
 

      

 
 

A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML 

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº   032/2018 

DATA DE ABERTURA: 06/04/2018 ÀS 09hs30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF) 

 

A empresa ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº. 15.512.542/0001-10, estabelecida a Av. Pinheiro Machado, 1221 

– Centro, Porto Velho – RO através do seu representante infra assinado, vem respeitosamente à presença 

de Vossa Senhoria, com fulcro na legislação vigente e Lei 8666/93, o inciso II,  § 2º do artigo 40 do edital 

em epigrafe vem requerer informações sobre os valores estimados para cada item objeto do referido pregão 

conforme legislação: 

Nas modalidades previstas na Lei 8666/93, o inciso II,  § 2º do artigo 40 é taxativo quanto a 

obrigatoriedade do orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários. Tal orçamento 

compõe como um dos anexos do edital, dele fazendo parte integrante. 

O Tribunal de Contas da União, examinando Representação contra determinado edital da CEF, 

decidiu: 

“… determinar à Caixa Econômica Federal – CEF – que faça constar nos anexos dos editais de 

licitações o ‘orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários’, em cumprimento ao 

disposto no inciso II do par. 2°. do art. 40 da Lei n. 8.666/93, com a redação dada pela Lei n. 8.883/94.” 

(Decisão 479/99, TC-625.191/1997-8, Min. Adylson Motta, DOU de 5/8/99, p. 55). 

TCU – Acórdão 1925/2006 – Plenário “ 2. Na licitação na modalidade pregão, o orçamento 

estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários deverá constar obrigatoriamente do Termo de 

Referência, ficando a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de 

incluir tal Termo de Referência ou o próprio orçamento no edital ou de informar, no ato convocatório, a 

disponibilidade do orçamento aos interessados e os meios para obtê-lo.” 

Porto Velho, RO  04 de Abril de 2018. 

Nestes termos,  

 



 

      

Pede-se Deferimento. 

 

 

 

 


