
 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREF. MUNICIPAL DE CELSO RAMOS 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 45/2022 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2022 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS/SC. 

 

 

 

 

CORINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 

01.468.282/0001-19, com sede na Avenida Salvador Di 

Bernardi, nº 700, salas 103 e 201, bairro Campinas, cidade 

de São José, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.101-260, 

vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO ao 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 45/2022, com fulcro no art. 41, § 2º, 

da Lei Federal nº 8.666/93 c/c item 10 do edital, por 

entender que há impropriedade na publicação do ato 

convocatório e seus anexos, prejudicial aos interessados e 

à própria Pref. Municipal de Celso Ramos. 
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1. SÍNTESE FÁTICA 

O Edital de licitação n. 45/2022, pregão presencial n. 31/2022, tem 

como objeto a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e mão 

de obra para manutenção e ampliação do sistema de videomonitoramento 

urbano do Município de Celso Ramos/SC. 

A ora impugnante, ao proceder a análise do instrumento 

convocatório, constatou a existência de irregularidades que necessitam ser 

sanadas em observância aos princípios administrativos e constitucionais que 

regem a Administração Pública com o intuito de resguardar o regular 

prosseguimento do certame. 

Ressalta-se, entretanto, que o ato de impugnar o Edital não é uma 

afronta ao órgão licitante, como muitos órgãos lamentavelmente entendem, mas 

sim, uma forma de interação entre a Administração Pública e seus administrados. É 

tão somente um direito previsto em lei de se apresentarem esclarecidos os pontos 

obscuros e/ou controvertidos no edital. 

Assim, certos da habitual atenção dessa administração municipal, e 

confiantes no bom senso do ilustre Pregoeiro e sua Equipe de apoio, a impugnante 

requer sejam analisadas e, posteriormente, sanadas as irregularidades encontradas, 

a fim de que o presente certame transcorra normalmente. 

Fato é que o edital de Licitação n. 45/2022 traz valores de 

referência/preços máximos muito abaixo daqueles que representam a realidade dos 

custos do mercado e merecem ser revistos por esta instituição sob pena de licitação 

deserta, ou até mesmo,  inexecução contratual.  

Manter o edital como se encontra representaria expressa conivência 

do Município com a vulnerabilidade absoluta das contratações.  

É bastante louvável que este eminente Município esteja buscando a 

obtenção de propostas mais vantajosas com o fito de buscar economicidade aos 
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cofres públicos. Contudo, há que se ter grande cautela na confecção dos editais 

para impedir que se impulsione contratações absolutamente aventureiras que 

acarretarão prejuízos para todos os envolvidos, inclusive ao próprio órgão licitante. 

É fato incontroverso que o edital de licitação ora impugnado contém 

preços de referência/máximo manifestamente impraticáveis, ao menos por empresas 

que respeitam as determinações legais (legislação trabalhista, previdenciária e 

tributária).   

Não se pode deixar de sopesar, ainda, que a estimativa de valores 

irreais em pregões eletrônicos ou presenciais provavelmente resultará no 

descumprimento das obrigações contratuais, impondo ao órgão contratante a 

rescisão unilateral do contrato. 

Poderá ocorrer, inclusive, a falta de pagamento dos salários dos 

empregados e até do valor acertado com os fornecedores/fabricantes dos 

equipamentos adquiridos.  

Neste ponto, é imprescindível que a municipalidade tenha uma 

atenção ainda maior na formação da composição dos custos a fim de garantir a 

adjudicação de propostas seguras e que efetivamente contemplarão todos os 

custos inerentes à contratação.  

O discurso chega a ser exaustivo, nobre administração, mas é 

incontroverso que os orçamentos que balizaram a fase interna da licitação estão 

grosseiramente equivocados, eis que, conforme será demonstrado a seguir, não 

traduzem a realidade dos custos do mercado. 

Há flagrante insegurança da contratação!! 

Além da defasagem dos valores “referenciais”,  é necessário 

esclarecer se os valores contidos na relação dos itens da licitação (anexo I contido 

no sítio eletrônico do município) se referem a valores máximos ou meramente 

estimativos. 
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Por derradeiro, é imprescindível que se inclua no editais exigências no 

tocante as normas regulamentadoras, uma vez que indispensáveis para garantir a 

segurança de todos os envolvidos com o objeto da licitação.  

Passamos à competente impugnação. 

 

2. MÉRITO 

a) Valores inseridos no Anexo I – Relação dos Itens da Licitação 

Analisando o edital e seus anexos, especialmente o Anexo I – 

Relação dos Itens da Licitação retirado do portal da licitação no sítio eletrônico do 

município, verifica-se que o preço máximo estipulado para os produtos não condiz 

com a realidade do mercado. Logo, os valores ali inseridos são insuficientes para 

cobrir todas as despesas que compõem os custos do objeto licitado. 

Vejamos alguns exemplos descritos abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QTE VALOR EDITAL VALOR 

FORNECEDOR 

DIFERENÇA 

UNITÁRIA 

DIFERENÇA 

TOTAL 

3 QUADRO DE 

COMANDO 

9 236,00 891,79 655,79 5.902,11 

46 MINI RACK 1 276,90 671,44 394,54 394,54 

50 CÂMARA 

BULLET 

13 1.837,00 2.315,00 478,00 6.214,00 

53 NVR 16 CANIS 1 2.649,00 3.775,00 1.1126,00 1.1126,00 

 2.654,33         13.636,65 

Conforme se verifica no quadro acima, há valores muito divergentes 

em relação aos preços praticados no mercado, o que deverá resultar na imediata 

atualização dos orçamentos utilizados pela municipalidade na formação dos seus 

preços. 
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Apenas considerando os valores unitários, tem-se uma diferença de 

R$ 2.654,33 (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos). 

Considerando as quantidades reais estipuladas no edital, tem-se uma diferença de 

R$ 13.636,65 (treze mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), o 

que, além de potencialmente excluir competidores qualificados, afeta 

substancialmente a margem competitiva do certame. 

Sem falar nos custos com a  mão de obra que em nenhum momento 

são referenciados no edital.  

Nobre administração, não se trata tão somente de aquisição de 

insumos, equipamentos, produtos, máquinas que serão simplesmente “entregues” e 

deixados a disposição do órgão para futura utilização. 

Trata-se, também, de MÃO DE OBRA para manutenção e ampliação 

do sistema de videomonitoramento urbano do município! 

É imprescindível que a administração inclua, além da diferença dos 

valores dos equipamentos, no mínimo, uns R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cobrir 

gastos com toda manutenção e ampliação do sistema!! 

Até porque não se trata apenas de manutenção preventiva, trata-se, 

também,  de manutenção corretiva que demandará a alocação de um funcionário 

específico para atender os chamados urgentes dentro do prazo exigido no edital.  

Além do mais, não se pode deixar de considerar nos custos a 

margem de lucro (remuneração do empresário) e as despesas administrativas (rateio 

da locação da sede da empresa, folha de pagamento do pessoal administrativo, 

energia elétrica, telefonia, água, material de expediente, supervisão, etc), bem 

como todos os tributos incidentes. 

A retificação do edital é de suma importância para refletir os custos 

efetivos do mercado, impondo uma majoração no valor de referência no montante 

mínimo de R$ 30.000,00. 
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b) Orientação Jurídica 

Durante a fase de planejamento da licitação é imprescindível que se 

faça um fiel levantamento dos custos dos serviços para atender o §  2º, inciso II do 

art. 40 da Lei nº 8.666/93. 

É absolutamente reprovável, com o mais elevado respeito, que a 

contratação seja orientada por preços que não se sustentam. 

O entendimento dos Ministros do Tribunal de Contas da União é no 

sentido de que o preço de referência “deve refletir o preço de mercado, levando em 

consideração todos os fatores que influenciam na formação dos custos” (4a Edição - 

Revista, atualizada e ampliada, Orientações e Jurisprudência do TCU, Licitações & 

Contratos). 

Caso o preço não reflita o praticado no mercado, a Administração 

pode incorrer em erro e estimar um valor abaixo daquele que pode ser efetivamente 

executado. 

A legitimidade das contratações públicas se dá com a 

comprovação da regularidade dos preços, pois resulta diretamente no atendimento 

do princípio da economicidade e da supremacia do interesse público. 

Não se pode olvidar que o preço de referência da Administração 

serve para assegurar a existência de recursos orçamentários suficientes para o 

pagamento da despesa com a contratação, logo, se houver impropriedades no 

valor de referência, automaticamente causará problemas à unidade licitante ao 

segregar valores que serão destinados a essa contratação.  

O Tribunal de Contas da União já decidiu quanto à necessária 

precisão dos valores estimados pela Administração, in verbis: 

 

É imprescindível a fixação, no edital, dos critérios de aceitabilidade de 

preços unitários e globais, em face do disposto no art. 40, inciso X, c/c o art. 

43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993. Não é possível licitar obras e serviços sem 
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que o respectivo orçamento detalhado, elaborado pela Administração, 

esteja expressando, com razoável precisão quanto aos valores de mercado, 

a composição de todos os seus custos unitários, nos termos do art. 7º, § 2º, 

inciso II, da Lei nº 8.666/1993, tendo-se presente que essa peça é 

fundamental para a contratação pelo preço justo e vantajoso, na forma 

exigida pelo art. 3º da citada lei (Acórdão 2014/2007 Plenário TCU). 

 

A avaliação do custo do serviço pela Administração dever ser feita por meio 

de orçamento detalhado, considerados os preços e as especificações em 

prática no mercado (Acórdão 531/2007 Plenário). 

 

Os instrumentos contratuais devem explicitar os preços a serem pagos pelos 

itens de serviços efetivamente executados, a fim de garantir que sejam 

compatíveis com os preços de mercado. (Acórdão 50/2007 Plenário TCU). 

[grifos nosso] 

 

Em razão de todo exposto, ficou mais que comprovado que os 

preços balizadores do total máximo estão defasados e merecem ser revistos de 

forma imediata a fim de permitir uma competição salutar para todas as partes 

envolvidas no processo licitatório.  

Por derradeiro, informa-se que todos os preços de mercado aqui 

citados estão devidamente comprovados nos orçamentos anexos a esta 

impugnação. 

c)  Preço Máximo x Valor Estimado x Valor de Mercado 

Analisando o Edital, verifica-se, em três passagens, que a 

administração municipal faz referência ao valor “estimado” da contratação, ao 

preço de “mercado”  e preço “máximo”. 

Vejamos: 

8.12 – Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
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8.13 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, 

o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, desclassificando as 

propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivos, assim 

considerados aqueles acima do preço de mercado. 

 

 

 

 

Num primeiro momento, conforme exaustivamente exposto, é 

necessário que a administração delimite com precisão os valores de mercado 

para não incorrer em erro e desclassificações arbitrárias de propostas. 

Em segundo lugar, é necessário que este órgão licitante unifique 

as “expressões” utilizadas, eis que valor estimado é completamente diferente de 

valor máximo. 

Nestes termos, preço estimado não é sinônimo de preço máximo, 

constituindo-se duas realidades distintas.  

Quando se limita no edital um preço máximo, automaticamente se 

estabelece um limite absoluto para o valor da proposta pretendida pelo licitante. 

Baseado nisso, não se pode concluir que se o edital fixar um valor 

como estimado (meramente referencial) este também será o preço máximo.  
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O Tribunal de Contas da União já reconheceu que o “valor de 

referência” ou simplesmente “valor estimado” não se confunde com 

“preço máximo”. O valor orçado, a depender de previsão editalícia, pode, 

eventualmente, ser definido como o preço máximo a ser praticado em determinada 

licitação, mas não necessariamente (Ver Acórdão nº 6.452/2014 2ª Câmara 

(Recurso de Reconsideração, Relator Ministro José Jorge). 

Posto isso, a delimitação de um correto preço de mercado, bem 

como diferenciação entre preço estimado e preço máximo é medida que 

impõe. 

 

d) Normas Regulamentadoras 

Analisando o edital, verifica-se, ainda, a completa ausência de 

regra no tocante à exigibilidade de normas regulamentadoras pertinentes às 

atividades a serem desenvolvidas.  

As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições complementares 

ao capitulo V da CLT, e estabelecem deveres a serem cumpridos não só pelos 

empregadores, mas também pelos trabalhadores, com o objetivo de garantir 

trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de 

trabalho.  

É importante ressaltar que o treinamento pautado em regras 

estabelecidas pelas NRs instituídas pelo Ministério do Trabalho tem o objetivo de 

alertar os empregados quanto aos cuidados e proteção necessária no desempenho 

de suas funções. 

A elaboração/revisão das NR é realizada pelo Ministério do Trabalho 

adotando o sistema tripartite paritário por meio de grupos e comissões compostas 

por representantes do governo, de empregadores e de empregados. 
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Nestes termos, as empresas que pretendem desenvolver serviços 

de instalação de equipamentos eletrônicos de segurança precisam de 

funcionários especializados dotados de cursos de capacitação para que possam 

lidar com os riscos e situações.  

Insta destacar que Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT edita diversas normas para os mais variados tipos de serviços, 

especialmente os serviços que podem comprometer de alguma forma a saúde e 

a segurança (individual e coletiva) dos trabalhadores e dos usuários dos serviços.  

Nesta senda, é indispensável que as empresas que prestam 

serviços de mão de obra para manutenção e ampliação de sistema de 

videomonitoramento urbano e instalação de equipamentos eletrônicos de 

segurança em geral empreguem funcionários especializados e altamente 

capacitados para que possam lidar com os riscos inerentes à operacionalização 

dos serviços.  

As principais normas que a municipalidade deve exigir 

comprovação são: 

a)  NR 6   – Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

b)  NR 10 – Segurança em Instalações de Serviços de Eletricidade; e  

c) NR – 35 – Trabalho em Altura. 

Portanto, ao não incluir tal exigência no edital de licitação, a 

Administração atrai para si o risco de negligenciar uma contratação com riscos e 

futuramente assumir um passivo por um acidente de uma empresa que enviou 

um “faz tudo” no lugar de um profissional qualificado e treinado.  

Com a falta de exigência especifica de cumprimento dessas 

normas no ato convocatório, a própria municipalidade está ferindo princípio 

básico da administração pública que é a supremacia do interesse público 
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conjugado com o respeito a toda coletividade. Isso porque se aventura a 

contratar empresas que não cumpram a carta celetista e não respeitem às 

normas de segurança e medicina do trabalho indispensável para legalidade da 

prestação dos serviços objeto do pregão.  

Acredita-se que a omissão da exigência de certidões de normas 

regulamentadoras de trabalho em altura e segurança e saúde dos trabalhadores 

no rol dos documentos habilitatórios foi um equívoco dessa Administração que 

pode/deve ser corrigido nos termos da Súmula 473 do STF.  

Fundamental, e para estrito cumprimento de dever legal, a 

exigência de comprovação de cumprimento das NR´s da ABNT na qualificação 

técnica. 

Posto isso, acredita-se que a omissão em relação às normas 

regulamentadoras foi um equívoco desta administração que merece ser 

imediatamente corrigido com a inclusão dessa exigência não só nas 

especificações técnicas do Projeto Básico, mas também para comprovação da 

qualificação-técnica das empresas no momento da habilitação.  

 

 

3. DOS PEDIDOS 

 

Em razão do acima exposto, REQUER a retificação do edital de 

licitação n. 45/2022 (pregão presencial n. 31/2022) promovido pelo Município de 

Celso Ramos ante os vícios aqui apontados com a consequente alteração do 

instrumento convocatório nos termos acima expostos, especialmente em relação ao 

valor de referência, ao preço máximo e às normas regulamentadoras. 
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Por derradeiro, pede que seja respeitado o disposto no art. 21, § 4º, 

da Lei n.º 8.666/93 no tocante a renovação do prazo de publicidade do edital, após 

as retificações realizadas no seu texto. 

Pede e espera deferimento.  

Florianópolis/SC, 27 de abril de 2022. 

 

 

CORINGA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA. 

CNPJ nº 01.468.282/0001-19 
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