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SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

CLIENTE 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª 

REGIÃO - CREFITO-7 - BA 

PROJETO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

 

 

Prezado Sr. Pregoeiro, 

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e 

humanizadas através da tecnologia. 

Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PE nº 01/2022, a 

Metdata Tecnologia da Informação Eirelli, CNPJ nº 28.584.157/0003-92, neste 

ato representada por representante legal, vem, mui humilde e respeitosamente, 

oferecer a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em tela, MOTIVADAMENTE ao 

PREÇO ESTIMADO com lastro na Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/93 e 

Decreto nº 5450/2005, na forma estabelecida no edital, o que faz da seguinte forma: 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Edital em tela, no seu formato atual, exige que os itens sejam licitados com preço 

estimado abaixo do valor de mercado para um scanner com ADF de 80 folhas, onde 

se identifica uma significativa limitação quanto à oferta de fornecedores. 
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MÉRITO 

Apresentamos abaixo os aspectos que levaram a este entendimento sobre as 

perspectivas vindouras para este processo licitatório. 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

A presente impugnação é plenamente tempestiva, vez que requerida dentro 

do prazo legal, nos exatos termos do edital.  

“21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura 
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.” 

 

Diante disso, da comprovada tempestividade, visto que a 
licitação ocorrerá no dia 10 de Maio de 2022, requer o seu 
devido processamento na forma da Lei. 

II – DOS FATOS 

Consoante se infere do referido edital, verifica-se que o valor unitário médio 

dos projetores dos item 08 estimado por folha impressa, foi baseado em pesquisa 

antiga do mercado atual, estando então os valores desatualizados para os 

equipamentos requisitados. 

A diferença entre o valor estimado e o valor atual de mercado, varia bastante, 

sendo bem inferior para aquisição de um scanner com ADF de 80 folhas, com 

velocidade de 60 ppm/120 ipm, acoplado com mesa digitalizadora modular integrada 

A4/Ofício e ciclo diário de 9.000 páginas por R$ 2.568,36, fazendo-se necessário 

adaptar o edital ao preço médio do mercado atual. 

III – DO DIREITO 

 

III.1. PREÇO DE REFERÊNCIA TEMERÁRIO E INEXEQUÍVEL 
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Conforme exposto nos fatos nos autos, as empresas participantes de 

qualquer processo licitatório necessitam seguir normas fundamentadas em lei, 

visando perpetuamente estabelecer a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração e, por outro lado, sem perder de vista princípios gerais previstos na 

Constituição Federal, visando garantir assim, principalmente, a igualdade e a 

competitividade entre os licitantes.  

Destarte, é necessário pontuar que compete a Universidade buscar a melhor 

proposta, desde que seja compatível com a realidade do mercado. 

Por óbvio que uma proposta com valor discrepante em comparação a 

realidade atual, embora possa parecer, a princípio ser aquela que de fato melhor 

represente o interesse público, torna-se inócua, por não haver compatibilidade 

entre valor e especificação técnica dos equipamentos de projetores. 

Sendo assim, 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 Universidade como necessários à 

sua elaboração.  

A estimativa de preços apresentada pela entidade deve corresponder a uma 

contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o 

contratado aufira algum lucro.  

Ocorre que no caso concreto, tal estimativa de preços é impraticável no 

mercado, pois sequer cobre os custos para aquisição de um scanner com ADF de 

80 folhas, com velocidade de 60 ppm/120 ipm, acoplado com mesa digitalizadora 

modular integrada A4/Ofício e ciclo diário de 9.000 páginas por R$ 2.568,36. Assim, 

o valor estimado para a prestação do serviço licitado supracitado, apresenta 

indícios de inexequibilidade, pois é insuficiente para cobrir os valores de 

investimento, custos do serviço, equipamentos, suprimentos originais, scanner de 
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ADF de 80 folhas e 9.000 páginas diárias integrado com mesa ofício, como 

insumos, taxa administrativa, lucros, tributos, entre outros.  

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

edital torna-se claro que foram utilizados como preço de referência contratos com 

órgãos públicos realizados no passado, e ainda, sem considerar a real situação do 

país, em que os produtos tiveram uma alta extrapolam-te de preços em razão da 

pandemia pelo vírus COVID-19. 

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.  

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 Universidade 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 o valor do item de projetor 

requisitado e em clara desconformidade com os preços atualmente praticados no 

mercado, esse valor inviabilizará a contratação por preço justo e razoável. Nesse 

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

Dessa forma, requer se digne o Ilustre Pregoeiro e Equipe de Apoio a acolher 

a presente impugnação no que tange ao objeto do certame, para que seja 

procedido a retificação de acordo com o ajuste realizado na metodologia de cálculo 

do valor estimado.  

IV – DO REQUERIMENTO E CONCLUSÕES   

 

Do exposto, considerando que a exigência  pelo Órgão Licitante acabam por 

restringir completamente a participação de interessados, ofendendo os princípios 

que primam pelo cuidado com o trato da coisa pública, restringindo à alguns 

fornecedores em razão do valor estimado abaixo do padrão atual do mercado, e 

com base nos suficientes argumentos expendidos, requer digne-se Vossa 

Senhoria de acatar o Pedido de Impugnação do referido edital, declarando a 

nulidade do mesmo decorrente da limitação do caráter competitivo do certame, 

afrontando diretamente princípios constitucionais e legais.  

 

Cariacica, 04 de Maio de 2022. 

 
Representante Legal 

METDATA Tecnologia da Informação 
CNPJ: 28.584.157/0003-92 

 


