
AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP 

REF.: Licitação Nº 13/2017- MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO Nº 0.00.002.000850/2016-63 UASG – 590001 

Presidência da Comissão de Licitação - CNMP 

Prezado (a) Senhor (a), 

A interposição da presente impugnação é tempestiva, considerando que o prazo 

de até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

restando estabelecido o prazo para apresentação das propostas até 10h. do 

dia 26 de julho de 2017. Foi publicado edital de Pregão Eletrônico nº 13/2017 

com o objetivo de contratação de empresa especializada em agenciamento de 

serviços de apoio e organização de eventos, hospedagem e serviços correlatos, 

a serem realizados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 

compreendendo o planejamento operacional, organização, execução e 

acompanhamento dos eventos, inclusive das sessões plenárias e demais 

atividades da área-fim, conforme especificações constantes do Anexo I (Termo 

de Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste 

edital, para todos os fins e efeitos: 

Termo de Referência – Anexo I; 

Planilhas de Formação de Preços – Anexo II; 

Declaração de Regularidade – Anexo III; 

Minuta de Contrato – Anexo IV. 

 

O pregão número 13/2017 com abertura prevista para 26/07/2017 apresenta 

sérios indícios de inexequibilidade. 

1.0- DO FATO 

Em razão da flagrante inexequibilidade dos valores propostos em epígrafe na 

planilha do supracitado pregão 13/2017/CNMP, O Senhor Uedson barros 

Cruzeiro, CPF:401.106.641-91, requer sua retificação, demonstrando 

devidamente a sua viabilidade  e qual a sua metodologia aplicada em detrimento 

de valores praticados para o específico mercado de Brasília, privilegiando a 

transparência e por conseguinte sem a restrição da amplitude de participação de 

interessados, ou mesmo, centralizando de maneira amplificada somente um item 

que compatibiliza com o mercado extraterritorial. Cito como exemplo: A 

HOSPEDAGEM. Os demais itens em sua maioria são inexequíveis, 

comprometendo a execução do objeto, ou mesmo, direcionando para uma 

negociação de praticamente um item só (HOSPEDAGEM) sendo que somente 

este item mudará todo o GRUPO, dando um peso desigual na composição das 

planilhas com valores exequíveis. 

 



 

 

ITENS MAIS GRITANTES; 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Qtd 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

12 
Água mineral em garrafão de 20 (vinte) litros com 

bebedouro e opções de água natural e gelada. 
Unitário 40 R$ 10,00 400,00 

13 Água mineral, com ou sem gás, em garrafa de 500ml. Unitário 3500 R$ 2,50 8.750,00 

16 Garrafa térmica de 1,5 (um e meio) litro de café. Unitário 300 R$ 5,31 1.593,00 

21 Refrigerante diet ou normal. Lata de 350ml 80 R$ 3,19 255,20 

22 Suco natural produzido com frutas frescas. Copo 200ml 150 R$ 3,19 478,50 

45 DVD player. Unitário 5 R$ 5,00 25,00 

46 
Flip Chart com cavalete/suporte, jogo de 3 pincéis 

atômicos e bloco de papel. 
Unitário 70 R$ 10,62 743,40 

52 Microfone com base ou pedestal de pé. Diária 30 R$ 15,93 477,90 

53 Microfone com base ou pedestal de mesa. Diária 20 R$ 15,93 318,60 

54 Microfone com fio. Diária 10 R$ 10,62 106,20 

55 Microfone Gooseneck. Diária 30 21,24 637,20 

56 Microfone sem fio. Diária 130 R$ 26,55 3.451,50 

57 Microfone lapela. Diária 10 R$ 30,00 300,00 

58 

Notebook – configurações mínimas: processador com 

2 Ghz ou superior, memória RAM de 1GB, HD de 80 

GB, leitor e gravador de CD/DVD, cabos, conexão de 

internet Wi-Fi, conexão de rede, Windows XP ou 

superior, Explorer e Office completos, aplicativos Zip, 

Acrobat Reader, Flash Reader instalados. 

Diária 220 R$ 21,24 4.672,80 

59 Ponteira laser com passador de slides. Diária 40 R$ 1,06 42,40 

63 
Prisma de mesa em acrílico com aproximadamente 30 

cm de comprimento por 8 cm de altura (duas faces). 
Diária 250 R$ 1,07 267,50 

67 

Quadro branco com base metálica ou de madeira, 

medidas aproximadas de 0,90 m de altura e 1,20 m de 

largura acompanhado de 3 (três) canetas coloridas 

(preta, azul e vermelha). 

Diária 10 R$ 5,00 50,00 

76 
Tela de projeção de 150” com suporte metálico ou box 

truss. 
Diária 80 R$ 37,17 2.973,60 

77 
Tela de projeção de 250” com suporte metálico ou box 

truss. 
Diária 50 R$ 74,34 3.717,00 

78 
Tela de projeção de 80” com suporte metálico ou box 

truss. 
Diária 80 R$ 15,93 1.274,40 

 

Numa análise simplista, deve-se descartar as variáveis mais distantes/acima e 

as mais distantes /abaixo e manter uma variável mediana entre todos os dados 

da avaliação para apresentação de planilhamento fidedigno à realidade 

territorial. 



Como está planificado nas propostas de estimativas de preços deste Ente 

Público oriundas de fornecedores e sem as devidas comprovações de 

qualificações técnicas das mesmas, gerando uma incompatibilidade com os 

preços de mercado territorial brasiliense nos causa estranheza. 

Corregedoria Nacional do CNMP: Além de estudos 

comprobatórios da economicidade gerada pelo pregão 

eletrônico levados a efeito pelo Governo Federal do Estado de 

São Paulo e pelo Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, o Plenário do CNMP, em relatórios de inspeções 

realizadas em São Paulo e no Rio Grande do Norte, formulou 

proposições no sentido da utilização de pregão eletrônico como 

ferramenta de transparência, concorrência e economicidade. 

Grifo nosso... 

2.0- RESTRIÇÃO à COMPETITIVIDADE: 

Em virtude de critério de habilitação econômico-financeira que demandam 
inclusão de itens na planilha de preços, salvo (serviços de hospedagem) com 
estimativas ínfimas que não podem ser alterados por valores de mercado pelas 
licitantes, e cuja remuneração será efetivada com base em propostas a serem 
apresentadas pela contratada no momento da realização dos eventos, com 
riscos à impessoalidade dos atos, fixação de preços máximos inexequíveis e 
intransponíveis, pois caso ultrapasse esse limite diminuto terá a sua 
desclassificação decretada. 
 
No entanto, o valor estimado para a prestação do serviço ora licitado, apresenta 

indícios de inexequibilidade, pois não é suficiente sequer para cobrir os custos 

do serviço (Salvo Hospedagem) sendo assim inexequível contratar por tal valor.  

Portanto, a ilegalidade dos preços estimados de diversos itens do edital 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. O valor não representa a realidade do mercado e 

corresponde a um valor abaixo do praticado pelas empresas que atuam nesse 

setor. 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, poderá caracterizar-se desvio de poder. ” 

(in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

11º Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393).   



Caso seja mantida a estimativa constante no Edital a contratada arcará com os 

gastos para prestar o serviço, o que não é permitido, configurando flagrante 

afronta ao princípio da legalidade e até mesmo da moralidade, pois a contratante, 

através de sua estimativa, tem como escopo receber um serviço sem a 

contraprestação justa e razoável pela execução do mesmo. Essa situação ainda 

viola o princípio da razoabilidade, pois a presente estimativa não supre nem os 

custos dos serviços e assim, não pode ser considerado razoável.  

Com uma pequena reflexão verifica-se a inexequibilidade, se fosse fracionado 

em dois itens separados que não é o caso, seria exequível?  O Ente Público tem 

e deve economizar, porém não deve impor que a empresa não obtenha lucros. 

Hipótese: exemplo Item 01 – Hospedagem e afins (exequível), 

E Item 02- Demais itens? (Inexequível). 

Impõe-se assim a necessidade de alteração da presente estimativa, de forma a 

ser previsto um preço justo e razoável frente a todas especificações técnicas 

solicitadas, suficiente a cobrir o custo dos serviços e a permitir que o particular 

aufira lucro, coadunando-se assim à realidade do mercado e equilíbrio 

financeiro. 

2.1- Exigência de Declaração de Hotéis Cinco Estrelas: 
 
Os Hotéis de quatro estrelas atendem tão bem quanto os hotéis de cinco estrelas 
em Brasília e a exigência de somente Hotéis cinco estrelas também onera 
desnecessariamente o nosso erário, pois o próprio Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República Michel Temer está fazendo uso reduções de custos 
cuja economicidade também é o mesmo foco dos demais itens da planilha 
estimativa do CNMP, nos causou também estranheza este item.  
 
3.0- DO PEDIDO: 
 
Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria seja acolhida a presente 
impugnação ao edital, seja permitido a licitante apresentar seus preços conforme 
as regras de mercado, desprezando os preços máximos admitidos para os itens 
constantes da planilha anexa sendo retificada sua planilha, ou mesmo, revogado 
o referido certame. 
Que também seja aceita Declaração de concordância de hotéis quatro estrelas 

aumentando assim a amplitude de participação dos interessados, pois não 

compromete o conforto dos Hóspedes deste nobilíssimo Conselho. 

Pede deferimento 
Brasília DF, 21 de julho de 2.017.  
Uedson Barros Cruzeiro – CPF: 401.106.641-91 

Email: 
uedsonbc@gmail.com 


