
RECURSO:  

ILMO. SR. PREGOEIRO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL. 

 

Pregão Eletrônico nº Nº 001/2022 

(Processo Administrativo nº 04-000.009/22-14)  

 

POLSEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - OE, 

já devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe, vem, por 

intermédio de seu representante legal ao final firmado, apresentar RECURSO 

HIERÁRQUICO contra a decisão do Ilmo. Sr. Pregoeiro, que declarou a empresa GUIDO 

NETWORKS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA vencedora do Pregão 

Eletrônico em apreço, o que faz de acordo com as razões a seguir expostas:  

 

I. SÍNTESE DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 

Trata-se de certame deflagrado pela Empresa de Informática e Informação do Município de 

Belo Horizonte S/A - Prodabel, com a finalidade de contratação de serviços de engenharia 

para execução de: 

 

LOTE 01: INSTALAÇÕES DE PONTOS DE REDE ELÉTRICA, PADRÃO CEMIG, PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA SEM MEDIÇÃO, DE ACORDO COM A ND5.1, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. Para atender a 

demanda específica da PRODABEL conforme condições e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. Conforme consta na descrição do item 2.1, do edital.  

 

 

Empresa especializada no ramo do objeto da licitação, a Polsec Indústria e Comércio de 

Equipamentos de Segurança LTDA reuniu sua documentação e proposta, seguindo todas as 

exigências determinadas no ato de convocação. Também interessada no certame, 

compareceu a empresa Guido Networks Telecomunicações e Informática Ltda. Na etapa 

competitiva do referido pregão, restou classificada a licitante Guido Networks 

Telecomunicações e Informática Ltda. Na fase de habilitação, o Ilmo. Pregoeiro optou por 

declarar vencedora do pregão à empresa Guido Networks Telecomunicações e Informática 

LTDA, decisão contra a qual a recorrente manifestou tempestivamente intenção de recorrer. 

Conforme será demonstrado a seguir, a decisão recorrida deve ser reavaliada pela 



autoridade julgadora, uma vez que a licitante Guido Networks Telecomunicações e 

Informática LTDA apresentou atestado de capacidade técnica contendo informações 

insuficientes para comprovar sua capacidade técnica, bem como em desacordo com as 

regras do edital e a legislação vigente. Desta forma resumidos os pontos centrais da 

questão, a Polsec Indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança LTDA passa a 

manifestar as razões da procedência do presente recurso administrativo.  

 

II. DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A INABILITAÇÃO DA EMPRESA Guido Networks 

Telecomunicações e Informática LTDA. 

 

III. 1. VIOLAÇÃO AO ITEM 18.1.3. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO INCOMPATÍVEL 

COM AS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO LICITADO. Como cediço, a exigência de 

comprovação da qualificação técnica, mediante atestados – emitidos em nome dos licitantes 

– Do fornecimento de bens e serviços similares ao objeto licitado, como condição para 

participação de procedimentos licitatórios consta no art. 14, inc. II, do Decreto nº. 

5.450/2005, conforme definição explicitada no art. 30, inc. II, e §1º, da Lei nº. 8.666/93, nos 

termos abaixo transcritos: Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-

á a: (...) II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (...) § 1o A comprovação de aptidão 

referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 

serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as 

exigências a: (...)” Na esteira da determinação legal, o ato convocatório da licitação em 

apreço estabeleceu a necessidade de comprovação da capacidade técnico-operacional da 

licitante por meio de atestados solicitados nos itens 18.1.3 do Edital. Comprovação de 

aptidão para o fornecimento de bens em características e prazos compatíveis com o objeto 

desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado.” 

 

Na tentativa de preencher os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, a licitante 

Guido Networks Telecomunicações e Informática LTDA apresentou 01 (hum) atestado. 

Como será demonstrado nos tópicos em sucessivo, o atestado apresentado não se presta à 

comprovação da capacidade técnica nos termos expostos no edital do presente pregão e na 



legislação vigente, (a) não espelha objeto com características similares ao do pregão em 

apreço; razão pela qual deve ser a licitante recorrida inabilitada, nos termos do item 18.1.3, 

do ato convocatório conforme descrito abaixo: 

 

A) Violação ao item 18.1.3 do edital e ao art. 30, inc. II, da Lei nº. 8.666/93. 

Apresentação de atestados com objetos discrepantes do objeto do presente pregão. 

Exigência descumprida pelo atestado apresentado. Conforme exposto nos tópicos 

anteriores, a aferição da capacidade técnico-operacional dos licitantes é poder-dever da 

Administração, com fundamento no art. 37, inc. XXI, da C.F./88, no intuito de resguardar a 

escorreita execução do futuro contrato administrativo, evitando a adjudicação dos contratos 

públicos a empresas sem condições de concluir a contento as avenças, deixando de 

materializar o interesse público subjacente. Como meio à consecução dessa finalidade, o já 

mencionado art. 30, inc. II, §1º da Lei de Licitações prevê a necessidade de comprovação da 

aptidão técnica do licitante por meio de atestados emitidos por entes públicos e privados, 

desde que devidamente registrados no conselho de classe. 

 

A propósito do tema, pertinente trazer à colação a lição de Hely Lopes Meirelles: “Diante 

dessa realidade, é lícito à Administração não só verificar a capacidade técnica teórica do 

licitante, como sua capacidade técnica efetiva de execução – capacidade, essa, que se 

convencionou chamar operativa real. Advirta-se que grande parte dos insucessos dos 

contratos na execução do objeto do contrato decorre da falta de capacidade operativa real, 

não verificada pela Administração na fase própria da licitação, que é a habilitação dos 

proponentes.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 15ª Ed., São 

Paulo: Malheiros, 2007, pág. 193). 

 

 

A despeito da proporcionalidade das exigências de capacidade técnico operacional 

encartadas no ato convocatório, a licitante recorrida juntou na sua documentação de 

habilitação um atestado (LC MONITORAMENTO) que contemplam objeto claramente 

diverso daquele licitado por esta autarquia. Nota-se que o objeto do referido documento é “o 

fornecimento e instalação de 15 padrão monofásico, com disjuntores e cabos e toda a 

infraestrutura necessária para atender as câmeras do projeto CAMPO SEGURO com 

câmeras para leitura de placas na cidade de Carmo do Paranaíba.” 

 



O fato acima pode ser confirmado pelo Pregoeiro e o setor técnico da Prodabel e CEMIG, lembrando 

que para a modalidade de fornecimento sem medição, devem ser utilizados, exclusivamente, caixas 

e disjuntores dos modelos e fabricantes constantes do Manual do Consumidor nº 11 (PEC 11), 

identificados sob o título de “Fornecimento Sem Medição”. 

 

CAIXAS HOMOLOGADAS PELA CEMIG 

 

 

 

 

 

 

É importante salientar que FORNECIMENTO SEM MEDIÇÃO é uma forma de fornecimento 

de energia elétrica que ocorre sem a utilização de medidor de energia para apurar o 

consumo. Essa forma de fornecimento é aplicável exclusivamente a equipamentos 

instalados na via pública (exemplos: semáforos, radares, equipamentos para 

compartilhamento de internet, letreiros de ônibus, equipamentos de TV a cabo, 

relógios/termômetros públicos, câmeras de segurança, equipamentos de realizem emissões 

de Rádio Frequência em geral) em alternativa à instalação da medição Cemig. 
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TIPOS POSSÍVEIS DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS FSM 

 

CASO 01: REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA E CARGA INSTALADA NO POSTE 

DA CEMIG  

PÁGINA 103 – ND 5.1 - CEMIG 

 
 

 
 
 
 

No CASO 01, é verificado que a chegada da rede elétrica é aérea e as caixas herméticas e as 

CAIXAS FSM são instaladas no próprio poste da CEMIG (POSTE DE CONCRETO).



CASO 02: REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DO MESMO LADO DA 

UNIDADE CONSUMIDORA E CARGA EM OUTRO LOCAL (FORA DO POSTE DA 

CEMIG). 

PÁGINA 105 – ND 5.1 - CEMIG 

 

 

 

 

 

 
No CASO 02, é verificado que a chegada da rede elétrica é aérea e a caixa CAIXA 

FSM (com disjuntor) é instalada no próprio poste da CEMIG (POSTE DE CONCRETO) 

e a carga em outro local.  

  



CASO 03: REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA LOCALIZADA DO LADO CONTRÁRIO 

AO DA UNIDADE CONSUMIDORA E SAÍDA SUBTERRÂNEA. 

PÁGINA 108 – ND 5.1 - CEMIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No CASO 03, é verificada que a rede de distribuição aérea está localizada do lado 

contrário da unidade consumidora, a caixa CAIXA FSM (com disjuntor) é instalada no 

próprio poste da CEMIG (POSTE DE CONCRETO) e a carga em outro local (em um 

poste do tipo PA4 (7 metros), homologado pela Cemig). 

  



CASO 04: REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA LOCALIZADA DO LADO CONTRÁRIO 

AO DA UNIDADE CONSUMIDORA E SAÍDA AÉREA 

PÁGINA 105 – ND 5.1 - CEMIG 

 
 

 
 

 

No CASO 04, é verificada que a rede de distribuição aérea está localizada do lado 

contrário da unidade consumidora, a caixa CAIXA FSM (com disjuntor) é instalada no 

próprio poste da CEMIG (POSTE DE CONCRETO) e a carga em outro local (em um 

poste do tipo PA4 (7 metros), homologado pela Cemig), sendo a saída aérea. 

  



CASO 05: REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA. 

PÁGINA 114 – ND 5.1 – CEMIG 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No CASO 05 é verificada que a rede de distribuição é subterrânea, a caixa CAIXA FSM 

(com disjuntor) é instalada no poste do tipo PA2 (homologado pela Cemig), sendo a 

saída para o cliente, subterrânea. 

  



ANÁLISE DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FORNECIDO PELA OLHO 

VIVO BRASIL 

 

 
A empresa Olho Vivo Brasil declara que a Guido Networks Telecomunicações e 

Informática Ltda, realizou os seguintes serviços no projeto denominado Campo Seguro. 

 

 

 

 

A  

e 

Fornecimento  e instalação de 15 padrões monofásicos  

 

Na norma ND5.1 (Caixa com Fornecimento Sem Medição), é uma forma de 

fornecimento de energia elétrica sem a utilização de medidor de consumo, ou seja, não 

há padrão de energia com  medição. 

 

Cabo PP 

Conforme normas da CEMIG, nas ligações FSM que são informadas, o cabo utilizado 

sempre será os Condutores XLPE 2,5 mm². E a arrematante informa que foi utilizado 

cabos PP. Portanto não está compatível com as normas de ligação de Caixas FSM 

da CEMIG, Com isso não atendendo o item 18.1.3 do Edital. 

 

 

Eletroduto de PVC com curva de 180º. 

 

Conforme normas da CEMIG, as ligações FSM que há necessidade e que são 

possíveis, o material a ser utilizado é um cabeçote ou curva 135º PVC RIGIDO; 

Portanto não está compatível com as normas de ligação de Caixas FSM da 

CEMIG. Com isso não atendendo o item 18.1.3 do Edital. 



Eletroduto Galvanizado AGF 2”. 

 

Conforme normas da CEMIG, em todos os tipos de ligações FSM possíveis, será 

utilizado quando necessário Eletroduto (¾”) zincado por imersão a quente conforme 

NBR 5598 ou eletroduto de PVC Rígido ¾”.; No atestado a empresa diz que utilizuo 

eletroduto galvanizado AGF 2”, Portanto não está compatível com as normas de 

ligação de Caixas FSm da CEMIG. Com isso não atendendo o item 18.1.3 do 

Edital. 

 

  



PROJETO CAMPO SEGURO 

 

O objetivo do Programa Campo Seguro é a melhora da segurança pública da zona 

rural do Município de Carmo do Paranaíba. Sendo assim, ele será executado em 

Carmo do Paranaíba em caráter contínuo e permanente, instalando Câmeras de 

Segurança, nas comunidades rurais. 

 

Para realização dos atos necessários, o Poder Executivo está autorizado a firmar 

convênios/parcerias com outras instituições públicas e/ou privadas, entidades, além 

dos Governos Federal e Estadual, Câmara Municipal, Agricultores, Polícia Militar e 

CONSEP (Conselho de Segurança Pública). 

 

LINK DO SITE DO MUNICÍPIO DE ONDE FOI REALIZADO O PROJETO 

https://www.carmodoparanaiba.mg.leg.br/institucional/noticias/criado-o-programa-

201ccampo-seguro201d 

 

 

OUTRA MATÉRIA 

Serão instaladas 15 câmeras de leitura de placas nas principais estradas vicinais 

do município; A POPULAÇÃO CONTRIBUIRÁ COM INTERNET E ENERGIA; a 

Polícia Militar estará com o monitoramento 24 horas por dia; 

 

Segue link de reportagens sobre o projeto, de sites locais, com o trecho retirado da 

própria matéria: 

https://tonamidiacp.com.br/campo-seguro-carmo-do-paranaiba-tera-projeto-

inovador-na-seguranca-publica-rural/ 

 

 

 

Foi realizada uma breve pesquisa sobre o Projeto “CAMPO SEGURO”. Com essa 

pesquisa foi constatado que a energia elétrica foi proveniente dos vizinhos e não há 

utilização de Caixas FSM. Com isso não atendendo o item 18.1.3 do Edital 

https://www.carmodoparanaiba.mg.leg.br/institucional/noticias/criado-o-programa-201ccampo-seguro201d
https://www.carmodoparanaiba.mg.leg.br/institucional/noticias/criado-o-programa-201ccampo-seguro201d
https://tonamidiacp.com.br/campo-seguro-carmo-do-paranaiba-tera-projeto-inovador-na-seguranca-publica-rural/
https://tonamidiacp.com.br/campo-seguro-carmo-do-paranaiba-tera-projeto-inovador-na-seguranca-publica-rural/


 

LOCALIZAÇÃO DO GOOGLE MAPS (Bartolomeu) 

 
https://goo.gl/maps/GxZnvmmkQvGmGbeJ8  

 

 

 

Conforme imagem a carga (câmera) está instalada no poste de Concreto. Os únicos 

casos possíveis de instalação de cargas nos postes de concreto seriam os casos 01 e 

02. E nesses casos a Caixa FSM com o disjuntor deve estar no próprio poste da 

Cemig.  Na imagem não há Caixas FSM instaladas e a utilização de energia elétrica e 

internet é realizada de residências vizinhas. Nesse local não há rede elétrica na via 

pública.  

https://goo.gl/maps/GxZnvmmkQvGmGbeJ8


LOCALIZAÇÃO DO GOOGLE MAPS (Catules) 

https://goo.gl/maps/qFR6UceMrXM3LV6z5  

 

 

 

Conforme imagem a carga (câmera) está instalada no poste de Concreto. Os únicos 

casos possíveis de instalação de cargas nos postes de concreto seriam os casos 01 

e 02. E nesses casos a Caixa FSM com o disjuntor deve estar no próprio poste da 

Cemig.  Na imagem não há Caixas FSM instaladas e a utilização de energia elétrica 

e internet é realizada de residências vizinhas. Nesse local não há rede elétrica na via 

pública. 

 

Portanto as instalações do projeto não estao de acordo com as normas ND-5.1 

da Cemig. Foi demostrado com imagens e sites locais que as instalações foram 

feitas aproveitando energia elétrica e internet da população local. E não foram 

instaladas Caixas FSM nos locais mapeados (conforme imagens e links do 

https://goo.gl/maps/qFR6UceMrXM3LV6z5


Google Maps). Mesmo sendo instaladas posteriormente estão completamente 

fora da norma. Ou seja, o projeto realizado no Atestado de Capacidade Técnica 

fornecido pela empresa Olho Vivo Brasil à Guido Networks não atende o item 

18.1.3 do Edital. Apesar de constar Caixas FSM, as instalações in loco estão 

em desacordo com a norma da CEMIG ND-5.1 e nos pontos pesquisados 

não há utilização da mesma. 

 

 

Nesse particular, as exigências de apresentação de atestados de capacidade 

técnica referentes ao fornecimento de bens e prestação de serviços similares aos 

licitados ganham importância, visto que contribuem para a prevenção de um dos 

principais problemas dos contratos administrativos que é a inexecução contratual 

por falta de know how do particular. Logo, impõe-se ao Pregoeiro que revise as 

razões de decidir expostas no julgamento dos documentos de habilitação da 

GUIDO NETWORKS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, 

determinando a sua inabilitação, sob pena de flexibilização indevida das normas 

do edital e quebra do princípio da isonomia, conforme tópico apresentado em 

sucessivo. 

 

  



REQUERIMENTOS  

 

Por todo o exposto, estando demonstrado o descumprimento do item 18.1.3. do 

edital, pela licitante GUIDO NETWORKS TELECOMUNICACOES E 

INFORMATICA LTDA, requer que, nos termos do art. 109, §4º, da Lei Federal n.º 

8.666/93, o Ilmo. Pregoeiro reconsidere a decisão anteriormente proferida, para 

inabilitar a licitante em menção, pelas razões evidenciado no presente recurso 

administrativo. 

 

Caso assim não entenda, nos termos do mesmo art. 109, §4º, da Lei de 

Licitações, requer seja encaminhado à autoridade superior, à qual se requer a 

reforma da decisão recorrida, à vista das circunstâncias impeditivas da 

habilitação da licitante GUIDO NETWORKS TELECOMUNICACOES E 

INFORMATICA LTDA, acima expostas.  

 

 

Pede deferimento.  

 

Belo Horizonte, 14 de março de 2022. 

Polsec indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança 

 

 

 

Renato Werner Victor de Queiroz  

CPF: 791.786.856-72 

 

 


