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ILUSTRÍSSIMA PREGOEIRA JÉSSICA SANTOS MESQUITA DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÕES – CEL/APAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SANTON TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ sob o nº 

35.187.946/0001-93, sediada na R ALVARES DE AZEVEDO, 195, no Bairro de Santo Amaro - 

Recife-PE., CEP: 50.100-040, por intermédio de seu representante legal, Vladimir Marinho 

Falcão, inscrito no RG: 5157.459 e CPF: 049.694424-40 residente à Av. Almirante Barroso, Rio 

Doce, Olinda – PE apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO 

em face do edital do Processo Licitatório nº 0026.2022.CEL.PE.0005.APAC (PREGÃO 

ELETRÔNICO n° 0005/2022 – APAC), que faz pelos motivos de fato e de direito a seguir 

aduzidos. 

 

I – TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE 

 

Preliminarmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a 

data para abertura das propostas e início da sessão está prevista para o dia 09 de agosto de 

2022, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito de 3 (três) dias úteis previsto no art. 

41. § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

II – DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO NO CREA 

(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA) 

 

A presente licitação possui como objeto a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço de segurança eletrônica no imóvel do Radar 

Meteorológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, localizado no 

município de Chã Grande/PE, com locação e instalação de equipamentos. 

 

Uma vez que o serviço objeto da contratação futura engloba a realização da 

instalação e da manutenção dos equipamentos de vigilância, é considerado serviço de 

engenharia, nos termos da determinação do item 9.1 do Anexo VI-A da IN 5/2017, a seguir: 

 

9.1. Os serviços de instalação e manutenção de circuito fechado de 

TV ou de quaisquer outros meios de vigilância eletrônica são serviços 

de engenharia, para os quais devem ser contratadas empresas que 

estejam registradas no CREA e que possuam profissional qualificado 



em seu corpo técnico (engenheiro), detentor de atestados técnicos 

compatíveis com o serviço a ser executado. 

 

Pois bem. No caso de obras e serviços de engenharia, a Lei nº 5.194/1966 

estabelece a competência do Sistema Confea/Crea para o exercício da profissão de 

engenheiro. De acordo com os arts. 59 e 60 da referida lei, a pessoa jurídica que se organiza 

para prestar ou executar essas atividades, ou que mantém seção ligada ao exercício delas, 

está sujeita à fiscalização profissional pelos conselhos regionais, devendo providenciar sua 

inscrição. 

 

Verifica-se, portanto, a exigência de registro no CREA das empresas contratadas 

e que possuam profissional qualificado no corpo técnico (engenheiro) para instalação e 

manutenção dos equipamentos de vigilância, em razão de desenvolverem atividades 

inerentes a engenharia e agronomia. 

 

Nesse sentido, impõe-se a obrigatoriedade de inclusão no edital da exigência de 

comprovação do registro da empresa no CREA para fins de demonstração da qualificação 

técnica.  

 

 

II – INEXEQUIBILIDADE DOS VALORES PROPOSTOS COMO PARÂMETRO  

  

Necessário ressaltar o descompasso entre os preços apresentados no Edital, pois 

estão muito aquém da média praticada no mercado atualmente. 

 

Em tempo, resta oportuno relembrar que, de acordo com o artigo 48, Inciso II §1º, 

alíneas a e b, da a Lei de Licitações, preços manifestadamente inexequíveis são aqueles que 

não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 

necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.  

 

Portanto, para que ocorra a devida contratação por preços exequíveis, resta 

essencial a realização de uma nova cotação de preço, em que serão indicados todos as 

variáveis e especialidades do presente serviço, para que então, exista o real valor estimado. 

 

É necessário pontuar que é exigência legal que a Administração busque sempre 

a melhor proposta, sendo obrigatória a tentativa de redução dos valores de referência, o que 

inviabiliza ainda mais a exequibilidade de qualquer proposta. 

 

Por óbvio que uma proposta com valor reduzido em relação às demais a princípio 

aparenta ser aquela que de fato melhor represente o interesse público. Todavia, tal 

pressuposto não reflete a realidade quando o preço ofertado não foi formulado com base 

nos requisitos reais de mercado.  

 

Portanto, por melhor proposta deve-se entender não somente aquela que 

oferecer o menor preço, mas também, e principalmente, a que guardar consonância com os 

requisitos impostos pela Administração como necessários à sua elaboração.  

 

Desta forma, realizando uma análise da pesquisa de preços apresentada no edital 



torna-se claro que foram utilizados valores de referência baseados em cotação de preços 

totalmente defasadas. 

 

Destaca-se que tais preços são excessivamente inferiores aos preços praticados 

no ano de 2022. Ora, não se pode ignorar a situação atual da economia, bem como as 

alterações mercadológicas decorrentes da Pandemia do Vírus SARS-CoV-2 e da Guerra da 

Ucrânia, fatos que acarretaram diversos impactos financeiros e sociais para o setor de 

serviços, bem como afetou diretamente nos preços, sobretudo de produtos do ramo de 

tecnologia.   

 

Ocorre que a estimativa de preços apresentada pela Administração Pública deve 

corresponder a uma contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir 

que o contratado aufira algum lucro. Contudo, a estimativa de preços apresentada é 

impraticável no mercado, pois sequer cobre os custos para a manutenção do serviço.  

 

Portanto, a ilegalidade da estimada pesquisa de preços constitui-se em vício 

insanável de origem, ficando o edital nulo de pleno direito e seus frutos sem efeito, 

tornando-o não abjudicável ainda que seja mantido o certame nas atuais condições.  

 

Consoante já afirmado, a Lei n. 8.666/93 prevê em seu art. 48, inciso II, a 

necessidade de aferição de preços exequíveis durante o processo licitatório.  

 

A administração deve se assegurar de que as propostas apresentadas sejam 

viáveis e, para tanto, deve certificar o preço por meio de documentos que comprovem que 

os custos envolvidos são coerentes com os preços de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Logo, sendo um valor 

insuficiente para cobrir os custos do serviço e em clara desconformidade com os preços 

usualmente praticados no mercado, esse valor inviabilizará a contratação por preço justo e 

razoável. Nesse sentido, a lição de Marçal Justen Filho:  

 

“Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de 

questionamento por parte dos licitantes, na medida em que se 

caracterize como inexequível. Fixar preço máximo não é a via para a 

Administração inviabilizar contratação por preço justo. Quando a 

Administração apurar certo valor como sendo o máximo admissível e 

produzir redução que tornar inviável a execução do contrato, 

caracterizar-se-á desvio de poder.” (in Comentários à Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos, 11º Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393). 

 

Logo, caso seja mantido o valor de referência apresentado e a licitante vencedora 

tenha que cumprir o contrato com preço similar, quem incorrerá em prejuízos é a própria 

Administração. 

 

Isso porque o procedimento licitatório tem o objetivo de oportunizar, após sua 

realização, a formalização do contrato entre a Administração e o licitante vencedor. Desta 

forma, se o conteúdo da proposta, não só quanto ao preço como às demais condições, não 

permite que se realize o contrato administrativo, portanto, não ingressa na razoável área da 

competitividade e desatende o essencial objetivo da avença posterior.  

 

Por conseguinte, a fragilidade de uma proposta inexequível pode se configurar 



em uma verdadeira armadilha para o órgão licitante, em que o primeiro classificado vence 

o certame, atinge seus objetivos empresarias, quaisquer que sejam, fracassa na execução do 

objeto e rapidamente se socorre da revisão de preços.  

 

O Tribunal de Contas da União já decidiu sobre o tema:  

 

“Com efeito, ao admitir uma proposta com tais imperfeições, a 

administração pública pode ficar sujeita a uma posterior oposição de 

dificuldades para a execução contratual de parte da empresa. Não seria 

surpresa se, frustrada a alíquota incerta, que possibilitou cotações mais 

baixas e a adjudicação do objeto, a contratada viesse alegar a 

necessidade de equilíbrio econômico-financeiro, com base, por 

exemplo, no §5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93: (...). Chancelar uma 

promessa como se fosse uma prescrição de lei, com a boa intenção de 

contratar por menos, pode acabar trazendo consequências danosas 

para os cofres públicos. Além disso, transgride o princípio da 

legalidade desprezando, no caso, a realidade tributária.”  

 

No mesmo sentido são as lições de Marçal Justen Filho:  

 

“Admitir generalizadamente a validade de propostas de valor 

insuficiente pode significar um incentivo a práticas reprováveis. O 

licitante vencedor procurará alternativas para obter resultado 

econômico satisfatório. Isso envolverá a redução da qualidade da 

prestação, a ausência de pagamento dos tributos e encargos devidos, 

a formulação de pleitos perante a Administração e assim por diante. 

[...] Usualmente, a contratação avençada por valor insuficiente 

acarretará a elevação dos custos administrativos de gerenciamento do 

contrato. Caberá manter grande vigilância quanto à qualidade e 

perfeição do objeto executado e litígios contínuos com o particular, 

sempre interessado em obter uma solução que propicie a 

reestruturação da contratação. Logo, as vantagens obtidas pela 

Administração poderão ser meramente aparentes. No final, a 

Administração obterá ou um objeto de qualidade inferior ou se 

deparará com problemas muito sérios no tocante à execução do 

contrato.”  

 

Ante o exposto, requer seja o presente certame suspenso, para a realização de 

nova pesquisa de preços, para a obtenção de nova média dos valores de referência. 

 

III – CONCLUSÕES E REQUERIMENTOS 

 

Em face do exposto, a peticionante requer a imediata suspensão do processo 

licitatório de forma a possibilitar: 

 

a) a inclusão no edital da exigência de comprovação do registro da empresa no 

CREA para fins de demonstração da qualificação técnica;  

b) a realização de nova pesquisa de preços, para a obtenção de nova média dos 

valores de referência. Haja vista os considerados como o estimado, estarem 

divergentes das médias dos melhores preços inseridos como propostas. 



 

Requer ainda, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida 

a irresignação da impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade 

competente para tanto. 
 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Recife/PE, 05 de Agosto de 2022. 

 

 

 

____________________________________________________ 

SANTON TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
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