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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL-AGEHAB
COORDENADORIA TÉCNICA - UNIDADE DE APOIO À LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 08/2021

RESPOSTA ESCLARECIMENTO 1

QUESTIONAMENTO 1:

A licitante solicita revisão do valor do item 2.04 - Armação de Tela de Aço Soldada
Nervurada Q-196, Aço CA-60. 5.00mm. malha 10x10, da Planilha Orçamentária, ou
substituição do mesmo por outro com características técnicas e desempenho semelhante,
alegando que o custo atual deste item está com déficit considerável.

RESPOSTA:

É obrigação legal, ditado pelos artigos 40 e 43 da Lei 8.666/93 a realização de pesquisas
de preços visando o estabelecimento do valor estimado o máximo da contratação,
atendendo ao princípio da economicidade. No âmbito federal, o SINAPI (e o SICRO.
conforme o caso) são sistemas referenciais para a elaboração do orçamento público,
podendo se prestar também, a depender de sua atualidade e nível de detalhamento, a
referenciar a variação no preço de insumos do setor de Construção Civil (conforme o
Decreto n° 7983/2013). Assim, o SINAPI é utilizado pela AGEHAB, à semelhança dos
diversos órgãos e entidades da administração pública Federal e Estadual para obter
preços confiáveis para os orçamentos de obras públicas e serviços de engenharia que
balizarão os orçamentos de referência nas licitações e serão utilizados como critérios de
aceitabilidade dos preços, quando apresentadas as propostas por licitantes. Diante do
exposto, o valor utilizado no item 2.04 - Armação de tela de aço soldada nervurada Q-
196. aço CA-60. 5.0 mm. malha 10x10 cm é o valor do SINAPI de janeiro de 2021, que
é o mês de referência do orçamento, e será mantido para a licitação em pauta, bem como
não será apresentada a alternativa de substituição.

Campo Grande/MS, 01 de junho de 2021.
Ps

NWALDÇf BELAMOÒLIE
Pnàsiüente da CPL
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