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Bom dia , Obrigado pelo seu interesse em participar da licitação. Porém sua impugnação não cabe 

aceitação.  
 Sobre o fato levantado, o preço estimado não foi uma mera ilação. Fizemos um levantamento em 

valores pagos pela fundação e uma  uma pesquisa de preços  com base na IN 73/2020 que diz:.  
  
 ``Art. 2º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se: 

I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de 

preços coletados, podendo desconsiderar, na sua formação, os valores inexequíveis, inconsistentes e 

os excessivamente elevados`` 

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo 

licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos 

seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde 

que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior 

à data de divulgação do instrumento convocatório; 

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de 

até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos 

no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, 

contendo a data e hora de acesso; ou 

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde 

que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de 

antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. 

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II. 

 Sobre a  Lei n. 8.666/93,   em seu art. 40, § 2º, II, estabelece que o orçamento estimado 

em planilhas de quantitativos e preços unitários é parte integrante obrigatória do edital. Contudo, por 

não haver previsão expressa na Lei n. 10.520/02, a jurisprudência dos tribunais de contas brasileiros 

tem majoritariamente entendido por sua facultatividade nas licitações na modalidade pregão``´ 

E ainda, conforme  Decreto 10.024/14 ´ 

´´Art. 15.  O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar 

expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente 

aos órgãos de controle externo e interno.´´ 

´´§ 2º  Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a 

contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem 

prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à 

elaboração das propostas´´ 

´´§ 3º  Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor 

estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará 

obrigatoriamente do instrumento convocatório´´.(Não é o caso). Portanto esse detalhamento que a 

empresa solicita é um documento interno da Fundação. 

Obrigado Eriwelton Vilela Coelho Pregoeiro Oficial/ FUNDECC  
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