
 

Andradas -MG, 29 de julho de 2021 

 

Ao: 
ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES DO CPGI 
Praça Étore Zerbeta, n.37, Jardim Europa, Andradas -MG, CEP.: 37.795-000 

 

Ref.: Concorrência Pública n. 04/2021 

Objeto: Contratação dos serviços de gestão, operação, 
modernização, otimização, expansão e manutenção da 
infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS 
MUNICÍPIOS de Albertina, Andradas, Bandeira do Sul, Caldas, 
Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiuna e Santa Rita de Caldas, 
todas situadas no Estado de Minas Gerais 

 

BETRIA ENGENHARIA, inscrita sob o CNPJ Nº 24.564.760/0001-90 com sede 
e domicilio na SCS QUADRA 06 BLOCO A N° 81 SALA 602 “PARTE 1J” - EDIFICIO 
JOSE SEVERO – ASA SUL – BRASILIA – DF, CEP: 70.326-900, através de seu sócio 
BRUNO ANTONIO CANDIDO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília DF, 
nascido em 22/05/1996, portador da carteira nacional de habilitação nº. 06234315810, 
expedida pelo DETRAN-DF em 29/12/2015, inscrito no CPF de nº. 051.967.721-89, 
residente e domiciliado em Brasília-DF, doravante referido como “IMPUGNANTE”, 
vem, com fundamento no item 22 do edital (“Edital”) da concorrência pública nº 
04/2021 em referência (“Licitação”) e nos termos do artigo 41, §2º da Lei Federal nº 
8.666 de 1993 (“Lei 8.666”), apresentar nova  

I M P U G N A Ç Ã O 

ao Edital da Licitação, cujo objeto é a contratação dos serviços de gestão, 
operação, modernização, otimização, expansão e manutenção da infraestrutura da 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS de Albertina, Andradas, 
Bandeira do Sul, Caldas, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiuna e Santa Rita de 
Caldas, todas situadas no Estado de Minas Gerais (“Objeto”), pelas razões de fato e 
de direito a seguir expostas. 

I. TEMPESTIVIDADE 



 
Nos termos da Lei 8.666/93 (art. 41, §2º) e do item 22.2 do Edital (que lhe faz 

referência), o prazo para licitantes impugnarem o Edital é de 2 (dois) dias úteis da data 
de abertura dos envelopes. 

Portanto, considerando que a sessão pública para abertura dos envelopes está 
prevista para o dia 02.08.2021, trata-se de impugnação tempestiva. 

 

SÍNTESE DOS FATOS 

Em linhas gerais, trata-se de Edital que padece de diversas irregularidades, 
conforme, inclusive, já abordadas em detalhes em impugnação apresentada ontem, 
28.07.2021, também pela ora Impugnante.  

Ocorre que, como se não bastassem as ilegalidades identificadas, a 
Administração Pública disponibilizou, tão somente na presente data (ou seja, 
29.07.20211, e, portanto, apenas 2 (dois) dias úteis antes da data da sessão 
pública), a publicação de nada menos que 4 (quatro) lotes de esclarecimentos 
distintos, representando 28 (vinte e oito) questões/respostas relativas ao Edital 
e seus anexos. 

Naturalmente, diante da quantidade substancial de informações recém-
publicadas pela Administração, considerando a iminência da sessão pública (que, 
como já oportunamente impugnado, sequer deveria ser mantida, por conta das demais 
ilegalidades do Edital), bem como à luz da natureza de parte dos esclarecimentos 
prestados (que afetam a formulação e organização dos licitantes para 
apresentação das propostas), a suspensão imediata da sessão pública e 
reabertura dos prazos licitatórios é MEDIDA QUE SE IMPÕE, à luz da lei, conforme 
disposto no capítulo III a seguir. 

II. DA MANDATÓRIA REABERTURA DE PRAZO NA HIPÓTESE DE 
DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS À 
HABILITAÇÃO DAS LICITANTES / ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  

Por meio de publicação, na presente data, do referido lote de esclarecimentos 
(relembra-se: a ínfimos 2 (dois) dias úteis da realização da sessão pública de 

                                                       
1 É bem verdade que os lotes de esclarecimentos referidos como “Resposta aos Pedidos de Esclarecimento 03”, 
“Resposta aos Pedidos de Esclarecimento 04” e “Resposta aos Pedidos de Esclarecimento 05” indicam (formal e 
equivocadamente) datas distintas de assinatura (respectivamente 26.07, 28.07 e 28.07). No entanto, e assim 
como ocorre com o lote “Resposta aos Pedidos de Esclarecimento 06” (que consta expressa e corretamente 
datado como 29.07), todos os lotes somente foram oficialmente publicados no site do Poder Concedente na 
presente data (29.07.2021), o que é corroborado, inclusive, pela assinatura digital da Sra. Presidente da Comissão 
Especial de Licitação, Rute Fernandes, quem firmou os 4 (quatro) lotes tão somente em 29.07.2021. 



 
recebimento dos envelopes) a Administração Pública acabou por 
afetar/esclarecer/alterar e/ou interferir em determinados itens e aspectos do Edital e 
da Licitação que são de extrema importância à formulação da proposta e preparação 
e organização dos documentos de habilitação por parte dos licitantes. No entanto, ao 
arrepio da lei, ao que se sabe até o momento a data e a hora para a realização da 
sessão pública de recebimento dos envelopes permanecem inalteradas. 

A título de exemplo, os esclarecimentos e informações apresentados pela 
Administração Pública abrangem temas como:  

(i) interpretação a ser observada pelos licitantes no tocante a somatório 
de atestados (Resposta n 03 do lote “Resposta aos Pedidos de 
Esclarecimento 03”;  

(ii) supressão de item do edital que tratava de Garantia da Proposta (item 
9.4.5 e seguintes), por conta de contradição existente no Edital (Resposta 
n 04 do lote “Resposta aos Pedidos de Esclarecimento 03”);  

(iii) disponibilização tardia de informações relevantes, como o caso dos 
convênios celebrados entre as Prefeituras e a CEMIG, os quais, nas 
palavras da própria Comissão, foram disponibilizados apenas em sede do 
referido esclarecimento (Resposta n 06 do lote “Resposta aos Pedidos de 
Esclarecimento 04”);  

(iv) alteração do valor global do contrato, tendo a Comissão reconhecido 
que errou ao prever a quantia de R$ 165 milhões no item 4.1, quando o 
valor correto deveria ser R$ 165.600.000,00. Não é preciso tecer longos 
comentários para constatar o óbvio: o valor do contrato é uma referência 
muito importante no contexto da formulação das propostas, sendo, 
inclusive, referência para fins de apresentação da Garantia de Proposta. 
Evidentemente, ao alterar o valor de referência (há apenas 2 dias úteis da 
sessão!), o Poder Concedente sujeita, no mínimo, que os licitantes 
tenham que se submeter a um desnecessário e ilegal atropelo para 
repactuar condições com potenciais entidades com quem tenham firmado 
a contratação da respectiva garantia – um contrassenso óbvio e que não 
pode ser tolerado (Resposta n 11 do lote “Resposta aos Pedidos de 
Esclarecimento 04”); 

(v) esclarecimentos sobre total de pontos de iluminação envolvidos, 
inclusive com elucidação de dúvida que pairava a respeito da inclusão ou 
não dos pontos cênicos no total mencionado no Edital (Resposta n 16 do 
lote “Resposta aos Pedidos de Esclarecimento 04”); 



 
(vi) informações tardias com respeito à demanda reprimida e total 

estimado de crescimento vegetativo (Respostas n 17, n 22 do lote 
“Resposta aos Pedidos de Esclarecimento 04”). 

A esse respeito, não é demais destacar que informação tardiamente 
disponibilizada possui grande importância e pode representar impacto significativo no 
âmbito da habilitação dos licitantes, bem como da própria elaboração, estruturação e 
organização das atividades necessárias para a formulação da proposta comercial.  

Como visto, à luz da natureza das informações (tardiamente) disponibilizadas, 
há, no mínimo, evidente risco de prejuízo aos licitantes – ou pelo menos a parte deles 
– (o que já fica suficientemente demonstrado, por exemplo, com a alteração do valor 
do contrato, que necessária e diretamente implica providência no tocante à Garantia 
da Proposta – isso, relembramos, às vésperas da realização do certame!). Como 
consequência, há iminente risco de ofensa à isonomia, ampla concorrência e à busca 
da proposta mais vantajosa. 

Vale salientar: a não reabertura do prazo mínimo estipulado para as 
concorrências públicas demonstra um enorme desrespeito ao estabelecido na Lei 
de Licitações, que prevê, no artigo 21, §4º: “§4º Qualquer modificação no edital exige 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas”.  

O racional por trás de tal dispositivo legal é, basicamente, garantir a todos os 
interessados o direito de que lhes seja conferido novo prazo sempre e quando a 
Administração Pública modificar qualquer requisito do edital. Em última instância, ao 
conferir tal prerrogativa ao licitante, o legislador, na verdade, acaba tutelando o próprio 
interesse público de atingir a oferta mais vantajosa à Administração Pública. Afinal, só 
é possível alcançar um cenário de propostas ajustadas e competitivas quando se 
concede ao mercado um prazo mínimo suficiente para que se analisem todos os 
termos e condições exigidos pelo Edital para a apresentação das propostas. 

Até mesmo por sua relevância, o tema também fora discutido pelo Tribunal de 
Contas da União, que rechaçou a prática da Administração Pública, como se vê no 
trecho abaixo: 

“12. Valendo-me mais uma vez do que defendi à época da prolação do Acórdão 
2.253/2011-Plenário, em “tais circunstâncias, caberia à comissão encarregada 
de conduzir o processo licitatório anular as fases que se seguiram à publicação 
dos editais, retificá-los e reabrir prazo para apresentação de propostas, nos 
termos do art. 21, § 4º, da lei de licitações e contratos administrativos. 



 
13. Não foi essa, contudo, a escolha dos responsáveis, resultando no 
descumprimento do art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993 e dos princípios da 
razoabilidade, da igualdade, da legalidade e da vinculação ao instrumento 
convocatório.” (TCU - Acórdão nº 31/2013 – Conselheiro Relator Ministro Aroldo 
Cedraz, j. em 23/01/2013) 

Pelo exposto, e diante da relevância de tais informações (constantes dos 4 
(quatro) lotes de esclarecimentos) para a elaboração da proposta e 
apresentação/organização dos documentos de habilitação, requer-se a imediata 
suspensão da sessão pública prevista para o dia 02.08.2021 e a consequente e 
oportuna reabertura do prazo entre a publicação do Edital e a sessão de recebimento 
de envelopes, nos termos da lei. 

 

DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, requer-se seja a presente Impugnação recebida e 
processada e, ato contínuo, considerando não restar qualquer dúvida quanto à 
ilegalidade apontada pela Impugnante, e que as informações tardiamente 
disponibilizadas afetam a formulação das propostas e a habilitação dos licitantes, seja 
no mérito provida para que seja (i) suspensa a sessão pública prevista para ocorrer 
no próximo dia 02 de agosto de 2021 e (ii) oportunamente reabertos os prazos 
inicialmente concedidos para a formulação das propostas, nos termos da lei. 

 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Andradas -MG, 29 de julho de 2021 

 
 

BETRIA ENGENHARIA LTDA. 
BRUNO ANTONIO CANDIDO 

SOCIO PROPRIETÁRIO 
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