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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital 
de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 
 

PERGUNTA 01: 

Constatamos uma grande divergência de valores no preço de compra para os seguintes itens? 
Item 3 – Fundações e Estruturas: 
Todas as bitolas de aço ( 5,00mm a 20,00mm ) com valores defasados em relação ao preço de compra no 
mercado 
  
Item 7,00 – Infraestrutura Elétrica e Telecomunicações: 
Todas as bitolas de cabos exigidos na planilha ( 2,5mm² a 35,00m² e cabos multipolares ) com valores defasados 
em relação ao preço de compra no mercado 
Cabo para Telecomunicações (Item 7.8.1 - CABO PARA TELECOMUNICAÇÕES UTP, 4 PARES, CAT 6. REF.:  
FURUKAWA/ NEXANS ) -  Com valores defasados em relação ao preço de compra no mercado. 
  
Diante do exposto, venho através deste solicitar revisão da planilha em função da grande diferença em valores 
que esses itens acarretam no total da obra. 
  

RESPOSTA 01:  

Segundo o Acordão 2984/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, que trata sobre a coleta de preços de 
insumos para elaboração das tabelas Sinapi: “... o Sinapi deve ser sempre a referência de preço máximo a ser 
adotado, admitidas somente variações a menor”.  
De acordo com a publicação, também do TCU “Licitações e contratos- orientações e jurisprudência do TCU” 
contempla orientações sobre licitações e contratos administrativos: 
  

“Diretrizes estabelecidas para elaboração e execução da Lei Orçamentaria de 2010 
determinam que o custo global de obras e serviços contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou 
serviços menores ou iguais à mediana dos correspondentes no Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na 
internet, pela Caixa Econômica Federal, e, no caso de obras e serviços rodoviários, a 
tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), em atendimento ao disposto 
nos §§ 1º ao 4o e 10 do art. 112 da Lei no 12.017, de 17 de agosto de 2009 (LDO): 
  
nos casos em que Sinapi e Sicro não oferecerem custos unitários de insumos ou serviços, 
poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada 
por órgão ou entidade da Administração Publica Federal, incorporando-se as 
composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 
constantes do Sinapi e do Sicro;                    “ 

  
Ainda na publicação supracitada temos: 
 

“Súmula 157: Os dispositivos das leis de diretrizes orçamentarias que fixam a 
obrigatoriedade da adoção dos custos unitários constantes do Sinapi, como limitadores 
dos custos de obras e serviços executados com recursos dos orçamentos da União, estão 
em perfeita sintonia com os princípios insertos no caput do art. 37 da Constituição 
Federal, sendo, portanto, de observância obrigatória, inclusive, pelos órgãos e entidades 
da Administração Indireta, sempre que houver correspondência entre os itens orçados 
pela Administração e os que integram aquele sistema de referência, salvo quanto as 
demais hipóteses previstas em lei.” 

  
Com relação ao questionamento do item 3 – “fundações e estrutura”, as composições e insumos utilizados tem 
como referência a tabela SINAPI conforme orientação do Tribunal de contas da União. 
Com relação ao questionamento do item 7: Cabos de cobre: e insumos utilizados tem como referência a tabela 
SINAPI conforme orientação do Tribunal de contas da União. 
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 Item 7.8.1 - CABO PARA TELECOMUNICAÇÕES UTP, 4 PARES, CAT 6. REF.:  FURUKAWA/ NEXANS: Os 
preços para o insumo foram tomados conforme  propostas encontradas no mercado para atendimento ao padrão 
da referência indicada, pois o sinapi tem um insumo similar, mas que não atende as especificações solicitadas 
em projeto, por este motivo fez a cotação de mercado. Pesquisa em 31/08/2020 
 

 

Curitiba, 21 de outubro de 2020. 

 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 
 


