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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Pregão Eletrônico N.° 007/2019 – Empresa de Informática e Informação do 
Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL/MG. 
 
 
Impugnante: Telefônica Brasil S/A. 
 
 
Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) Empresa de Informática e Informação do 
Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL/MG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TELEFÔNICA BRASIL S/A., Companhia Aberta, com sede na 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São 
Paulo/SP, CEP 04.571-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, 
NIRE nº. 35.3.001.5881-4, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO em epígrafe, com sustentação no 
§2.° do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei Federal n.º 13.303/2016 e 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC/Prodabel pelos 
fundamentos demonstrados nesta peça. 

 
I - TEMPESTIVIDADE. 

 
Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, 

dado que a sessão pública está prevista para 03/05/2019, tendo sido, portanto, 
cumprido o prazo de 02 (dois) dias úteis previsto no item 8.2 do edital do 
pregão em referência. 
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II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  
 

  O Pregão em referência tem por objeto o “registro de preços, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, para fornecimento de solução de rede sem fio, 
visando o atendimento às demandas dos Órgãos e Entidades da Administração 
Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, e em atendimento ao 
Convênio celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Município de Belo Horizonte, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão com 
interveniência da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo 
Horizonte S/A – PRODABEL, cujo objeto é Implantação de Infraestrutura de 
Convergência Social e Digital, conforme Anexo I (termo de 
referência/especificação técnica/itens/quantidade estimada), parte integrante 
deste edital”. 
 

A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam 
o ato convocatório, quer por discreparem do rito estabelecido na Lei Federal n.º 
8.666/1993 (com alterações posteriores), Lei Federal n.º 13.303/2016, 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC/Prodabel e na Lei 
Federal n.º 10.520/2002, quer por restringirem a competitividade, condição esta 
essencial para a validade de qualquer procedimento licitatório. 

 
Pretende também apontar situações que devem ser esclarecidas, 

facilitando-se a compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se 
interpretações equivocadas. 

 
Dois são os fundamentos que justificam a presente impugnação, 

conforme exposição a seguir. 
 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 
 

01. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMADO DOS PREÇOS EM PLANILHA 
ABERTA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS.  
 

Verifica-se que o edital apresentou uma planilha indicativa para 
apresentação de proposta, sem, contudo, indicar o orçamento estimado 
para a prestação dos serviços.  

 
Tal omissão constitui violação aos pressupostos de processos 

dessa natureza que exigem publicidade e transparência dos atos praticados. 
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Toda licitação necessariamente possui como pressuposto de validade a 
existência de um orçamento estimado em planilha aberta de composição 
de custos unitários. 

 
Tal planilha detalhada é essencial para que, no curso do certame, 

seja possível verificar eventual adequação dos preços propostos aos valores 
de mercado, inclusive em relação a todos os componentes que repercutem na 
formação do preço final. Este juízo quanto aos preços ofertados (se são 
exequíveis ou estão dentro dos padrões de mercado) depende diretamente da 
informação contida na estimativa de custos, sendo essencial para a análise a 
ser realizada pelo pregoeiro e sua equipe de apoio. 
 

A falta desta estimativa detalhada de custos inviabiliza a 
avaliação quanto à compatibilidade dos preços ofertados (avaliação essa 
a ser realizada na sessão pública do Pregão). Tal circunstância macula o 
julgamento a ser realizado e, consequentemente, todo o procedimento 
realizado. 

 
Deste modo, é essencial que seja apresentado planilha detalhada 

contendo o quantitativo de objetos a ser contratados bem como o valor orçado 
para a íntegra dos itens que compõem o objeto de contratação. 
 
02. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE 10 (DEZ) ANOS AOS SERVIÇOS E 
MATERIAIS. DESCOMPASSO COM A REALIDADE DO MERCADO. 

 
No que tange à garantia e assistência técnica aos equipamentos 

e serviços objetos de contrato, a Cláusula Nona do Anexo IV e Anexo V do 
edital preveem: 

 
9.1. Os equipamentos e serviços fornecidos deverão possuir garantia 
integral mínima de 10 (dez) anos para todos os itens, devendo este 
prazo ser atendido integralmente, a iniciar após a emissão do 
TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO do sistema, devendo a 
garantia ser prestada no local onde o equipamento estiver instalado, 
sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
Entretanto, tal garantia de 10 (dez) anos está em dissonância com 

a generalidade das situações de mercado. 
 
As licitações - como procedimento prévio à contratação de 

prestação de serviços ou de aquisição de produtos - não pode se dissociar da 
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realidade do mercado, sob pena de não ser possível findar-se a contratação, 
que é a finalidade ínsita do procedimento. 

 
Quanto aos equipamentos especificamente, o artigo 12 do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8078/1990) aduz que quem 
responde pelos problemas inerentes material é o fabricante, o produtor, o 
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, sendo usualmente prestada 
garantia do fabricante pelo prazo de 12 (doze) meses. Neste sentido, é 
incorreta a previsão editalícia que imputa à contratada a responsabilidade pela 
garantia dos objetos. 

 
No que toca aos serviços, destacamos que o edital é expresso ao 

prever como prazo inicial de vigência do instrumento de contrato o período de 
12 (doze) meses, podendo tal prazo ser estendido, nos termos do art. 57 da Lei 
Federal nº 8.666/1993 (Cláusula 3.2 das Minutas de Contrato). Deste modo, 
incabível também falar-se na responsabilidade da contratada pela manutenção 
dos serviços (em caso de falhas ou interrupções) pelo período de 10 (dez) 
anos apontado no edital. 

 
A impossibilidade de cumprimento desta obrigação contratual 

geraria a não-participação das operadoras no certame, em função dos ônus 
contratuais decorrentes da inadimplência (que seria iminente) quanto a tal 
exigência específica do prazo de garantia estendido.  

 
Desta forma, requer-se a alteração de tal previsão disposts no 

edital, se adequando a realidade do serviço usualmente prestado. 
 

IV - REQUERIMENTOS.  
 
Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta 

impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para que se 
afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se 
iniciará. 

 
Tendo em vista que a sessão pública está designada para 

03/05/2019, requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta 
impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à solução dos 
problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo processo 
licitatório ser considerado inválido, sustentados os equívocos no edital ora 
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apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo 
avaliação das propostas e dos documentos de habilitação. 

 
Requer, caso não corrigido o instrumento convocatório nos pontos 

ora invocados, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior 
juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto. 

 
Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 
 

São Paulo/SP, 29 de abril de 2019. 
 

 
 

TELEFONICA BRASIL S/A 
 
 
 

Nome do Procurador: Maria Cristina Castellões e Castro Rincon 
CPF: 971.894.806-68 
RG: MG 5.416.788 


