
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022 - FMDE 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA E 

ELETRÔNICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES 

ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

IMPUGNANTE: OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – TIMBÓ  

 

DECISÃO  

 

I. DOS FATOS 

 Trata-se de impugnação intentada em 20/05/2022 pelo OBSERVATÓRIO SOCIAL DO 

BRASIL - TIMBÓ aos termos do edital de Pregão Presencial n° 05/2022, que objetiva a Aquisição 

de Equipamentos e Materiais de Informática e Eletrônicos destinados ao Atendimento das 

Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.  

 

Em suas razões, o impugnante assevera, na síntese que se faz necessária, que os itens 

1 e 4 constantes do edital estão com o valor unitário muito superior ao praticado atualmente pelo 

mercado local, devendo ser feita nova pesquisa de mercado, de modo a corrigir os valores 

estimados. 

Sendo este, em síntese, o relatório, passamos à análise e decisão da impugnação. 

 

II. DO MÉRITO 

II. I – DO VALOR DE REFERÊNCIA E SUA FINALIDADE  

Prefacialmente importante recordar que o valor de referência consignados no edital tem 

por fundamento informações fornecidas pelo mercado, através de potenciais fornecedores 

regularmente convocados para apresentação de seus valores, de modo a demonstrar a média 

de mercado, cuja finalidade é assegurar o conhecimento da realidade do mercado, de modo a 

conseguir, ao final do certame, a contratação por preço justo.  

 

Nesse sentido, destacamos o entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 

n.392/11-Plenário e 10051/15-2ª Câmara), onde:  

 

Desde sempre compreendemos o valor orçado ou estimado da licitação como 

produto das pesquisas de preço destinadas a identificar quanto, aproximadamente, a 



 
 

Administração gastará com a contratação e, no caso da aplicação da Lei 8.666/93, qual 

a modalidade de licitação a ser adotada. A Lei 8.666/93 não traz definição do que seja o 

valor estimado, por isso o conceito tomado como verdadeiro foi o conceito exato da 

palavra no senso comum. Sob tais premissas, então, não haveria porque falar em 

divulgação desse valor. O valor estimado também é chamado de valor orçado, 

certamente porque resulta de um orçamento previamente elaborado, junto a 

diversas fontes, incluindo potenciais fornecedores.  (grifamos) 

 

No caso em apreço, as solicitações de orçamento, para composição dos valores de 

referência, foram encaminhadas à diversas empresas localizadas no município de Timbó e 

região.  Nenhuma das empresas de Timbó respondeu à solicitação da SEMED, dentre elas a MB 

INFORMÁTICA da qual agora utiliza-se o orçamento para impugnar o valor previsto no edital.  

 

Desta forma, a SEMED serviu-se de todos os orçamentos encaminhados em resposta a 

solicitação para a composição dos valores de referência.  

 

Vislumbra-se, portanto, que, ao contrário do que faz crer o impugnante, não há 

ilegalidade no ato impugnado eis que pautado em informações disponibilizadas pelo próprio 

mercado, em estrita observância às disposições legais, doutrinárias e jurisprudenciais sobre o 

tema.  

 

É cediço que, para servir de parâmetro idôneo, a pesquisa deve ser a mais ampla 

possível, o que foi observado pela Administração Municipal no caso em apreço, que enviou 

solicitações de orçamentos para mais de 15 empresas (em que pese não ter havido interesse de 

todas no fornecimento do orçamento), bem como deve considerar todas as variáveis que possam 

ter repercussão no valor do objeto, tais como eventuais variações do produto ou serviço a ser 

licitado, o local da entrega, quantidades, validade, etc.  

 

Entretanto, em que pese inexista ilegalidade no ato impugnado, eis que não observada 

qualquer prática de sobre preço, mas ausência de fornecimento de informação pelos 

fornecedores locais, ante a conveniência e oportunidade, diante da informação superveniente 

trazida pelo  Observatório Social do Brasil - Timbó, em 24/05/2022 fora determinada a 

SUSPENSÃO da Sessão Pública designada para o dia 30/05/2022 as 9h05min, bem como a 



 
 

realização de novas pesquisas de preços a fim de confirmar os valores de referência dos itens 1 

e 4 do Termo de Referência constante do Edital de Pregão Presencial n. 05.2022 SEMED, de 

modo que, ante os novos orçamentos fornecidos, obteve-se diminuição na média do valor de 

referência para os itens 1 e 4, o que, em observância ao princípio da economicidade, 

oportunidade e conveniência, Impõe a revisão do valor de referencia alusivos aos itens re-

orçados, expedindo-se retificação ao edital. 

 

III. DA CONCLUSÃO:  

 

Ante todo o exposto e atendendo aos princípios que regem as licitações públicas, em 

especial a economicidade, oportunidade e conveniência,  em que pese improcedentes os 

motivos apresentados pelo impugnante, face a superveniência dos novos orçamentos que 

reduziram o valor da média de mercado e a necessidade de revisão de quantitativos 

DEFERE-SE parcialmente o pedido formulado, nos termos da fundamentação e da 

documentação anexa, determinando-se a RETIFICAÇÃO do edital alterando o valor de 

referência  dos itens 1 e 4 e, ainda, a quantidade dos itens 03, 04 e 05, passando de 50 

unidades para 80 unidades, de 50 unidades para 95 unidades e de 50 unidades para 80 

unidades, respectivamente.  

 

Dê-se ciência ao Impugnante e publicidade da presente decisão, bem como se procedam 

às demais formalidades determinadas em lei. 

   

Timbó, 21 de julho de 2022. 

 

 

ALFROH POSTAI  

Secretário Municipal de Educação   


