
 
ILUSTRÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO  
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO 
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IMPUGNANTE: BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – 
BRASTEL 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.784/21-70 
 
  BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 
BRASTEL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
08.058.775/0001-20, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº. 3.117, sala 237, Bairro 
São Bento, Cep.: 30.350-563, Belo Horizonte/MG, representada pelo Diretor / Sócio 
FELIPE DOS SANTOS MENEZES, portados do CI MG 12 247 471, CPF 
083.159.426-89,  vem com fundamento no Artigo 41, § 2º, da Lei nº 8.666/93, interpor 
a presente 
   

IMPUGNAÇÃO 
 
  face ao Edital de Licitação representado pelo EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO - SME - Nº 019/2021, com data prevista para o início da sessão 
pública no dia 17/11/2021, pelos fatos e fundamentos a seguir. 
 
  I - DOS FATOS 
 
  A Impugnante é uma sólida e bem conceituada empresa, que possui 
longa tradição, notadamente no estado de Minas Gerais, fornecendo produtos e 
prestando serviços para entes políticos e órgãos públicos, bem como entidades 
privadas. 
 
  Atendendo ao chamamento público desta Administração para o referido 
Certame Licitatório, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia de rede 
óptica para execução de expansões da rede de fibra óptica, incluindo o fornecimento 
de todo o material necessário e atualização da documentação técnica da rede óptica. 
A expansão estimada da rede de fibra óptica será de até 735 quilômetros, conforme 
descrito no termo de referência e anexos, parte integrante do Edital. 
 



  Sendo assim, a Impugnante tomou conhecimento do teor do Edital que 
rege o processo, mas, no entanto, foi verificado que não foi disponibilizada a planilha 
com a quantidade dos materiais, impossibilitando a estimativa de custo, e 
consequentemente, a confecção de uma proposta para participação no certame. 
 
  Cumpre informar ainda que a Impugnante solicitou por e-mail, no dia 
20/10/2021, o quantitativo de material para alguns itens, sendo que em 25/10/2021, 
obteve a seguinte resposta:  
 

 
 
  No entanto, no Edital retificado, no local em que deveria ter a 
quantidade estimada, assim consta: “Será conhecida Mediante resultado do certame 
e construção do cronograma (contrato por demanda)”. Ocorre que tendo em vista 
que o valor estimado para a contratação é de R$8.200.000,00, é necessário apresentar 
o quantitativo dos materiais, a fim de que se possa estimar o valor necessário para 
execução dos serviços, não bastando as informações abaixo, vejamos: 
 



 
  
 
  Dito isto, tem-se que tais informações são essenciais, tendo em vista 
que somente assim, as empresas participantes poderão chegar a um valor estimado, 
permitindo a verificação de eventual adequação dos preços propostos aos valores de 
mercado, inclusive em relação a todos os componentes que repercutem na formação 
do preço final. 
 
  Ou seja, a ausência de uma Planilha Orçamentária, na qual conste 
referidos quantitativos, inviabiliza a avaliação quanto à compatibilidade dos preços 
ofertados, maculando o julgamento a ser realizado e, consequentemente, todo o 
procedimento realizado. 
 
  Diante disso, a correta apresentação de quantitativos é primordial para 
que a contratação possa ser efetivada corretamente, pela lógica contida no artigo 40, 
§2.º, inciso II da lei 8666/1993, que assim dispõe: 
 
  “Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia 
e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da 
abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
 
  (...) 
 
  § 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 
 
 



  II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários”;    
  
  Além disso, a ausência de clareza e objetividade no Edital, maculam 
diversas leis e princípios que o regem, senão vejamos. 
 

II.I – DOS PRINCÍPIOS E LEIS QUE REGEM OS 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  
 
A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 

indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade 
entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o 
conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, 
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada 
uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. 

 
A transparência exigida do Poder Público pela sociedade sepultou 

definitivamente a hipótese de se licitar um serviço em que o possível candidato sequer 
soubesse exatamente o que é pretendido, ou como realizar, num verdadeiro contrato 
aleatório no qual só se compraz o licitante em conluio com um agente da 
Administração. 

 
Diante disso, pode-se afirmar ainda que o êxito de uma licitação está 

precisamente na capacidade de definir com clareza e precisão o objeto pretendido. 
Esse êxito, que se justifica na contração firme e certa entre a Administração Pública e 
o licitante, justificada porque atendidas pelo agente público, com responsabilidade e 
prudência, a precisa definição de um objeto que se pretende licitar no momento em 
que lhe é exigida sua atuação. 

 
Sendo assim, é essencial a adequada caracterização do objeto, sendo 

indispensável o detalhamento do que a Administração busca do contratado. Essa 
essencialidade está no fato de que o Ente Público tem o dever de indicar o objeto 
pretendido na licitação, caracterizando-o ao fim de buscar a qualidade que o satisfaz. 

 
O legislador, preocupado com a precisão da definição do objeto a ser 

licitado, disciplinou no inciso II, do Art. 3°, da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, que a 
definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Não é diferente 
da conjugação dos Arts. 14, 38, caput e 40, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 
que, juntos, dispõe da mesma forma, ou seja, que o objeto da licitação deva ser 
caracterizado de forma adequada, sucinta e clara. 
 



  Dessa forma, deve ser apresentada Planilha Orçamentária, com os 
respectivos quantitativos, sob pena de frustrar-se o objetivo de toda e qualquer 
licitação pública que é a concorrência, que se estabelece com a clareza e 
objetividade do Edital. 
 
  Em permanecendo a ausência da referida planilha e de seus 
quantitativos, outra saída não restará à Impugnante, senão a impetração de um 
mandado de segurança que certamente impedirá a conclusão desta licitação, enquanto 
perdurarem as restrições abusivas, ilegais e inconstitucionais aqui discutidas. 
 
  A via judicial, através da impetração de um mandado de segurança, 
restará sendo a única saída viável para que se faça prevalecer os preceitos legais 
contidos na lei de licitações.  
 
  Dessa forma, certamente o poder judiciário e o Ministério Público não 
irão fechar os olhos para tais abusividades, que simplesmente estão restringindo a 
participação da Impugnante no presente certame licitatório, ante a ausência de clareza 
e objetividade, caso essa administração não reveja a ausência de documentos 
essenciais, ora questionados. 
   
  Como se sabe, o objetivo da lei é assegurar que seja contratada a melhor 
proposta, seja o menor preço, melhor técnica ou a combinação de ambos. 
 
  Portanto, a lei procura garantir que sempre haja a maior concorrência e 
competitividade, pois isso pressupõe maior possibilidade de encontrar um vencedor. 
 
  Além disso, um dos principais destaques da Lei de Licitações é a 
preocupação com a igualdade entre os licitantes. Assim a Administração deve sempre 
oferecer tratamento igualitário a todos, para que hajam as mesmas condições de 
participação, mas, em não havendo clareza e objetividade, também não há ampla 
concorrência. 
 
  Como dito anteriormente, essa discriminação explícita contida no edital 
é expressamente vedada pela Lei nº 8.666/93, senão vejamos: 
 
  Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração 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 lhe são correlatos.  
 



  § 1º. É vedado aos agentes públicos: 
  
  I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato (...);”   
   
  III - DOS PEDIDOS 
 
  Diante de todo o exposto, requer seja recebida e provida a presente 
impugnação, a fim de que seja apresentada Planilha Orçamentária com os respetivos 
valor estimado, permitindo a verificação de eventual adequação dos preços propostos 
aos valores de mercado, inclusive em relação a todos os componentes que repercutem 
na formação do preço final. 
 
  Requer ainda o processamento da presente Impugnação, na forma da 
Lei, para que seja acolhida, nos termos do pedido acima.  

 
  Finalmente, caso este não seja o entendimento de V. Sa., requer seja 
concedida à Impugnante, como lhe é de direito e no mesmo prazo para a resposta 
desse recurso, cópia integral dos documentos e atas que permearam o presente 
processo licitatório, tudo para fins de providências junto ao Tribunal de Contas da 
União e perante o Poder Judiciário 
 
 

Nesses termos, 
Pede deferimento. 
 
Belo Horizonte/MG, 09 de novembro de 2021. 

 
 

 


