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RESPOSTAS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELA SEPLAG 
 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OPERADORES DE TELECOMUNICAÇÕES E PROVEDORES 
DE INTERNET - ABRAMULTI  
 
 
 

II – DO EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA DA SEPLAG. DOS 

ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. DAS SUGESTÕES ORA 

APRESENTADAS.  

 

Prefacialmente, é imperioso salientar que o edital disponibilizado pelo Ente 

Licitante se mostrou completamente ilógico no tocante à divisão dos lotes licitados, posto que se 

verificou, em um mesmo lote, a existência de municípios localizados em regiões completamente 

distintas, sem qualquer justificativa legal.  

 

Permita-se colacionar, a título exemplificativo, lote contido no edital em 

comento: 

 

 

 

Verifica-se do referido lote a presença de cidades que se encontram 

localizadas em regiões completamente distintas (Exemplo: Alfenas e Pirapora).  
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Ora, cristalino o fato de que, se o Ente Licitante busca a participação de um 

número maior de empresas no certame, deve se ater a dividir em um número maior de lotes o objeto 

da licitação e, necessariamente, proceder à formação dos referidos lotes considerando a proximidade 

dos municípios a serem atendidos.  

 

Nesta linha, outro não é o entendimento já pacificado pelo Tribunal de Contas 

da União: 

 

“A falta de parcelamento de objeto que implique diminuição sensível de 

licitantes aptos a prestar parte dos serviços demandados configura 

violação ao comando contido no art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 

Representação formulada por empresa deu notícia de possíveis 

irregularidades no Pregão Eletrônico 229/7066-2011 conduzido pela Caixa 

Econômica Federal – CEF para a contratação de prestação de serviço de 

transporte de executivos da entidade, com disponibilização de um veículo 

blindado e 12 carros de passeio. O citado certame foi suspenso 

cautelarmente por meio de despacho de Presidente do Tribunal em 

substituição, o qual foi posteriormente endossado pelo Plenário. Os indícios 

que justificaram a adoção dessa medida consistiram na ausência de 

parcelamento do objeto. Considerou-se que a “adjudicação global” do serviço 

implicaria afronta ao comando contido no art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 

O relator do feito, ao se deparar com informações prestadas pela CEF, anotou 

que o citado objeto “possui natureza divisível (...), o que, em tese, afastou a 

participação de empresas que não estavam habilitadas a fornecer a totalidade 

dos itens especificados, mas que poderiam trazer uma proposta mais 

vantajosa para a Caixa, no que diz respeito aos demais itens”. Observou, 

ainda, que a própria CEF adotara providências com o intuito de revogar o 

certame em tela e, também, de lançar novo edital em que efetuaria a divisão 

do objeto. O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator, decidiu: “9.1. 

conhecer da Representação (...) para, no mérito, considerá-la parcialmente 

procedente; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que, quando da 

elaboração de novo certame para substituição do Pregão Eletrônico 

229/7066-2011, promova a separação do objeto em dois itens distintos, a 

saber, veículo não blindado e veículo blindado”(Acórdão n.º 491/2012-

Plenário, TC 037.753/2011-8, rel. Min. Valmir Campelo, 07/03/2012) (Grifos 

nossos) 
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Salienta-se que em audiência pública realizada em 05 de julho de 2019 o 

Ente Licitante informou à eventuais interessados que a divisão dos lotes foi realizada de acordo com 

pesquisas feitas perante as grandes prestadoras do mercado.  

 

Contudo, a divisão de lotes com base em respostas obtidas perante as 

grandes prestadoras do mercado demonstra notório intuito de direcionamento do certame, 

posto que, caso sejam fracionados os acessos em um maior número de lotes possível, 

fatalmente o Ente Administrativo vislumbrará a participação de elevado número de pequenos 

prestadores, o que, obviamente, acarretará na redução de preços.  

 

Assim, sugere-se pela alteração dos lotes previstos no “Anexo I – Termo 

de Referência”, fracionando-se os acessos licitados em um número maior de lotes, de acordo 

com a proximidade dos municípios contidos no respectivo certame, para possibilitar a 

participação de um número maior de empresas no certame e otimizar a prestação dos 

serviços. 

 

No ano de 2018 a Prodemge conduziu estudos para apurar como se dá a prestação de 

serviço de acesso a rede de dados no território do estado de Minas Gerais, quais seriam os 

principais provedores, suas respectivas áreas de cobertura (específica por município) e capacidade 

de atendimento (velocidade máximas dos links por município).  

Tal ação se faz necessária para o estudo e composição dos lotes, visando maior 

competitividade, com foco na redução dos custos. Com a análise foi possível identificar o melhor 

arranjo de distribuição de municípios em lotes, para garantir tanto uma maior disputa, quando esta é 

possível, como também garantir a viabilidade da contratação que se pretende fazer, condizente com 

atuação do mercado consolidado em nosso território.  

Outro ponto crítico na divisão de lotes é viabilizar a futura gestão do contrato e dos acessos. 

A gestão fragmentada, a partir de uma excessiva divisão, mostra-se inviável para a Administração, 

dada a complexidade do projeto, e constante monitoramento necessário em cada acesso.  

Os níveis de serviços rígidos, que resguardam não apenas a prestação recebida pelo Estado, 

mas impulsionam a evolução da prestação de um serviço de acesso a dados de qualidade no interior 

do estado, exigem tanto da equipe do Estado como dos gestores das operadoras contratadas uma 

atuação coordenada e qualificada. A contratada não apenas proverá acesso a um ponto específico, 

mas se integrará à gestão da rede, junto do Estado através da PRODEMGE, para garantir 

investimentos e uma prestação de qualidade em toda Minas Gerais. 

O modelo, entretanto, ainda assim representa uma ótima oportunidade para provedores 

locais. Apesar destes dificilmente possuírem condições de assumir um lote integralmente, cumprindo 

os requisitos de gestão exigidos, como fazem as grandes provedoras, estes se beneficiarão da 
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eventual subcontratação de alguns pontos da rede. Dada a grande capilaridade da presença do 

Estado no território, fragmentação e dispersão de suas unidades administrativas, as grandes 

provedoras, que atendem os requisitos da gestão, eventualmente necessitarão de um parceiro local 

para a prestação do serviço, conforme modelo de subcontratação previsto e permitido no edital a ser 

licitado.  

A separação de lotes não é feita a partir de uma divisão territorial, ou regional, visto que não é 

desta forma que o mercado atua. As áreas de cobertura dos provedores não crescem uniformemente 

por regiões, surgem onde está concentrada a demanda que viabiliza a prestação do serviço. Para a 

definição de lotes, então, além de um critério geográfico, considerou-se a existência de mercado 

viável de fornecimento nas diferentes localidades a serem atendidas, e qual configuração de lotes 

permitiria a maior participação e disputa na licitação, sem fragmentar demasiadamente o 

fornecimento e onerar excessivamente a gestão da rede quando da prestação do serviço. 

 

Ainda, quanto ao edital disponibilizado pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG, se mostra necessário que o Ente Licitante esclareça, de maneira 

taxativa, quais serão os documentos exigidos de empresas consorciadas, posto que o item 4.5.2 do 

edital se mostra extremamente genérico, apontando para o que determina a lei de licitações, senão 

vejamos: 

 

 

 

Desta feita, se mostra necessário que o Ente Licitante aponte, de 

maneira cristalina, quais documentos serão exigidos de empresas que participarem da 

licitação em voga através de consórcio, considerando, obviamente, as exigências previstas 

em edital em relação às demais licitantes.  

  

Os documentos que deverão ser apresentados para habilitação são aqueles listados no edital, 

constantes no subitem 4.5 e na cláusula 8 (Da Habilitação). 

 

Por outro norte, permita-se colacionar o que determina o item 4.6.8 do edital 

em comento: 
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O item 4.6.8 do edital foi elaborado com base no que determina o inciso IV, 

do artigo 33 da Lei de Licitações, que assim aponta: 

 

“Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em 

consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

(...) 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma 

licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;” (G.n.) 

 

Nesta linha, no tocante ao inciso IV do artigo 33 da Lei nº 8.666/1993, o ilustre 

doutrinador Renato Mendes é taxativo ao determinar que “a proibição normativa não tem 

aplicação se o objeto for dividido em itens ou lotes e o julgamento for cindido1”(G.n.) 

 

Portanto, em se tratando de edital apontando para contratação de diversos 

lotes distintos, não há que se falar na vedação em comento.  

 

Assim, no tocante ao supra colacionado item sugere-se a sua alteração, 

posto que, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Contas da União, se mostra 

legalmente possível a participação de empresa licitante em mais de um consórcio, desde que 

os consórcios não participem em mesmo item/lote, nos exatos moldes do previsão no “Anexo 

I – Termo de Referência” elaborada pela PRODEMGE.  

 

A interpretação da empresa está correta. A vedação se refere à participação em um mesmo 

lote. 

 

Ainda, verifica-se do edital exigência, no tocante à qualificação técnica, no 

seguinte sentido: 

 

 

 

 

Entretanto, a referida exigência deve ser flexibilizada pelo Ente Licitante, 

eis que na data de 29.07.2017 restou publicada pela Anatel a Resolução nº 680, que, no 
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tocante à autorização para os denominados serviços de comunicação multimídia (SCM), 

objeto do edital em voga, assim apontou: 

 

“Art. 10-A. Independe de autorização a prestação do SCM nos casos em 

que as redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço 

utilizarem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de 

radiocomunicação de radiação restrita. 

§ 1º A dispensa prevista no caput aplica-se somente às prestadoras com 

até 5.000 (cinco mil) acessos em serviço. 

§ 2º A prestadora que fizer uso da dispensa prevista no caput deverá 

comunicar previamente à Agência o início de suas atividades em 

sistema eletrônico próprio da Anatel. 

§ 3º A prestadora que fizer uso da dispensa prevista no caput deverá 

atualizar seus dados cadastrais anualmente, até o dia 31 de janeiro, em 

sistema eletrônico próprio da Anatel. 

§ 4º A dispensa prevista no caput não exime a prestadora da 

obrigatoriedade de atendimento das condições, requisitos e deveres 

estabelecidos na legislação e na regulamentação. 

§ 5º Atingido o limite de acessos em serviço previsto no § 1º, a 

prestadora terá 60 (sessenta) dias para providenciar a competente 

outorga para exploração do serviço. (NR)” (G.n.) 

 

Resumindo, com o advento da Resolução 680/2017 – ANATEL, extirpou-

se do ambiente regulatório a necessidade de obtenção de autorização para prestação dos 

Serviços de Comunicação Multimídia – SCM em casos de tal fornecimento se dar em favor de 

até 5.000 (cinco mil) assinantes, razão pela qual a exigência prevista no edital em comento 

deve ser flexibilizada.  

 

As exigências do edital seguem aquelas legais, e a autorização é exigida sempre que cabível, 

conforme normas da ANATEL. A redação será atualizada para melhor refletir o ponto trazido e evitar 

dúvida entre os licitantes. 

 

Ainda, quanto à participação de consórcios no edital, o edital se mostra 

permissivo, no seguinte sentido: 

 

                                                                                                                                                     
1 (MENDES, Renato Geraldo. Lei de Licitações e Contratos anotada. 3. ed. Curitiba: Znt, 1998. p. 94, nota nº 592.) 
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É o que também se infere das razões apontadas no “Anexo I – Termo de 

Referência”, que demonstra a importância na possibilidade de participação de empresas, reunidas 

em consórcio, na futura licitação, senão vejamos: 

 

 

 

Contudo, leitura o item 11.3 do “Anexo I – Termo de Referência” pode 

causar confusão em empresas interessadas na participação da futura licitação, posto que 

aponta para a possibilidade de participação de consórcios entre “prestadoras e fornecedores 

de equipamentos apenas para o lote VI”.  

 

Nesta linha, imperioso questionar: a participação de consórcio formado 

apenas por prestadoras de serviços de comunicação multimídia (SCM) se mostra permitida 

em relação a todos os lotes da licitação? 

 

Caso a resposta se mostre negativa a Requerente, desde já, sugere a 

reforma do edital, considerando que  a referida previsão não condiz com o intuito primordial 
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das licitações, que é a obtenção da proposta mais vantajosa, através da participação do maior 

número possível de licitantes, sendo que, no caso em tela, deve o Ente Administrativo permitir 

a participação de consórcios, entre prestadoras dos serviços licitados, em absolutamente 

todos os lotes do certame, em busca da ampliação da competitividade do certame, nos 

moldes do apontado pelo ilustre doutrinador Joel de Menezes Niebuhr2: 

 

“também, costuma-se permitir a participação de consórcios em licitação 

de grande vulto, que requerem considerável aporte de capital. Trata-se 

de instrumento prestante a ampliar a competitividade, dado que 

possibilita às empresas ou pessoas com estrutura pequena ou mediana 

que se reúnam para atender às demandas do edital, o que não fariam se 

estivessem sozinhas.” (G.n.) 

 

E, nesta senda, outro não poderia ser o entendimento do Tribunal de Contas 

da União, ao apontar que a vedação de participação de consórcios de maneira ampla em certames 

deve ser justificada pelo Ente Licitante: 

 

“A Administração, em respeito à transparência e à motivação dos atos 

administrativos, deve explicitar as razões para a admissão ou vedação à 

participação de consórcios de empresas quando da contratação de 

objetos de maior vulto e complexidade.” (Acórdão 929/2017 – Plenário – 

TCU – Rel. Ministro José Múcio Monteiro, DJ: 10/05/2017)(G.n.) 

 

Ademais, leitura do edital em comento demonstra a possibilidade de 

subcontratação, sem qualquer limitação, na futura licitação em voga: 

 

 

 

                                            
2 IEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 253. 
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Contudo, de maneira completamente contraditória ao previsto no edital, o 

“Anexo I – Termo de Referência”, aponta para necessidade de autorização do Ente Administrativo, in 

casu SEPLAG, para subcontratação em questão: 

 

 

 

Assim, se mostra necessário que o Ente Licitante aponte qual será a 

previsão a ser adotada na licitação que será promovida, sendo que há que se considerar, pela 

própria natureza dos serviços a serem licitados, que eventual solicitação de autorização 

prévia para subcontratação impactará, de maneira considerável, nos prazos a serem 

atendidos pela licitante vencedora do certame.  

Não é permitida a participação de empresas consorciadas, exceto no lote VI, cuja área de 

abrangência é todo o Estado de Minas Gerais. 

Aproveitamos a oportunidade para informar que será revista a redação do subitem 19.1 do 

Termo de Referência. 

 

Por fim, vejamos o que determina o item 3.2.13 do “Anexo I – Termo de 

Referência”: 

 

 

 

Nota-se do item em comento que o prazo para manifestação da UGO se 

mostra extremamente exagerado, posto que fará com que a licitante vencedora somente tenha 

ciência da possibilidade de realização de manutenção nos acessos e/ou equipamentos com apenas 

03 (três) dias úteis de antecedência.  

 

Ou seja, mesmo tendo informado ao Ente Licitante da realização da 

manutenção com prazo de 10 (dez) dias úteis antes da realização do serviço, a licitante vencedora 

terá que aguardar extenso prazo e poderá se ver impedida de realizar a manutenção em comento, 

sendo notória a necessidade de planejamento extenso e detalhado para realização de tais 

manutenções.  
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Desta feita, desde já sugere a Requerente a alteração do item comento, 

apontando-se para prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a UGO se manifestar acerca de 

manutenções programadas.  

 

Ficam mantidos os termos do edital. 
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RESPOSTAS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELA PRODEMGE 

 

III – DO TERMO DE REFERÊNCIA DA PRODEMGE. DOS 

ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. DAS SUGESTÕES ORA 

APRESENTADAS. 

 

Como já apontado em tópico anterior, o “Anexo I – Termo de Referência” 

disponibilizado pela PRODEMGE se mostra completamente ilógico no tocante à divisão dos lotes 

licitados, assim como o edital disponibilizado pela SEPLAG, pelas mesmas razões já suscitadas 

previamente pela Requerente, senão vejamos: 

 

 

 

 

Verifica-se do referido lote a presença de cidades que se encontram 

localizadas em regiões completamente distintas (Exemplo: Alfenas e Pirapora), em completa 

contradição ao apontado no próprio “Anexo I – Termo de Referência”: 

  



 12 

 

 

Assim, sugere-se pela alteração dos lotes previstos no “Anexo I – Termo 

de Referência” da PRODEMGE, fracionando-se os acessos licitados em um número maior de 

lotes, de acordo com a proximidade dos municípios contidos no respectivo certame, para 

possibilitar a participação de um número maior de empresas no certame e otimizar a 

prestação dos serviços. 

 

Em dezembro/2018 a Prodemge formalizou consulta às Operadoras de 

Telecomunicações que prestam os serviços objeto do edital em questão, com ampla atuação no 

Estado de Minas Gerais, acerca da sua área de cobertura (específica por município) e capacidade de 

atendimento (velocidade máximas dos links por município).  

Tal ação se faz necessária para o estudo e composição dos lotes, visando 

maior competitividade, com foco na redução dos custos. 

A ABRAMULTI - Associação Brasileira dos Operadores de Telecomunicações 

e Provedores de Internet, como a própria razão social diz, trata-se de uma associação de empresas 

de provedores de locais de internet, de participação voluntária, não se caracterizando uma empresa 

ou um consórcio constituído, motivo pelo qual não foi consultada à época. 

Ademais, tais provedores podem atuar apenas em áreas específicas de 

determinada (s) localidade (s). Em alguns casos, um município para ser 100% atendido depende da 

atuação de “n” provedores, o que não condiz com a modelagem proposta em edital, cujo modelo 

tem-se mostrado case de sucesso nos últimos 10 anos. 

Importante salientar que a gestão fragmentada como proposto no documento 

da Abramulti mostra-se inviável para o Estado, dada a complexidade do projeto, com níveis de 

serviços rígidos, exigindo uma equipe de controle mais robusta, resultando em um aumento 

considerável do custo de gestão do projeto, o que irá impactar no custo final do acesso. 

Ainda assim, a participação destes provedores locais pode ser viabilizada por 

meio de Consórcio e/ou subcontratação, permitido não edital.  
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Ainda, verifica-se do “Anexo I – Termo de Referência” exigência também 

prevista no edital da SEPLAG, no tocante à qualificação técnica, no seguinte sentido: 

 

 

 

Entretanto, como já apontado, a referida exigência deve ser flexibilizada 

pelo Ente Licitante, eis que, com o advento da Resolução 680/2017 – ANATEL, extirpou-se do 

ambiente regulatório a necessidade de obtenção de autorização para prestação dos Serviços 

de Comunicação Multimídia – SCM em casos de tal fornecimento se dar em favor de até 5.000 

(cinco mil) assinantes.  

As exigências do edital seguirão aquelas legais, e a autorização será exigida sempre que 

cabível, conforme normas da ANATEL. A redação será atualizada para melhor refletir o ponto trazido 

e evitar dúvida entre os licitantes. 

 

Quanto a subcontratação, o “Anexo I – Termo de Referência” aponta para 

necessidade de autorização do Ente Administrativo, limitando-se a referida subcontratação à 

porcentagem de 35% (trinta e cinco por cento) do objeto do certame, senão vejamos: 

 

 

 

Desta feita, desde já se sugere a elevação do percentual previsto no item 

8 do “Anexo I – Termo de Referência”, considerando a natureza dos serviços licitados e, 

principalmente, o número de acessos previstos em edital, o que dificulta, de sobremaneira o 

atendimento integral por uma única empresa, sendo que a referida situação, notadamente, 

direciona o certame para as grandes prestadoras dos serviços no país.  

Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. Essa é uma limitação da Lei 13.303/16 ao qual o 

edital da Prodemge está subordinado. 

 

Quanto à possibilidade de participação de consórcios no certame, assim 

determina o “Anexo I – Termo de Referência”, que, nos mesmos moldes do edital da SEPLAG, 

reitera a importância na possibilidade de participação de empresas, reunidas em consórcio, na futura 

licitação, senão vejamos: 
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Contudo, leitura o item 19.3.1 do “Anexo I – Termo de Referência” pode 

causar confusão em empresas interessadas em participar de futuro certame, posto que 

aponta para a possibilidade de participação de consórcios entre “prestadoras e fornecedores 

de equipamentos apenas para os lotes VI e VI.1”.  

 

Nesta linha, imperioso esclarecimento do órgão quanto à possibilidade 

de participação de consórcio formado apenas por prestadoras de serviços de comunicação 

multimídia (SCM) em relação a todos os lotes da licitação.  

 

Caso a resposta se mostre negativa, a Requerente, desde já, reitera 

sugestão prévia quanto ao edital promovido pela SEPLAG, sugerindo a reforma do edital, 

devendo o Ente Administrativo permitir a participação de consórcios, entre prestadoras dos 

serviços, em absolutamente todos os lotes do certame, em busca da ampliação da 

competitividade do certame. 

Ficam mantidos os termos da Minuta do TR. 

 
 


