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Ofício 019/2021                                                                  Goiânia, 13 de Outubro de 2021 

 
Ilmo(a). Senhor(a)  
Pregoeiro (a) Oficial 
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba-Go 
 
Ref: Cotações com fornecedores - Pregão Presencial nº. 014/2021. 
 
Senhor(a) Pregoeiro(a); 

 

Em resposta a solicitação de justificativa para não utilização das Tabelas de preços 

GOINFRA e SINAPI, temos a informar tecnicamente que; 

 

Devido a grave crise sanitária  mundial causada pela Pandemia da COVID-19, estamos passando 

por tempos jamais vistos na história mundial.  Em meados de 2020 quando surgiram os primeiros 

rumores dessa pandemia causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, quase nada se sabia sobre essa 

doença infecciosa causada por esse vírus, diante da crise sanitária e humanitária estabelecida 

vários governos ao redor do mundo adotaram práticas chamadas de “Lockdown” onde se fechava 

tudo – comércio, indústria, escolas, igrejas, etc – e as pessoas eram obrigadas a ficar em casa 

confinados. 

 

Com a paralisação da economia mundial causada pela Pandemia da Covid-19, houve uma grande 

escassez de produtos e principalmente de matéria prima já sentida na economia no final do ano de 

2020 e início de 2021. Somente o aço sofreu uma variação de preço de quase 100% em um  ano, 

sendo umas das principais matérias primas utilizadas no ramo da elétrica.  

 

Devido a velocidade na alta dos preços dos produtos ligados a infraestrutura elétrica, as tabelas de 

referência como GOINFRA e SINAPI, não conseguem se atualizar conforme variação dos preços 

de mercado, estando estas sempre defasadas, tornando FRACASSADO os processos lictatórios. 

 

Diante da necessidade de execução de obras de infraestrutura elétrica urgentes nas dependências 

da Fesg, optamos pela realização da licitação para aquisição de material elétrico baseada em 3 

(três) orçamentos de mercado com empresas do ramo. 
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Sem mais para o momento, desde já agradeço 

 

 

Engº Leonardo F. Félix 

CREA:22236/D-GO 


