
Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021 - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS 

SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO E 

MANUTENÇÃO 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, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA – CPGI. 

 

Encaminha Betria Engenharia Ltda nova impugnação ao Edital de Licitação aos termos do Edital 

da Concorrência Pública número 04/2021 que tem por objeto 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 por CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

incluindo todas as atividades direta e indiretamente relacionadas com a iluminação pública, bem 

como a exploração de seu potencial econômico por meio de RECEITAS ACESSÓRIAS. 

 

A impugnação foi recebida às 16h41 do dia 29/07/2021, isto é, dentro do prazo indicado no 

Edital e na Legislação vigente, de sorte que é tempestiva e passa a ser analisada: 

 

A. Da análise da Impugnação. 

A impugnante argumenta, em síntese, que os esclarecimentos prestados pela Comissão de 

Licitação teriam alterado as condições de formulação das propostas, motivo pelo qual pleiteia o 

acionamento do §4 do artigo 21 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

O pleito não procede. 

 

Em certames públicos é esperado e natural que surjam questionamentos com relação aos 

elementos do edital por meio de pedidos de esclarecimento. 

 

Ocorre que os esclarecimentos encaminhados para análise e resposta desta Comissão não 

atingiram, a nenhum momento, a estrutura da formulação da proposta comercial, de sorte que 

o acionamento do comando legal não encontra amparo. 

 

Afinal, lembremos: 

 

“§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 



inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” (grifo 

nosso) 

 

Esperar que qualquer resposta à pergunta feita no curso do certame enseje a devolução dos 

prazos de formação de propostas seria o mesmo que propor que nenhum certame encontre seu 

termo final. 

 

Ademais, a impugnante a nenhum momento demonstra de forma minimamente convincente 

como algum dos esclarecimentos tenha vindo a atingir a formação de sua proposta. 

 

Vejamos ponto a ponto. 

 

(i) interpretação a ser observada pelos licitantes no tocante a somatório de 

atestados (Resposta n 03 do lote “Resposta aos Pedidos de Esclarecimento 03”);  

 

Neste questionamento, apresentou o postulante, proposta de permissão de soma de atestados 

para atendimento do item 9.3.2. “a”. 

 

Em resposta, a Comissão sinalizou de forma firme o entendimento sobre a não permissão de 

soma de atestados para atendimento do subitem 9.3.2. “a”. O comando do edital original e o 

esclarecimento mantiveram a exata mesma interpretação: Não permissão de soma de 

atestados.  

 

(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”);  

 

Aqui também não houve nenhuma alteração no Edital. O que se percebeu nos esclarecimentos 

é que o edital exigia a apresentação do documento de garantia em dois locais distintos, de sorte 

que se fazia necessário indicar apenas um local para sua apresentação. 

 

A supressão do item 9.4.5., que exigir o mesmo documento em outro local, não caracteriza sob 

prisma algum, modificação que legitime a prorrogação do prazo para entrega das propostas. 

 



(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”);  

 

Como foi bem apontado na minuta de contrato e também no esclarecimento n. 4 lote 6, cabe 

ao futuro concessionário negociar os termos e condições de fornecimento de energia e uso dos 

equipamentos de distribuição de energia, nos termos da legislação vigente e Resoluções da 

ANEEL sobre o tema. 

 

O conhecimento dos termos dos contratos atuais não interfere, portanto, com a formação das 

propostas comerciais, dado que não serão relevantes para a execução contratual.  

 

A apresentação de tais documentos se deu em atendimento a solicitação de potencial licitante, 

exercendo seu direito de acesso a documentos públicos. Entendeu-se, contudo, que por amor e 

respeito ao princípio da isonomia, tais documentos deveriam ser compartilhados com todos os 

demais licitantes concomitantemente. 

 

Contudo, o conhecimento destes não interfere na formulação das propostas comerciais pois 

que, repetimos, as condições entre a futura Concessionária e a Distribuidora deverão ser 

livremente negociadas entre estas partes. 

 

(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”);  

 



O questionamento respondido para este item deixa bastante claro que houve apenas uma 

retificação de erro material do Edital. 

 

Note-se a questão e a resposta: 

“II. Entendemos que houve um erro de digitação, haja visto que 552.000,00 

mensais, por 25 anos, resulta em 165.600.000,00 sendo esse o valor global 

estimado a ser considerado. Está correto o nosso entendimento?  

 

Resposta n. 11: Sim está correto o entendimento, houve um erro de digitação. 

O valor total estimado contrato é de R$ 165.600.000,00 (cento e sessenta e 

cinco milhões e seiscentos mil reais), resultado do da seguinte memória de 

cálculo: R$ 552.000,00 x 25 anos x 12 meses.” (destaque nosso). 

 

Como se nota, não se alterou o valor do contrato proposto, mas sim corrigiu-se um erro de 

digitação, de sorte que não houve nenhuma alteração do edital ou suas condições financeiras. 

 

(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”); 

 

Uma vez mais vemos uma tentativa de transformar um mero esclarecimento em modificação 

do Edital. A resposta apresentada com relação aos pontos cênicos fez expressa referência ao 

próprio Edital, sinalizando ao então potencial licitante que encaminhou a questão que este havia 

compreendido de forma equivocada o conceito adotado pelo Edital para pontos cênicos. 

 

Esclarecer um equívoco de interpretação do requerente não se traduz em alteração do Edital, 

cuja lógica e racional seguiu o mesmo. Tanto que a resposta não ensejou nenhuma revisão na 

planilha econômico financeira de referência. 

 

Resta claro, portanto, que não houve aqui nenhuma alteração do Edital. 

 

(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”).  



As respostas de ns. 17 e 22 não alteraram a nenhum momento as informações quanto ao 

número de pontos necessários para atender à demanda reprimida e total estimado de 

crescimento vegetativo, cujos números ficaram idênticos ao projeto de referência original. 

 

Ambos os questionamentos tinham por objetivo confirmar entendimentos que se alinhavam ao 

Edital. 

 

Uma vez mais, note-se que as respostas não levaram a revisão ou alteração do projeto 

econômico financeiro de referência, consolidando o entendimento de que não houve alteração 

na forma de calcular os preços a serem propostos. 

 

B. Da conclusão. 

 

Compreende-se do questionamento encaminhado pela impugnante que há expectativa de que 

a data de entrega dos envelopes, seja adiado. 

 

Ocorre que o presente Edital foi objeto de 8 (oito) audiências públicas híbridas (com 

apresentações presenciais e virtuais por meio da internet) ampla consulta pública, além de 

respeitar o prazo mínimo previsto pelo legislador para divulgação e formulação de propostas. 

 

Todos os questionamentos encaminhados a esta Comissão foram respondidos de forma célere, 

e nenhum deles levou a necessidade de se rever o Termo de Referência ou o Projeto Econômico 

Financeiro de referência, pois que não há nas respostas nenhum comando que altere o Edital 

ou a estrutura de formação de preços. 

 

Ante o exposto, conhecemos da impugnação encaminhada, vista à sua tempestividade, 

julgando pela sua improcedência, ficando mantida a data de entrega dos envelopes, para o 

dia 02/08/2021 às 13h30. 

 

Andradas, MG, 30 de julho de 2021. 

 

 

Rute Fernandes Novaes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI. 
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