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RESUMO 

 

O "Preço SETOP" é uma planilha referencial de custos de serviços de engenharia 

composta de 1.766 itens formados a partir da composição de 1.529 insumos. Ela 

abrange os serviços mais representativos em obras de edificação e infra-estrutura. 

Para a elaboração desta planilha, foi necessário levantar serviços, montar suas 

composições de custo e cotar o valor dos insumos necessários para sua execução. 

Vale ressaltar que o custo dos serviços foi regionalizado, devido à variação dos preços 

dos insumos nas diversas localidades do Estado. Minas Gerais foi então dividida em 

seis regiões, tendo por base a média dos preços de alguns materiais básicos. 

Dessa forma, o “Preço SETOP” estabeleceu parâmetros para elaboração de orçamentos 

detalhados de obras de engenharia em todo o Estado. 

Com esta ferramenta, a SETOP conseguiu promover um melhor dimensionamento dos 

recursos repassados aos municípios através de convênios e reduzir o tempo médio de 

análise da documentação técnica exigida. 

Assim, o "Preço SETOP" consolidou-se como fonte segura e confiável de informação, 

trazendo qualidade e preço adequado para as obras do Estado. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Diretoria de Custos - DCO, unidade da Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas – SETOP, foi instituída através do Decreto 44.608/2007. 

O artigo 35 deste decreto atribuiu a esta unidade a competência para “analisar os 

critérios de aceitabilidade de preços das propostas de convênios e obras”. 

Como se pode observar pelo exposto acima, a análise técnica dos convênios celebrados 

entre a SETOP e municípios mineiros para realização de obras públicas é competência 

da DCO. 

A análise técnica dos convênios consiste, basicamente, na apreciação dos seguintes 

documentos: 

 projeto básico da obra, 

 planilha orçamentária, que contém a especificação, a quantidade e o custo dos 

serviços a serem executados, de acordo com o projeto apresentado; 

 cronograma físico-financeiro, gerado a partir da planilha orçamentária, que 

contém as etapas de execução da obra, estabelecendo metas físicas de execução e a 

previsão dos recursos necessários para cada etapa. 

Quando da análise das planilhas orçamentárias apresentadas pelos municípios, os 

técnicos da DCO enfrentavam um grave problema. Isso porque, até o início do ano de 

2007, não havia parâmetros de aceitabilidade dos custos dos serviços apresentados pelos 

municípios nestas planilhas. 

Esse problema acarretava em: 

 multiplicidade de fontes de consulta para determinação dos custos dos serviços; 

 falta de uniformidade nas análises efetuadas; 
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 demora na análise dos processos; 

 mal dimensionamento dos recursos repassados, gerando um grande número de 

termos aditivos de valor aos convênios. 

A Lei Delegada 128/2007 estabeleceu a estrutura orgânica da SETOP, conforme ilustra 

o organograma abaixo (FIGURA 1): 

 

FIGURA 1 

ESTRUTURA ORGÂNICA DA SETOP 

 

A Lei Delegada 128/2007, estabeleceu também as competências atribuídas à SETOP, 

dentre as quais se destaca uma intrinsecamente relacionada ao problema apresentado: 

Art. 2º A SETOP tem por finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e 

avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas a obras públicas e 

transporte, trânsito e tráfego dos setores terrestre, hidroviário e aeroviário, 

especialmente no que se refere a infraestrutura viária, estrutura operacional 

e logística, mecanismos de regulação e concessão de serviços, competindo-

lhe: 
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(...) 

 

X - elaborar normas e padrões técnicos para projetos e tabelas de preços 

para as obras públicas no Estado. 

 

Essa mesma competência foi atribuída à Subsecretaria de Obras Públicas da SETOP, 

por meio do artigo 28, inciso V, do Decreto 44.608/2007. 

A elaboração de uma tabela de preços para as obras públicas seria a ferramenta ideal 

para solucionar a dificuldade enfrentada pela DCO. 

Tendo em vista a situação apresentada e as competências legais atribuídas à SETOP e à 

Subsecretaria de Obras Públicas, foi idealizada a elaboração de uma planilha referencial 

de preços para serviços em obras de edificação e infra-estrutura, projeto do qual se trata 

este trabalho. 
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1 O PROJETO “PREÇO SETOP” 

 

O projeto “Preço SETOP” visava à elaboração de uma planilha referencial de custos de 

serviços de engenharia que auxiliasse os funcionários da DCO na análise técnica dos 

convênios celebrados entre a SETOP e os municípios mineiros para execução de obras 

públicas. 

Essa planilha deveria estabelecer valores para cada serviço necessário para a execução 

de uma obra de edificação ou infra-estrutura, de forma que se pudesse, com ela, 

determinar se os valores informados pelos municípios nos orçamentos de suas obras 

poderiam ou não ser aceitos pela SETOP. 

Tal planilha deveria ser regionalizada, visto que, devido ao seu tamanho, o Estado de 

Minas Gerais abriga diferentes realidades de mercado, o que causa grande variação nos 

custos das obras. 

 

1.1 Objetivos 

 

A elaboração da planilha referencial tinha como objetivos: 

 a padronização dos custos dos serviços de obras de edificação e infra-estrutura; 

 a criação de uma fonte de consulta única, segura e confiável; 

 a regionalização dos custos unitários de serviços de obras no Estado; 

 o estabelecimento de critérios técnicos para análise das planilhas orçamentárias 

apresentadas pelos municípios convenentes; e 

 a uniformização das especificações dos serviços de engenharia. 
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1.2 Resultados esperados 

 

Os resultados esperados com a implementação desta iniciativa eram a redução do 

tempo de análise da documentação técnica dos convênios e o melhor 

dimensionamento do custo das obras, de forma a possibilitar uma melhor aplicação 

dos recursos repassados pela SETOP às municipalidades. 

 

1.3 Público-alvo 

 

A criação e a adoção do “Preço SETOP” resulta em melhoria significativa nos 

processos de trabalho da DCO. Portanto, todos os seus funcionários foram diretamente 

afetados pela iniciativa. 

Também de forma direta, podemos citar como afetados: 

 os municípios mineiros que celebram convênios com a SETOP, pois tiveram que 

adaptar os preços dos orçamentos de suas obras aos constantes da planilha; 

 a própria SETOP que, devido a esta iniciativa, pôde dimensionar melhor os 

recursos a serem aplicados em convênios de saída. 

Já de forma indireta, podemos listar como afetados os demais órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual, os sindicatos e as empresas do ramo da construção 

civil, bem como outras organizações que possuem interesse na utilização da planilha 

como fonte de consulta para a elaboração de orçamentos de obras. 

Em última análise, pode-se considerar também como atingida toda a população mineira, 

visto que a iniciativa garante adequado aporte de recursos para execução de obras 

públicas em diversos municípios do Estado.
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2 CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO “PREÇO SETOP” 

 

2.1 Concepção 

 

A idéia de se criar uma planilha que servisse de referência para a análise técnica de 

todos os convênios celebrados pela SETOP com os municípios mineiros surgiu da 

necessidade do trabalho diário da DCO. 

Portanto, toda a equipe dessa Diretoria já se encontrava plenamente envolvida com o 

projeto, desde a sua concepção. 

Uma vez consolidado o escopo do projeto, o mesmo foi levado ao Subsecretário de 

Obras Públicas e ao Secretário Adjunto da SETOP. Ambos o aprovaram e forneceram 

todo o apoio necessário à sua concretização. 

Prova disso é que, no ano de 2007, a elaboração do “Preço SETOP” figurou como item 

na Agenda Setorial do Acordo de Resultados do Sistema de Transportes e Obras 

Públicas (TABELA 1): 

 

TABELA 1 

Quadro de itens da Agenda Setorial do Choque de Gestão 

Item da 

Agenda 

Setorial 

Marcos Pactuados / 

Indicadores 
Produtos / Metas 

Implantar 

sistemas de 

custo e 

auditoria na 

Setop 

Implementar sistema que 

contém custos detalhados por 

obra. Sistema disponível para 

produção de relatórios 

gerenciais.  

Sistema de cálculo de custos de obras 

públicas regionalizado, capaz de gerar 

relatórios gerenciais que auxiliem a 

auditoria e fiscalização dos contratos 

e convênios da SETOP. 
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2.2 Elaboração 

 

Aprovado o projeto pela alta administração, deu-se início ao processo de elaboração do 

“Preço SETOP”. Este trabalho iniciou-se com o levantamento dos serviços mais 

utilizados em obras de edificação e infra-estrutura. Tal levantamento foi necessário para 

que se pudesse identificar quais serviços deveriam constar da planilha. Foram 

identificados, inicialmente, 1.766 (um mil setecentos e sessenta e seis) itens de serviço. 

Após a identificação desses serviços, passou-se à fase de elaboração de suas 

composições de custo. Dá-se o nome de composição de custo ao processo de 

estabelecimento dos custos incorridos para a execução de um serviço ou atividade, 

individualizados por insumo, com suas respectivas quantidades e seus custos unitários e 

totais. 

Nessa etapa, foram apurados os insumos (materiais, equipamentos, serviços e produção 

de mão-de-obra) necessários para a execução direta de cada serviço. 

A tabela abaixo (TABELA 2.1) ilustra os insumos necessários para a composição de 

custo do serviço de alvenaria de tijolo, a título de exemplo: 

 

TABELA 2.1 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE TIJOLO 

INSUMO UNIDADE COEFICIENTE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

PEDREIRO     

SERVENTE     

AREIA     

CIMENTO     

TIJOLO     

TOTAL  
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Pode-se depreender, da análise da tabela acima, que cada insumo possui uma unidade de 

medida e um coeficiente. Tal coeficiente deve refletir quanto de determinado insumo é 

necessário à execução de uma unidade do serviço desejado (TABELA 2.2). 

 

TABELA 2.2 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE TIJOLO 

INSUMO UNIDADE COEFICIENTE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

PEDREIRO HORA 0,68   

SERVENTE HORA 0,78   

AREIA 
METRO CÚBICO 

(M3) 
0,012   

CIMENTO 
QUILOGRAMA 

(Kg) 
4,59   

TIJOLO UNIDADE 17   

TOTAL  

 

Nessa etapa, foram estabelecidos também os encargos sociais incidentes sobre o valor 

da mão-de-obra. Encargos sociais são os valores de tributos a serem recolhidos sobre a 

mão de obra contratada, bem como os direitos e obrigações pagos diretamente ao 

trabalhador. 

Para estabelecer os coeficientes e os encargos sociais, foram realizados estudos pela 

DCO em parceria com o Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – 

DEOP-MG, o Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais – 

SICEPOT-MG e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas 

Gerais – SINDUSCON-MG, além de pesquisas bibliográficas. 

Em seguida, foi realizado o levantamento dos preços de materiais básicos (areia, 

cimento e brita) em diversos municípios mineiros, tendo-se como base os valores 

constantes dos convênios celebrados em 2007. Essa análise subsidiou a divisão do 
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Estado de Minas Gerais em seis regiões, de acordo com as variações dos preços desses 

materiais. 

As regiões definidas estão representadas na ilustração abaixo (FIGURA 2). 

 

FIGURA 2 

REGIONALIZAÇÃO DE MINAS GERAIS - “PREÇO SETOP” 

 

Com o relatório das composições dos serviços, têm-se a lista de todos os insumos 

necessários à execução de cada um deles. Para a composição dos 1.766 (um mil 

setecentos e sessenta e seis) serviços incluídos na planilha, foram necessários 1.529 (um 

mil quinhentos e vinte e nove) insumos. 

O próximo passo, então, foi a cotação desses insumos, que consiste na pesquisa de seus 

preços nos mercados locais. Tal pesquisa foi realizada pela equipe da DCO em parceria 

com o DEOP-MG. 

A tabela a seguir exemplifica uma composição de custo completa (TABELA 2.3). 
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TABELA 2.3 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE TIJOLO (m
2
) 

INSUMO UNIDADE COEFICIENTE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

PEDREIRO HORA 0,68 R$7,57 R$5,15 

SERVENTE HORA 0,78 R$4,88 R$3,81 

AREIA 
METRO CÚBICO 

(M3) 
0,012 R$30,00 R$0,36 

CIMENTO 
QUILOGRAMA 

(Kg) 
4,59 R$0,30 R$1,38 

TIJOLO UNIDADE 17 R$0,44 R$7,48 

TOTAL R$18,18 

 

A leitura que se faz da tabela acima é que, para se construir um metro quadrado de 

alvenaria de tijolo, necessita-se de: 

 um pedreiro, trabalhando 0,68 horas, o que custa R$5,15 (cinco reais e quinze 

centavos); 

 um servente, trabalhando 0,78 horas, o que custa  R$3,81 (três reais e oitenta e 

um centavos); 

 0,012 metros cúbicos de areia, o que custa R$0,36 (trinta e seis centavos); 

 4,59 quilos de cimento, o que custa R$1,38 (um real e trinta e oito centavos); e 

 17 tijolos, o que custa R$7,48 (sete reais e quarenta e oito centavos). 

Do universo de 1.529 (um mil quinhentos e vinte e nove) insumos cotados, 67 (sessenta 

e sete) foram cotados em municípios-pólo das seis regiões pré-definidas. Os demais, ou 

seja, 1.462 (um mil quatrocentos e sessenta e dois), tiveram o preço cotado apenas na 

região central, servindo de base para as demais regiões. 

A cotação regionalizada de apenas parte dos insumos justifica-se, pois a repetida 

incidência deles nos diversos serviços é suficiente para garantir a variação dos custos 

nas regiões. 
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Passou-se, então, ao trabalho de montagem da planilha propriamente dita. Nessa fase, 

foi organizado, de forma lógica, o rol dos serviços a serem considerados na composição 

de um orçamento e possíveis de ocorrer em uma obra. Para cada serviço foi criado um 

código identificador. 

A tabela abaixo ilustra parte da estrutura da planilha elaborada (TABELA 3). 

 

TABELA 3 

ESTRUTURA DO “PREÇO SETOP” 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

IIO INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

IIO-ESC ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO UN 4.117,95 

SON SONDAGEM 

SON-SPT MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 

A PERCUSSÃO 

VB 380,00 

FUN FUNDAÇÃO SUPERFICIAL 

FUN-FOR FORMA E DESFORMA EM MADEIRA 

DE LEI 

M
2
 29,67 

ALV ALVENARIA E DIVISÕES 

ALV-TIJ ALVENARIA DE TIJOLO M
2
 18,18 

 

Após a formatação do esqueleto da planilha com seus serviços e inseridos os preços 

cotados por região, obteve-se o “Preço SETOP” regionalizado no Estado. 

Para finalização do orçamento, outra importante etapa é a estipulação do percentual, 

incidente sobre o custo total da obra, de lucros e despesas indiretas - LDI. 

O LDI é o resultado de uma operação matemática que indica a “margem” cobrada do 

cliente incluindo tributos e a remuneração pela realização de um determinado 

empreendimento. 
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Grande parte dos órgãos públicos adota uma taxa única para qualquer tipo ou valor de 

obra. Como o LDI incide sobre o custo direto da obra, uma taxa alta pode superfaturar 

uma obra, assim como uma taxa baixa pode subfaturá-la. 

No “Preço SETOP”, foram estabelecidas três faixas de LDI, conforme o valor da obra 

(TABELA 4). 

 

TABELA 4 

PERCENTUAL DE LDI POR FAIXA DE VALOR DE OBRA 

FAIXA DE VALOR PERCENTUAL DE LDI 

Obras até R$ 1.000.000,00 33,48% 

Obras de R$ 1.000.000,01 a R$ 3.000.000,00 31,72% 

Obras acima de R$ 3.000.000,01 30,00% 

 

O conjunto de critérios estabelecidos acima possibilita a elaboração de uma planilha 

orçamentária de obra completa e bem dimensionada. Estava, então, elaborado o “Preço 

SETOP”. 

 

2.3 Implementação 

 

O processo de elaboração do “Preço SETOP” terminou em 30 de julho de 2007, quando 

a planilha foi oficialmente aprovada, pelo Subsecretário de Obras Públicas e pelo 

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. 

A primeira versão foi publicada na internet em agosto de 2007, através do sítio 

eletrônico da SETOP (www.transportes.mg.gov.br). Desde então, foram realizadas duas 

atualizações em seu conteúdo: uma em janeiro e outra em junho deste ano. A terceira 

atualização da planilha está prevista para ser realizada ainda neste mês de outubro. 
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Após a sua publicação, o “Preço SETOP” tem sido utilizado como referência para a 

análise da documentação técnica dos convênios celebrados pela SETOP com os 

municípios mineiros. Isso significa que, para que sejam aprovadas planilhas 

orçamentárias com itens de serviços contendo valores diversos daqueles estabelecidos 

como referência, é necessária a apresentação, por parte dos municípios convenentes, de 

justificativa fundamentada. 

Dessa forma, é possível garantir que os custos das obras públicas realizadas através de 

convênios com a SETOP são compatíveis com os valores praticados nos mercados 

locais. 
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3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

Os recursos humanos e tecnológicos utilizados para elaboração do “Preço SETOP” já se 

encontravam, em sua totalidade, disponíveis na SETOP. Portanto, não foi necessário 

investimento adicional de recursos. 

O projeto foi desenvolvido durante quatro meses por uma equipe de servidores da 

Secretaria, que conciliaram o desenvolvimento do projeto às suas atividades habituais 

de trabalho. 

Os estudos preliminares e as cotações de preço foram realizados por meio de parcerias 

com entidades públicas e privadas, conforme já comentamos no item 2.2. 

Além das ferramentas tecnológicas tradicionais, ou seja, o MS Word e o MS Excel, foi 

utilizado também o sistema de orçamento PINI-VOLARE para cálculo das composições 

de custo. Os direitos de utilização desse programa já haviam sido adquiridos pela 

SETOP anteriormente a este projeto. 

Para melhor acesso da planilha pelos usuários, o “Preço SETOP” foi disponibilizado no 

sítio eletrônico da SETOP (www.transportes.mg.gov.br) em formato Acrobat Reader 

(extensão PDF). A escolha por este programa se deu pelo fato de tratar-se de software 

gratuito, de fácil acesso e que impede a alteração dos dados disponibilizados, o que 

garante maior segurança às informações. 

http://www.transportes.mg.gov.br/
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4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

4.1 Indicadores de monitoramento 

 

No Acordo de Resultados de 2ª Etapa da SETOP foram pactuados, pela equipe da 

Superintendência de Projetos e Custos – SPC, dois indicadores diretamente relacionados 

à adoção do “Preço SETOP” no processo de análise técnica de convênios. São eles: o 

“índice de aumento da base de dados do Sistema de Preços da SETOP (Preço SETOP)” 

e o “tempo médio de análise técnica dos convênios (obras)”. 

A SPC é a unidade a qual a DCO está diretamente subordinada, conforme organograma 

apresentado (FIGURA 1). 

O primeiro indicador visa medir a expansão do “Preço SETOP”, tendo como base os 

1.766 (um mil setecentos e sessenta e seis) itens inicialmente constantes da planilha. 

Tal indicador foi criado como forma de incentivar o atendimento às demandas por 

inclusão de novos itens de serviços, tanto por parte dos municípios quanto de outras 

instituições interessadas (DEOP, sindicatos, etc). 

A meta estabelecida no Acordo foi de expansão sucessiva da base de dados da planilha, 

chegando, ao final do ano de 2009, a um aumento de 20% (vinte porcento) em relação 

ao número inicial de itens. 

Já o segundo indicador mede o impacto da adoção da planilha no processo de análise da 

documentação técnica dos convênios. Quanto mais completa, fácil de acessar, simples 

de entender e utilizar for a planilha, mais rápido será o processo de análise, por 

basicamente dois motivos: 
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 os analistas da SPC têm parâmetro único e confiável de verificação dos valores 

das planilhas orçamentárias; 

 as áreas técnicas dos municípios convenentes têm referência para elaboração das 

planilhas orçamentárias de suas obras. 

A meta estabelecida para este indicador foi de redução gradual do número de dias 

gastos com a análise técnica dos processos de convênios. A SPC pretende, a partir de 

uma média de onze dias constatada em 2007, alcançar o patamar médio de cinco dias 

em 2009. 

O resumo dos indicadores pactuados está representado na tabela abaixo (TABELA 5): 

 

TABELA 5 

Quadro de Metas e Indicadores 

Equipe da Superintendência de Projetos e Custos 

Objetivo 

Estratégico 

Nome do 

indicador 
Un. 

Vo 

Peso 

Metas Previstas 
Vínculo 

Estratégico Valor 
Per. 

Ref. 
2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 

Coordenar a 

elaboração 

de projetos e 
obras 

públicas de 

qualidade, 
com preço 

justo e no 

prazo 
acordado 

Tempo 
médio de 

análise 

técnica dos 
convênios 

(obras) 

Dias 

Corridos 
11 

Dez/ 

2007 
3 10 9 7 5 

Planejamento 

estratégico/ 

Projeto 
Associado 

Índice de 
aumento da 

base de 

dados do 
sistema de 

preços da 

SETOP 
(Preço 

SETOP) 

% 0 
Dez/ 

2007 
2 5 10 15 20 

Agenda 

Setorial 

 

4.2 Resultados mensurados 

 

A adoção do “Preço SETOP” para a análise da documentação técnica dos convênios 

trouxe diversos benefícios tanto para a SETOP quanto para os municípios. 

Essa simples ferramenta funciona como duplo mecanismo de controle, pois, ao mesmo 

tempo em que estão estabelecidos critérios técnicos e objetivos para aceitação de custos 
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de serviços em obras, estão também explicitadas, de maneira prévia, as condições 

exigidas para aprovação do orçamento de uma obra. 

Os resultados obtidos após a implementação deste projeto são objeto de mensuração 

periódica, tendo em vista que os indicadores utilizados encontram pactuados com o 

Governo do Estado no Acordo de Resultados. 

Para mensuração dos resultados obtidos com a adoção do “Preço SETOP”, foi realizado 

levantamento a fim de se estabelecer um valor de referência para os indicadores. 

O valor de referência do indicador “índice de aumento da base de dados do Sistema de 

Preços da SETOP (Preço SETOP)” foi o número inicial de itens constantes da planilha, 

ou seja, 1.766 (um mil setecentos e sessenta e seis). 

O primeiro resultado medido desse indicador ocorreu no 1º semestre de 2008, e mostrou 

um aumento de 7,7% da base de dados no período, o que se traduz na inclusão de 136 

(cento e trinta e seis) itens na planilha. 

Já no indicador “tempo médio de análise técnica dos convênios (obras)”, o valor de 

referência foi de 11 dias corridos, o que significa que a SPC levava, em média, 11 

(onze) dias para analisar cada processo de convênio no ano de 2007. 

O desempenho da equipe neste indicador tem sido mensurado mensalmente, desde 

março de 2008, quando foi assinada a 2ª Etapa do Acordo de Resultados pela SETOP. A 

tabela abaixo apresenta resumo das informações obtidas até o momento (TABELA 6): 



21 
 

 

TABELA 6 

TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE TÉCNICA DOS CONVÊNIOS (OBRAS) 

MÊS/ANO 

Nº DE DIAS 

CORRIDOS 

PARA 

ANÁLISE 

(Dias) 

Nº DE 

PROCESSOS 

ANALISADOS 

(Unidade) 

MÉDIA 

MENSURADA 

(Dias/Processo) 

META 

ACORDADA 

(Dias/Processo) 

MÉDIA 2007 11 

MARÇO/2008 39 11 3,55 10 

ABRIL/2008 2933 367 7,99 10 

MAIO/2008 4535 423 11 10 

JUNHO/2008 1943 301 6 10 

JULHO/2008 162 42 3,86 9 

AGOSTO/2008 58 28 2,07 9 

SETEMBRO/2008 63 16 3,94 9 

MÉDIA PARCIAL 2008 5,49 

 

Como se pode perceber na tabela acima, a redução da média do número de dias gastos 

para análise técnica dos convênios é bastante significativa. Passou-se de uma média de 

11 dias corridos em 2007 para uma média de aproximadamente 6 dias corridos em 

2008. Cumpre ressaltar que, apesar de não se poder atribuir esta melhoria no 

desempenho exclusivamente à adoção do “Preço SETOP”, esta ação com certeza 

contribuiu para o os resultados alcançados. 

Da análise do desempenho da equipe da SPC nos indicadores mencionados, podemos 

concluir que a adoção do “Preço SETOP” e a expansão de sua base de dados tornaram o 

processo de análise técnica de convênios muito mais célere e uniforme, beneficiando os 

municípios convenentes e sua população ao garantir o repasse de recursos de forma 

mais rápida e adequada à realidade local. 
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5 LIÇÕES APRENDIDAS 

 

Com o processo de elaboração e implementação do “Preço SETOP”, aprendemos que: 

 Iniciativas relativamente simples podem gerar grandes impactos e fazer a 

diferença; 

 Persistência e visão a médio/longo prazo são de fundamental importância para se 

alcançar objetivos e superar obstáculos; 

 Saber aonde se quer chegar é essencial para não se perder no processo; 

 Envolver os atores interessados desde a concepção de um projeto gera maior 

comprometimento, viabiliza e facilita a sua concretização e garante a sua legitimidade; 

 Encorajar o debate e o questionamento durante o processo leva à reflexões que 

enriquecem a experiência; 

 A atualização constante dos dados da planilha é imprescindível para sua 

confiabilidade e utilização; 

 Não seria suficiente apenas padronizar custos, é preciso atentar também para as 

diferenças de realidade existentes entre as diversas regiões do Estado; 

 Fazer não é suficiente, é necessário também divulgar; 

 Ter dados organizados e disponíveis ao usuário é fundamental para a utilização 

das informações; 

 Ter cuidado com a precisão das informações e com a não publicização de 

relatórios internos evita conflitos desnecessários; 

 Para o sucesso da iniciativa, foi necessária a mudança de perspectiva no 

tratamento com os municípios, que passaram de beneficiárias de um serviço a parceiras 

do Estado na consecução de seus objetivos estratégicos; 
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 Uma iniciativa de sucesso como o “Preço SETOP” pode gerar novas iniciativas, 

como o “Caderno de Encargos” e a “Cartilha de Instruções Técnicas de Engenharia”, 

ambas em processo implementação, conforme abordaremos no próximo item. 
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6 PRINCIPAIS OBSTÁCULOS E SOLUÇÕES ENCONTRADAS 

 

Como é natural de todo processo, algumas dificuldades surgiram durante a elaboração e 

implementação do “Preço SETOP”. 

Vale ressaltar, de início, a dificuldade inerente à própria configuração do Estado de 

Minas Gerais. Por possuir 853 municípios e uma área de quase 600 mil quilômetros 

quadrados, Minas abriga realidades completamente distintas, que deveriam ser 

igualmente consideradas pelo projeto.  

Para se ter uma idéia do impacto desse fator, temos como exemplo a variação de preço 

de insumos decorrente de custos de transporte. A indisponibilidade de um insumo na 

região implica em maior custo na sua aquisição, visto que uma maior quilometragem 

será percorrida para sua obtenção. 

A solução adotada para enfrentar esse desafio foi a regionalização do Estado, de forma a 

agrupar os municípios tendo por base seus padrões de preços para alguns materiais 

considerados básicos (areia, cimento e brita). 

Outro obstáculo encontrado no desenvolvimento deste trabalho foi o grande número de 

insumos a serem cotados para inserção e atualização dos preços na planilha. 

Para minimizar este problema, foram adotadas duas medidas: 

 atualização trimestral do “Preço SETOP”, visto que tal periodicidade seria 

suficiente para que se mantivesse a fidedignidade dos preços; 

 desenvolvimento de parcerias com fornecedores, prestadores de serviços e 

associações de município para cotação local dos insumos. 
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A definição dos serviços a serem incluídos na planilha também foi uma questão bastante 

debatida, pois existe uma enorme diversidade de serviços de engenharia, e seria 

inviável, de início, incluí-los todos na primeira versão do trabalho. 

Assim, decidiu-se que seriam priorizados os serviços mais comuns, e à medida que 

fossem demandados novos itens de serviços pelos usuários, estes iriam sendo 

gradativamente incluídos. 

Finalmente, podemos listar como aspecto dificultador, a deficiência técnica dos 

municípios na elaboração do orçamento das obras. Para auxiliá-los nessa atividade, 

estão sendo elaborados, como complementos ao “Preço SETOP”, dois outros projetos: 

 o “Caderno de Encargos”, que conterá as especificações de execução e os 

critérios de medição dos serviços listados na planilha; e 

 a “Cartilha de Instruções Técnicas de Engenharia”, que ensinará, passo a passo, 

como elaborar todos os documentos técnicos exigidos para a celebração de convênios. 

A elaboração desses dois documentos foi pactuada na revisão da Agenda Setorial do 

Acordo de Resultados do Sistema de Transportes e Obras Públicas que ocorreu este ano. 

Pelo exposto, constata-se que os obstáculos encontrados e as soluções adotadas para 

enfrentá-los fizeram do “Preço SETOP” uma importante iniciativa de sucesso no Estado 

de Minas Gerais. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O intuito deste trabalho foi apresentar, de forma sucinta e objetiva, a iniciativa de 

criação de uma planilha referencial de preços. O projeto que visava, inicialmente, a 

melhoria dos processos de análise de convênios, acabou transformando-se em uma 

ferramenta muito mais abrangente. 

Na sua atual formatação, o “Preço SETOP” representa muito mais que apenas uma 

planilha: trata-se de um completo sistema de orçamento, visto que as composições e os 

insumos constantes em sua base de dados possibilitam a montagem de inúmeras outras 

composições, permitindo o atendimento muito mais rápido às demandas por preços de 

novos serviços. 

Além de servir de parâmetro para a análise técnica de convênios, o “Preço SETOP” está 

sendo adotado também pelo DEOP-MG, que o utiliza para elaboração dos orçamentos 

das obras licitadas. 

Esse passo representa uma grande expansão do escopo do projeto, e comprova, de 

maneira indubitável, o seu sucesso. 

Por fim, vale destacar a transparência que o “Preço SETOP” traz aos atos da 

Administração. A sua adoção, tanto no processo de convênios quanto nas licitações 

realizadas pelo DEOP-MG, facilita sobremaneira o monitoramento realizado pelos 

órgãos de controle interno e externo, na medida em que estabelece valores referenciais 

para os serviços de engenharia e, conseqüentemente, para qualquer obra de edificação 

ou infra-estrutura no Estado. 
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