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INVIOSAT SEGURANÇA LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua Marechal Deodoro, 1.512, Centro, 
Concórdia/SC, inscrita no CNPJ sob nº 07.168.167/0001-05, neste 
ato representada por seu representante legal LUCIJANE 
APARECIDA PEDROSO, brasileira, inscrita no CPF sob nº 
031.619.449-25, para apresentar REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 
EDITAL, que faz nos seguintes termos: 
 

I – Dos valores 
 
Ilustre Diretor, e peticionante apresentou no dia 17 de 

junho do corrente ano pedido de renovação do Contrato de 
Prestação Continuada de Vigilancia Desarmada, tendo em vista que 
o presente Contrato findaria no dia 30 do mesmo mês e ano. O 



valor apresentador era de R$ R$ 67.023,64 (sessenta e sete mil e 
vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) ao mês, ou seja, R$ 
804.283,68 (oitocentos e quatro mil duzentos e oitenta e três reais e 
sessenta e oito centavos) ao ano. 

 
À época obteve resposta negativa da Coordenadoria 

Geral de Administração e Finanças desta instituição, por meio do 
Ofício 021/2014/DAP/IFC, bem como, por meio do mesmo ofício 
contraproposta do valor de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e 
oitocentos reais) por mês. (Cópia do ofício acostada) 

 
Este situação foi negada pela peticionante e 

informando àquela Coordenadoria que manteria o valor atual do 
Contrato sem quaisquer alterações (R$ R$ 61.395,72 (sessenta e 
um mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) 
ou R$ 736.748,64 (setecentos e trinta e seis mil reais e setecentos 
e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) por ano), o 
que de plano foi negado. 

 
Ato seguinte iniciou-se a negociação para a 

renovação e firma de Aditivo Contratual Emergencial cuja vigência é 
de 45 (quarenta e cinco) dias, o qual perdura até a data de hoje. 

 
Ainda, crível ressaltar que neste interregno a 

Instituição de Ensino publicou por meio de imprensa oficial Edital de 
Licitações nº 20/2014, que tramita como Processo nº 
23350.000466/2014-44, cujo valor como o máximo é de R$ 
910.263,68 (novecentos e dez mil e duzentos e sessenta e três 
reais e sessenta e oito centavos), o que totaliza R$ 75.855,30 
(setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta 
centavos) por mês de contrato. 

 
A peticionante, em ambas as propostas de 

repactuação apresentou planilhas de custos dos valores que 
entendia como corretos para repactuação e nas duas oportunidades 
o valor foi infinitamente inferior ao apresentado no Edital Licitatório, 
o que jamais pode ser admitido por Vossa Senhoria. 



 
II – Dos princípios do processo licitatório 
 
Em apertada análise dos princípios norteadores da Lei 

8.666/93 verifica-se a existência do princípio da economicidade, 
descrito no artigo 3º da referida Legislação, subtrai-se: 

 
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
(Grifos nossos) 

 
Ainda, deverão ser respeitados todos os demais 

institutos legais expressos naquele, sem exceções, sob pena de 
ferir a Constituição Federal da República. 

 
Neste sentir, resta evidente que a Coordenadoria 

Geral de Administração e Finanças não respeitou o princípio da 
economicidade ao negar a repactuação pleiteada pela peticionante 
sob o argumento de que havia obtido valor inferior em orçamento e 
publicar, posteriormente, Edital possibilitando que as empresas 
firmem contrato com a Autarquia pelo valor R$ 910.263,68 
(novecentos e dez mil e duzentos e sessenta e três reais e sessenta 
e oito centavos). 

 
Tal conclusão é puramente aritmética, tendo em vista 

que o primeiro valor apresentado quando da repactuação a 
economia à Autarquia seria de R$ 105.980,00 (cento e cinco mil e 
novecentos e oitenta reais) por ano de contrato, enquanto, em 



relação à contraproposta (sem repactuação de valores), a economia 
seria de R$ 153.515,04 (centos e cinquenta e três mil quinhentos e 
quinze reais e quatro centavos) por ano de contrato. 

 
Ínclito Diretor, sabedor da conduta escorreita desta 

Diretoria e da parcimônia corriqueira nas decisões, certamente tal 
equívoco será sanado por meio do cancelamento da publicação do 
Edital, sob pena de serem as medidas judiciais cabíveis tomadas 
para que não surtam efeitos jurídicos legais e Edital objeto da 
presente. 

 
III – DOS REQUERIMENTOS FINAIS 
 
Ante o exposto, requer: 
 
a) Seja recebida a presente petição por estarem 

presentes todos os requisitos de admissibilidade. 
 
b) Seja cancelada a publicação do presente Edital sob 

pena de grave afronta ao princípio de economicidade. 
 
c) Protesta por todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial a documental inclusa. 
 
 
Termos em que, 
 pede deferimento. 
 
Florianópolis, 01 de setembro de 2014. 
 
LUCIJANE APARECIDA PEDROSO 
Procuradora 


