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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150155800027/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPCODERS TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ 03.111.034/0001-41, endereço SHC/SUL, CR, 
Quadra 502, Bloco C, Loja 37, Parte 6, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.330-530, e-mail: 
comercial@topcoders.com.br, na qualidade de licitante interessada no presente Pregão, com 
fundamento na legislação vigente, vem apresentar sua 

 
IMPUGNAÇÃO  

 
 

aos termos do edital, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

Inicialmente destaca-se que a licitação em referência destina-se a contratação de 
empresa para prestação de serviços especializados de produção, ministração e transmissão de 
cursos telepresenciais via satélite em posição orbital 70º W banda C, com sistema de 
interatividade integrado, conteúdos complementares em plataforma web (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – AVA) e materiais didáticos impressos, na forma contida neste termo de 
referência e seus anexos. 
 

No entanto, Em que pese o extremo zelo dessa Instituição ao elaborar o presente 

instrumento convocatório, há disposição que vai de encontro ao ordenamento jurídico e, 

especialmente aos princípios fundamentais que regem a licitação, consoante demonstrar-se-á 

a seguir: 
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1. OOBJETO E HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

A presente impugnação insurge-se contra o item 1.1.1 do edital o qual exige que seja 

1 monitor para cada 500 cursistas, bem como a limitação de que a transmissão dos cursos 

telepresenciais seja através da Banda C de frequência, pelas razões que passa a expor. 

 

OBJETO: 
 

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de 
produção, ministração e transmissão de cursos telepresenciais via satélite 
em posição orbital 70º W banda C, com sistema de interatividade 
integrado, conteúdos complementares em plataforma web (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – AVA) e materiais didáticos impressos, na forma 
contida neste termo de referência e seus anexos. 
 

QUANTITATIVO DE MONITORES PARA SUPORTE TÉCNICO 
 

1.1.1 Suporte técnico e pedagógico, interativo e em tempo real, às aulas 
telepresenciais (96.500 cursistas) sendo 01 monitor para cada 500 
cursistas. 

 
Para o item acima admite-se o somatório de atestados. 

Pois bem, é de se notar que as exigências acima, encontram-se em total divergência 

com os princípios norteadores da licitação, especialmente quanto ao seu caráter competitivo. 

2. DA RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME 

2.1. Exigência de comprovação de capacidade técnica na prestação do objeto licitado 

restringindo à BANDA DE FREQUÊNCIA C. 

Nota-se que o objeto licitado é relativo à transmissão de cursos telepresenciais 

via satélite em posição orbital 70W com sistema de interatividade integrado. O que não se 

compreende é a limitação à Banda C, uma vez que diversas outras bandas cujo espectro de 

frequência possui superior capacidade de transmissão 

De fato, a título elucidativo, o quadro abaixo, destaca-se que as Bandas Ku e Ka 

tem a mesma finalidade que a Banda C, no entanto, com capacidade de transmissão 

absolutamente superior. 
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Assim, quanto mais alta for a banda de frequências, maior a sua capacidade para 

transmissão. Por isso, as bandas Ku e Ka são as mais apropriadas para aplicações de vídeo e 

banda larga, que demandam altas taxas de transmissão de dados. 

Ademais, é de se destacar que as frequências abaixo de 10GHz estão 

congestionadas e as bandas Ku e Ka estão sendo exploradas com aplicações via satélite a fim de 

fornecer nova opção para novos serviços.  

 

A banda Ka tem a vantagem de poder disponibilizar serviços com velocidades de 

transmissão muito elevadas e sua utilização vem crescendo mundialmente marcando presença 

nos mercados Europeu e Americano. 

 

A Banda Ka, por exemplo está sendo utilizada para o serviço de acesso à Internet 

e suas redes são do tipo estrela. Para o acesso à Internet são necessários: uma antena diretiva 

pequena da ordem de 0,2 a 0,9m de diâmetro conforme Figura abaixo, um modem e um 

computador pessoal. A instalação do conjunto de equipamentos consome, apenas,  

aproximadamente uma hora. 
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  Na Europa as empresas estão investindo numa cobertura de banda Ka de 

alto rendimento e assim poderá atender às demandas regionais em áreas afastadas como nas 

áreas rurais, por exemplo. Os internautas europeus poderão desfrutar dos mesmos direitos de 

acesso sem importar onde se encontram. Este sistema na Europa será uma mudança total e 

radical no que é a telecomunicação. Qualquer pessoa em qualquer lugar poderá ter acesso à 

banda larga em alta velocidade onde antes era absolutamente impossível. Não somente as 

zonas rurais como também nas grandes cidades. Uma melhora que os internautas europeus já 

tinham esperado muito e com altas taxas de transmissão e recepção. Pelas condições 

meteorológicas da Europa se espera que não ocorram problemas na hora que mais se necessita 

do serviço 

 

Nesse diapasão, não há razoabilidade na limitação à Banda C do objeto editalício, 

uma vez que, indiscutivelmente, restringe o caráter competitivo do certame, esvaziando-se a 

finalidade constitucional da licitação. 

Por razões como essa, é que o diploma legal que rege as contratações públicas, Lei 

nº 8.666/93, veda exigências com limitações injustificadas, exatamente como no caso em 

apreço: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 

a: 

[...] 

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 

com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou 

quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação 

na licitação. 
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Com efeito, o indigitado dispositivo legal visa instruir o julgamento do 

administrador público para que evitem a inclusão de critérios que inibam a participação e a 

competitividade.  

No caso em análise, resta clara, ainda que não intencional, a restrição ao caráter 

competitivo do certame, ao não se possibilitar a participação de empresas que possuam 

expertise comprovada em Bandas com capacidade de transmissão superior à Banda C. 

Nesse diapasão, é importante ressaltar que  

Hely Lopes Meirelles, expoente do Direito Administrativo Brasileiro leciona que” 

Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto, na Administração 

pessoal é licito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na Administração Pública só é permitido fazer 

aquilo que a lei autoriza.” (Grifo nosso) 

A Corte de Contas da União vem traçando diretrizes a respeito da matéria 

orientando os órgãos públicos para afastarem este tipo de regra que restringe o universo dos 

participantes, a saber: 

 
Ora, limitar o objeto da licitação à transmissão via Banda C é 

transgredir claramente o § 5º, do art. 30, uma vez que tal exigência diminui o universo de 

competidores e frustra o objetivo maior da licitação que obtenção da proposta mais 

vantajosa. Como se falar em proposta mais vantajosa se diversas  empresas que poderia ofertá-

la, inclusive com uma banda de transmissão muito superior  ficam impedidas de participar do 

certame?! 

Portanto, não há justificativa legal ou técnica que subsidie a limitação da 

transmissão das aulas via Banda C, mas, pelo contrário, com uma simples quadro comparativo 

apresentado acima, demonstrou-se que diversas outras bandas possuem a mesma finalidade, 

mas MAIOR capacidade de transmissão e, consequentemente, maior vantajosidade para o 

atingimento objetivo desta licitação, revelando-se absolutamente desarrazoada a restrição à 

Banda C. Assim, deve o edital ser modificado para permitir que participem empresas que 

possam transmitir via Banda C ou superior. 

DA EXIGÊNCIA DE 1 MONITOR A CADA  500 CURSISTAS – VEDAÇÃO DO 

CARÁTER  

Outro ponto que merece atenção é a exigência de 1 monitor para cada 500 

cursitas. 

Não há dúvida, que a finalidade do sistema, bem como a exigência de monitores é 

ficada na melhor prestação do serviço, mas tal exigência não pode, jamais, limitar o caráter 

competitivo do certame, conforme já exaustivamente ressaltado nesta impugnação. 
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Pois bem, considerando a quantidade de cursistas – quase 100 mil – a exigência 

de 1 monitor a cada 500 é inquestionavelmente alta, ocasionado, portanto, a restrição ao 

caráter competitivo do certame. 

É de se notar que nos cursos telepresenciais atualmente aplicados no país, a 

quantidade mínima a título de exemplo tem-se o projeto da SEDUC PI que é um sucesso no país 

inteiro com apenas 1 monitor para cada  

Evidentemente, a lei 8.666/93 veda expressamente atos que comprometam a 

competitividade e isonomia do certame, como ocorreu no caso ora aventado. Eis o teor do 

dispositivo legal correspondente: 

 “Art. 3 – (...) 

§ 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;” 

 

É exatamente o posicionamento da Egrégia Corte de Contas da União sobre a 

matéria. In verbis: 

12.3.2) estabelecer exigências desnecessárias ou excessivas, que 
restrinjam indevidamente a competitividade dos certames, tal como 
a exigência de capacidade técnica do licitante para a execução de 
parcelas de serviços de natureza especializada que não tenha maior 
relevância e valor significativo, nos termos do 30, §§ 1º e 2º, inciso I, da 
Lei nº 8.666/93, limitando-se, nos editais de suas próximas licitações, 
a previsão de exigências de capacidade técnica aos requisitos 
mínimos necessários à garantia da execução do contrato e à 
segurança da obra ou serviço, (Acordão 2.882/2008 – Plenário) 

Diante da situação, é certo que os responsáveis pela elaboração do instrumento 

convocatório, na qualidade de gestores da res pública, devem estar sempre adstritos ao que a 

lei determina. Por essa razão, o instrumento convocatório deve ser retificado pois não há 

determinação legal que anua com a exigência de quantidade mínima de monitores, sem 

qualquer justificativa técnica ou legal, pois afastaria do certame possíveis interessados que 

possuem plena capacidade para executar o objeto contratual, todavia, não detém atestado com 

a especificidade exigida no edital. 
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Portanto, não resta dúvida que a exigência fere flagrantemente a Lei, obrigando 

o Edital a retificação, a fim de zelar pela aplicabilidade da legislação vigente. 

3. DO PEDIDO 

Por todo exposto, é a presente impugnação para requerer: 

1. A impugnação seja conhecida e provida em seu todo; 

2. Que seja alterado o objeto do instrumento convocatório para que possibilite a prestação 

do serviço licitado possa ser prestado através de Banda C ou superior, como Ka; 

3. Que seja anulado o item 1.1.1 do Termo de Referência para que se altere a quantidade 

mínima de monitores. 

4. Que no caso de julgamento improcedente das razões apresentadas nesta peça, a remessa 

dos autos a Autoridade Superior deste Órgão, para apreciação do mérito.  

 
  

Termos em que, pede Deferimento. 
 
 
 

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Marcelo Rogerio de Miranda Pontes 

Diretor  
RG: 1922638 SSP/DF 
CPF: 911.430.551-87 


