m 2

Não semelhante

Decreto nº 7.983/2013
Art., 2º, inciso XVI - análise paramétrica do orçamento - método de aferição
de orçamento de obra ou de etapa realizada com a utilização de
estimativas de valores de custos de obras com características
semelhantes.

Portaria Interministerial nº 13.395/2020
Art. 2º, inciso XII - obras semelhantes: obras que possuem similaridade nos padrões
de desempenho, qualidade dos materiais, acabamento, metodologia construtiva,
dentre outros fatores que influenciem de forma significativa na formação

dos seus custos.

etapas materialmente relevantes da obra: etapas
que correspondam ao mínimo de 10% do número de itens da planilha
orçamentária, cujos valores, somados, correspondam ao valor mínimo de 80%
Art. 2º, inciso XI -

do valor total das obras e serviços de engenharia orçados, excetuados os serviços
relativos à mobilização e desmobilização, canteiro e acampamento e administração
local; e

Art. 3º § 2º Na hipótese em que os custos paramétricos adotados não representem

as etapas materialmente relevantes, a análise do orçamento de referência
será complementada pela análise dos custos unitários.

corte
Aterro

Contenções

modelos referenciais de custo não considerarão características
específicas de relevo, topografia ou qualquer outro elemento que exija a execução de serviços
§ 4º Os

diferenciados, para os quais poderão ser adotados valores com incidências máximas
admissíveis em relação ao custo total do orçamento.

MODELO FUNDAMENTADO EM BASES DE DADOS DE PROJETOS
Orçamento da obra que se
quer analisar

Orçamento de Obras semelhantes
anteriormente aprovados

Não
semelhante

Parâmetro comparável ex.:
custo/m 2

Critério de aceitabilidade = Média + DP, significa que 15,9% dos valores
anteriormente analisados e aprovados não seriam aprovados pela avaliação
paramétrica (supondo uma distribuição normal).

Quais dados podem ser utilizados?
Art. 6º A análise paramétrica fundamentada em bases de dados de projetos
consiste na obtenção de parâmetros de custo de projetos semelhantes,

previamente avaliados e aprovados, existentes em bancos de
dados oficiais publicados, como a Plataforma +Brasil, o Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - SIMEC, mantido pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ou o Sistema de
Monitoramento de Obras - SISMOB , mantido pelo Ministério da Saúde,
dentre outros, a partir de procedimentos de acesso próprios desses
sistemas.

§ 4º Para realizar a análise paramétrica fundamentada em bases de dados deverá
ser selecionado um extrato de obras semelhantes, considerando pelo
menos os seguintes atributos:
I - tipologia;
II - qualidade e demais especificações dos insumos relevantes;
III - local de execução da obra, com territorialidade máxima limitada à unidade da
federação ou Região Integrada de Desenvolvimento Econômico - RIDE; e
IV - data de referência dos orçamentos, limitada aos três exercícios anteriores.

§ 5º A partir do extrato definido em atenção aos parágrafos 2º e 4º, será realizado
procedimento para obtenção de uma amostra com Coeficiente de Variação (CV)

menor que 25% (vinte e cinco por cento).
§ 7º A amostra deverá ser composta minimamente de 15

obras semelhantes.

Principais Riscos
1 - Menor precisão das estimativas
paramétricas

2 - Não detectar orçamentos com
alguns preços unitários acima dos
limites do SINAPI/SICRO, possibilitando
eventuais “jogos de planilha”

3 – Possibilidade de erro no preço
paramétrico (seleção de amostra com
as obras mais caras, por exemplo)

x

Medidas de Mitigação
1 - Limitada a obras de menor valor;
2 - Obras repetitivas (semelhantes, CV=25%,
amostra maior que 15);
3 – Os orçamentos continuam a ser
elaborados com preços unitários; (apenas a
análise foi simplificada);
4 – Necessidade de manutenção do desconto
ofertado na licitação (§ 1º, art. 17, Decreto nº
7.983) ;
5 – Necessidade de elaboração de nota
técnica para justificar o custo paramétrico
previamente anexada à Plataforma +Brasil;
6 - Os órgãos de controle continuam com a
competência de avaliar os custos unitários.

Vantagens\Benefícios:
1 – Redução de custos e prazo nas análises de orçamentos;

2 – Pode evidenciar erros nos quantitativos;
3 – Pode evidenciar projetos com soluções antieconômicas ou superestimados;
4 – Parâmetros para seleção de obras para controle mais “fino”.
Observação importante: devido ao caráter inovador da regulamentação foi incluído
instrumento para facilitar a avaliação ex post dos resultados criação de marcador no art. 9º

Obrigado!
Controladoria Geral da União – CGU
Secretaria Federal de Controle Interno – SFC
Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura – DI
Coordenação de Auditoria de Obras – CAOB/DI/SFC/CGU

e-mail: sfc.caob@cgu.gov.br;
telefone: (61) 2020 - 7200

