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CONCURSO Nº 02/2016 - PROCESSO INTERNO Nº 482/16 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS AUDIOVISUAIS DE LONGA-METRAGEM PARA CINEMA E 
SÉRIES PARA TELEVISÃO. 
 

 

No processo licitatório CONCURSO 02/2016, que objetiva a seleção de 
propostas de desenvolvimento de projetos de obras audiovisuais de longa-
metragem para cinema e séries para televisão oriundas de produção mineira 
independente, conforme especificação contida no Edital e em seus Anexos, 
com abertura designada para o dia 20 de janeiro de 2017, apresentou um 
interessado, em data de 11.01.16, às 15:02, via e-mail, expediente em sede de 
“PEDIDO ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL”, nos seguintes 
termos: 
  

“De: ..............................................  

Enviada em: quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 15:02 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: CONCURSO Nº 02/2016 - PROCESSO INTERNO Nº 482/16 - PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

“Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2017 
 

Aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação/CODEMIG, 
 

Pedido de esclarecimento e impugnação ao edital, CONCURSO Nº 02/2016 - PROCESSO 

INTERNO Nº 482/16, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO 

DE PROJETOS AUDIOVISUAIS DE LONGA-METRAGEM PARA CINEMA E SÉRIES 

PARA TELEVISÃO. 

 

Solicito a prorrogação do prazo de inscrições em função do atraso nas respostas aos 

questionamentos enviados a CODEMIG. 

Como justificativa, apresento alguns dos esclarecimentos que foram respondidos fora do 

prazo estabelecido no Edital: 
 

- Esclarecimento 131 

  Enviado por e-mail em 21.12.2016 às 19:07 

  Resposta publicada no site (http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/482-16/) 

apenas no dia 11/01/2017 

 Arquivo da resposta: “1484144507-Concurso  02.2016 - Esclarecimento 131 a 136.pdf” 
 

- Esclarecimento 136 

  Enviado por e-mail em 26.12.2016 às 18:26 

  Resposta publicada no site (http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/482-16/) 

apenas no dia 11/01/2017 

 Arquivo da resposta: “1484144507-Concurso  02.2016 - Esclarecimento 131 a 136.pdf” 
 

- Esclarecimento 137 

  Enviado por e-mail em 27.12.2016 às 16:55 

http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/482-16/
http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/482-16/
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  Resposta publicada no site (http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/482-16/) 

apenas no dia 11/01/2017 

 Arquivo da resposta: “1484144535-Concurso  02.2016 - Esclarecimento 137 a 139.pdf” 
 

- Esclarecimento 140 

  Enviado por e-mail em 04.01.2016 às 15:59 

  Resposta publicada no site (http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/482-16/) 

apenas no dia 11/01/2017 

 Arquivo da resposta: “1484144554-Concurso  02.2016 - Esclarecimentos 140 a 144.pdf” 
 

Além desses, consta o pedido de esclarecimento e impugnação protocolado por mim sob o 

nº “05/Jan/2017/16:25-011867-1/1” no dia 05 de janeiro de 2017, conforme os termos do 

Edital, para o qual não foi dada resposta até o presente momento - dia 11/01/2017, as 

14:34. 
 

Consta no Edital 
 

“3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente Concurso poderão ser feitos 

por qualquer pessoa e deverão ser enviados à CODEMIG, aos cuidados da Comissão 

Permanente de Licitação – Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, em 

Belo Horizonte/MG, sempre por escrito, por meio do e-mail cpel@codemig.com.br; ou por 

correspondência protocolada no endereço da CODEMIG com expressa indicação do 

número e objeto da seleção.” 

 

“3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados com antecedência mínima 

de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o término do prazo de inscrição.” 

 

“3.3. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital, também com 

antecedência mínima de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o término do 

prazo de inscrição.” 

 

“3.7. Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 3 

(três) dias úteis contados do seu protocolo, apoiado pelo setor técnico responsável pela 

elaboração do edital ou pelo órgão jurídico, conforme o caso.” 

 

“3.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” 

 

Independentemente da quantidade de questionamentos que estão sendo feitos a respeito do 

referido concurso, a CODEMIG assumiu uma responsabilidade para o inquestionável bom 

andamento dessa licitação, devendo ter alocado os recursos necessários para cumprimento 

dos termos estabelecidos no Edital perante a sociedade. O prazo maior que os 3 dias úteis 

para resposta aos pedidos de esclarecimentos e impugnação constitui modificação não 

oficializada nos termos do Edital. 

 

Esse atraso, principalmente estando perto da data limite para envio de novos pedidos de 

esclarecimento e impugnação ao Edital, causa prejuízo para que as respostas as 

solicitações, que deveriam ter sido dadas em tempo hábil, possam ser contestadas. 

 

Atenciosamente,” 

http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/482-16/
http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/482-16/
mailto:cpel@codemig.com.br
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DA ANÁLISE  
 
O documento foi enviado pelo interessado, com o título “PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL”. 
 
Assim, a título de esclarecimentos prévios, é preciso deixar claro que PEDIDO 
DE ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÃO são institutos diferentes e 
possuem tratamentos diversos. 
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS se dão em razão de o interessado possuir 
alguma dúvida sobre o conteúdo de uma condição do edital ou de uma 
obrigação a cumprir e, em razão dela, necessite de esclarecimento para que 
possa providenciar seus documentos ou mesmo preparar a proposta. Ou seja, 
tem como objetivo elucidar uma dúvida. 
 
IMPUGNAÇÃO é o meio pelo qual o interessado provoca a revisão ou a 
supressão de uma condição prevista no edital, em razão da existência de uma 
eventual ilegalidade. Ou seja, busca discutir uma condição ilegal. 
 
E, conforme estabelecido no edital em referência, os PEDIDOS DE 
ESCLARECIMENTOS deverão ser enviados à CODEMIG, aos cuidados da 
Comissão Permanente de Licitação, sempre por escrito, por meio do e-mail 
cpel@codemig.com.br; ou por correspondência protocolada (teor do item 3.1), 
não sendo a IMPGUNAÇÃO, por sua vez, recebida por endereço eletrônico 
(teor do item 3.6).  
 
A partir da definição acima exposta, entende esta Comissão que o conteúdo do 
documento enviado pelo interessado não se trata de PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTOS e nem de IMPUGNAÇÃO, mas, em homenagem ao 
debate e em respeito ao princípio constitucional do direito de petição aos 
poderes públicos disposto na alínea "a" do inciso XXXIV do art. 5º da 
Constituição da República, as alegações dele constantes serão aqui 
respondidas. 
 
 

Através do “PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL” enviado por e-mail em 11.01.16, às 15:02, o interessado solicita a 
prorrogação do prazo de inscrições em função do atraso nas respostas aos 
questionamentos enviados a CODEMIG, em desrespeito ao prazo de resposta 
de 03 (três) dias úteis informado no item 3.7 do edital. 
 
Alega que “Independentemente da quantidade de questionamentos que estão 
sendo feitos a respeito do referido concurso, a CODEMIG assumiu uma 
responsabilidade para o inquestionável bom andamento dessa licitação, 
devendo ter alocado os recursos necessários para cumprimento dos termos 
estabelecidos no Edital perante a sociedade. O prazo maior que os 3 dias úteis 
para resposta aos pedidos de esclarecimentos e impugnação constitui 
modificação não oficializada nos termos do Edital.” 

mailto:cpel@codemig.com.br
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Sem razão, senão vejamos: 
 
O PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS não tem disciplina específica na 
legislação que trata da licitação – Lei 8.666/93 – mas tem seu fundamento de 
validade no art.5º, XXXIV da Constituição Federal, cabendo à Administração, in 
casu, CODEMIG responder ao interessado. 
 
A IMPUGNAÇÃO, por sua vez, esta prevista no art. 41 da Lei 8.666/93, que 
assim prevê: 
 
“Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

§ 1
o
  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1

o
 do art. 113. 

 

§ 2
o
  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes 
com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. (...)” – grifo nosso. 

 

Desse contexto, se conclui que, em relação ao PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTOS, não há um prazo definido na legislação e, não estando, 
ainda, este prazo previsto no edital, tem-se, como única obrigatoriedade, que a 
resposta dos mesmos seja oferecida antes do prazo para apresentação das 
propostas, sob pena de cerceamento e restrição da disputa. 
 
O edital, por sua vez, relativamente a prazos de resposta, assim estabeleceu: 
 
“3.7. Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no 
prazo de 3 (três) dias úteis contados do seu protocolo, apoiado pelo setor 
técnico responsável pela elaboração do edital ou pelo órgão jurídico, conforme 
o caso.” – grifo nosso. 
 
O prazo de resposta ora mencionado se refere, exclusivamente, à impugnação 
(“decidir sobre a petição”), não se aplicando aos pedidos de esclarecimentos, 
em correspondência com a legislação aplicável, a saber, a Lei 8.666/93.  
 

Não há previsão no edital de prazo para respostas às solicitações de 
esclarecimentos. 
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Não obstante, salientamos que é padrão da Companhia responder a todos os 
esclarecimentos em 24 horas, mas que excepcionalmente no tocante ao 
Concurso 02/2016, o grande número de pedidos de esclarecimentos (já 
ultrapassam o número de 160) dificultam a análise rápida e pronta resposta por 
parte da Comissão. 
 
Destacamos ainda, que grande parte dos pedidos enviados não se prestam a 
esclarecimentos de dúvidas, mas, sim, de mera transcrição do edital e que 
poderiam ser evitados se os interessados (parte deles) fizessem uma análise 
integral e cuidadosa do instrumento convocatório.   
 
Apesar disso, a Comissão esclarece que TODOS os pedidos enviados serão 
respondidos no menor prazo possível no momento, a fim de que todos os 
interessados possam apresentar suas propostas com todas as dúvidas 
sanadas. 
 
Certo é que a CODEMIG assumiu uma responsabilidade para o inquestionável 
bom andamento da licitação e, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação e com o apoio setor técnico responsável, envida todos os seus 
esforços para atender, de forma ampla e satisfatória, a todos os interessados 
em contratar com a mesma, esclarecendo que a empresa publica editais em 
grande número e de conteúdo variado, o que pode ser rapidamente 
comprovado através de consulta ao site www.codemig.com.br.  
 
Relativamente à alegação de que o atraso nas respostas “causa prejuízo para 
que as respostas as solicitações, que deveriam ter sido dadas em tempo hábil, 
possam ser contestadas”, esta Comissão lembra que as respostas aos pedidos 
de esclarecimentos, como já dito, objetivam exclusivamente ao esclarecimento 
de alguma dúvida sobre o conteúdo do edital e não se prestam a constituir 
argumentos a serem futuramente contestados, como quer se fazer entender o 
“solicitante”, vez que não trazem inovação ao edital.  
 
 

DA DECISÃO 
 

Por todo o exposto, a CODEMIG mantém as especificações do CONCURSO 
02/2016, bem como a data prevista para o término do prazo para inscrições, 
devendo tal deliberação ser comunicada aos interessados, para a produção 
dos jurídicos e legais efeitos. 

 

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

Denise Lobato de Almeida - Presidente 
Comissão Permanente de Licitação 

http://www.codemig.com.br/

