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ILUSTRÍSSIMACOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALDE PAULÍNIA. 
PREGÃO PRESENCIALnº 013/2022 
ALGAR TELECOM S.A pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP] sob o nº 71.208.516/0001-

74, com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, bairro Brasil, Uberlândia/MG, por seu representante

abaixo subscrito, vem, por meio dessa, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital, pelos fundamentos de fato

e de direito a seguir expostos.

I. CERTAME E TEMPESTIVIDADE: 
i. A Câmara Municipal de Paulínia objetivando a contratação de empresa especializada,

publicou o edital do Pregão Presencial nº 013/2022 para “Contratação de empresa especializada para

provimento de conexão à Internet por meio de link via fibra óptica com taxa de transmissão mínima de

300 Mbps de acordo com as normas da ANATEL, suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana,

com o mínimo de 1 IP externo fixo (público e válido) e appliance de segurança de rede, por um período

de 12 (doze) meses.”, tipo “menorpreço global”, com sessão prevista para o dia 13/09/2022 às 09h00,

no Setor de Contabilidadeda Câmara Municipalde Paulínia.!

ds O Edital prevê expressamente que qualquer pessoa poderá impugnar o edital, até 02 (dois)

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, ou seja, até 08/09/2022, estando

demonstrada a tempestividade da presente.? 
! Rua Carlos Pazetti, 290 — Jardim Vista Alegre — Paulínia-SP
2 Item 10.1 — Qualquer impugnação a este edital, só poderá ser feita até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o

recebimento e a abertura dos envelopes.

 



H. DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DO EDITAL:

3. Analisando o Edital, identifica-se com clareza que é necessária sua retificação imediata, sob

pena de violação das normas e dos princípios que regulamentam as contratações públicas, pois,

estabelece que as empresas ici s deverão ser EXCLUSIVAMENTE microempr EJou

empresas de pequeno porte (EPP).

4, Além disso, constata-se que o Edital fixa prazo completamenteexíguo para a instalaçãodos

serviços, impedindo diretamente a participação das empresas que ainda irão construir a abordagem

necessária, de modo que limita a participação, favorecendoempresas locais ou o fornecedor atual.

5. Logo, faz-se necessária a reavaliaçãoe posterior alteraçãodo Edital e seus anexos, tendo em

vista quea restrição d icipaçãoe o estab imento d zo completamente inexequível

afasta totalmentea possibilidade de participação de várias empresas que tenham interesse e cumpram

os requisitostécnicos e de habilitação para participar deste certame.

nO. DA PREVISÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE - DESCONFORMIDADECOM OS REQUISITOS EXPRESSOS NA LEGISLAÇÃO: 
6. Observada as condições de participação no item 3 do Edital, ficou confirmada a dificuldade

enfrentada pelas licitantes de médio e grande porte que não se enquadram nos requisitosdispostosno

Edital, mas que por outro lado atendem o objeto licitado, a saber:

3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1 As empresas participantes deverão ser EXCLUSIVAMENTE microempresas (ME) ou

empresas de pequenoporte (EPP), por força do inciso I, do art. 48 da Lei Complementarnº 123/06,

alterada pela Lei Complementarnº 147/14.

ds De fato o art. 6º do Decreto Federal 8.538/2015, estabelece a concessão de tratamento

especial aos licitantes organizados na forma de microempresas e empresas de pequeno porte, nos

seguintestermos:
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“Art. 6º Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório
destinado exclusivamenteà participação de microempresase empresas de pequeno porte
nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).”
(.)

8. Entretanto, o art. 10 do Decreto Federal 8.538/2015, traz as exceções à regra de

exclusividadede participação:

“Art, 10. Não se aplica o dispostonos art. 6º ao art. 8º quando:

I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como
microempresasou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumentoconvocatório;
H - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de
pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao
conjunto ou ao complexodo objeto a ser contratado, justificadamente;
HI - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993,

excetuadasas dispensastratadas pelos incisos Ie Il do caput do referido art. 24, nas quais a compra
deverá ser feita preferencialmentepor microempresas e empresasde pequeno porte, observados,
no que couber, os incisos I, Ile IV do caput deste artigo; ou
IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo
menos um dos objetivosprevistosno art, 1º.”
€..)

o. Sendo assim, não foi possível constatar o cumprimentodas exigências contidas nos incisos |

e II do art. 10 do referido Decreto, pois o Edital em apresso não dispõe sobre a existência mínima

e3 (três) forne s sediad calou regionalment fer rvi u á sen

licitado.

10. Outrossim, à luz do edital e termo de referência não há que se falar em exclusividade de

participação para as empresas de pequeno e médio porte, uma vez que já possuem outros privilégios

previstos em lei e, além disso, fere a competitividade e o princípio da ampla concorrência que sempre

deve ser observadonas contrataçõespúblicas.

11, Portanto, a restrição de participação no presente caso não merece prosperar, logo, impõe- 
deserto e/ou fracassado,assegurar o êxito da contrataçãopor parte da Administração Pública e garantir

a ampla concorrência no certame.



IV. INEXEQUIBILIDADE DO PRAZO DE INSTALAÇÃO PREVISTO NO ITEM 27 DO ANEXO I

DO EDITAL 
12. Observada as condições no Edital, ficou confirmada a dificuldade enfrentada pelas licitantes

que possuem interesse de participar e ofertar uma boa proposta, uma vez que o Anexo 1 assinala que o 
27. Prazo de Execução
A execução dos serviços será iniciada em 15 dias após a assinatura do contrato de serviço, com
prazo final de implantação em até 30 dias mediante cronograma a ser definido com a Câmara

Municipal de Paulínia na forma que segue:

13. Entretanto, não é preciso mais do que bom senso e razoabilidade para constatar que
£

eri raz letame inex ível e r, remaneira opr nente ro

contratado, uma vez que o cumprimento das obrigações vinculadas à prestação do serviço objeto da 
presente licitação exige tempo mínimo para adoção das medidasnecessárias a seu início.

14. Assim, é importante esclarecer que o prazo é exíguo, devido aos trâmites necessários para

a instalação, uma vez que o fornecimento do serviço carece preliminarmentede diagnósticopara avaliar

a estrutura do local onde serão implantados os serviçoslicitados, logo, é imprescindível que o prazo seja

ampliado, pois, demandará tempo superior ao estipulado e comprometerá a futura contratada logo no

início do contrato.

15. Ora, deve-se ponderar também que mesmo empresas totalmente capacitadas e com amplo

know how, enfrentarão tais limitações, pois existe a necessidade de autorizaçõespelo município para o

início das instalações, o que também afeta o cumprimentodeste prazo.

16. É importante ressaltar também que o futuro contratado não pode ficar no prejuízo logo no

início da vigência do contrato, devido a impossibilidade de cumprimentodo prazo estipulado, por este

motivo justifica-se a retificação imediata do instrumentoconvocatório e concessão de um prazo razoável

para instalação.



TA. Nítido pois que a fixação de prazo inexeguível configura inarredável ofensa à

0 titividade, afastando do certame concorren om plena capaci ede fornecero objeto

face à impossibilidadede cumprimentodo termo aprazado no item 27 do Anexo I; além de ofender aos

princípiosconstitucionais da razoabilidade e proporcionalidadeque devem nortear todos os atos

administrativos.

18. Nesse sentido, é o posicionamento do Tribunal de Contas da União:

“TC 013.539/2009-3

Natureza: Representação.

Órgão: Subdiretoriade Abastecimento do Comando da Aeronáutica.

Interessada: Bextro Equipamentos Indústria e Comércio Ltda, CNPJ

04.906.647/0001-38.

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2009/SDAB DO
COMANDO DA AERONÁUITCA.AQUISIÇÃO DE TECIDOS. CONHECIMENTO.FIXAÇÃO
DE PRAZO INSUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA,
COMPROMETIMENTO À IMPESSOALIDADE E RESTRIÇÃO AO CARATER
COMPETITIVO.PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES AO ÓRGÃO.

A fixação, no ato convocatório, de prazo para apresentaçãode amostrassabidamente
insuficiente para quase todas as empresas consultadas pelo órgão licitante,
representativas do mercado, compromete a impessoalidade e restringe o caráter
competitivo da licitação, contrariando princípios insertos no art. 37, caput, da
Constituição Federal e no art. 3º da Lei n. 8.666/1993:”

19. Logo, impõe-sea reti do imediata do Edital de mo ja ampliad L

de instalação dos serviços licitados, a fim de evitar uma licitação deserta e/ou fracassada,assegurar

o êxito da contrataçãopor parte do órgão e garantir a ampla concorrência no certame.

20. Face ao exposto, conclui-se que o item 27 do Anexo I, necessita de retificação,em atenção

aos princípios administrativos da razoabilidade e ampla concorrência, devendo ser o prazo de

instalação estendidopara no mínimo 60 (sessenta)dias, após a assinaturado contrato.



 V. PEDIDOS:

21. Diante todo o exposto, requer:

a) Seja recebida e processada a presente impugnação, eis que própria e tempestiva;

b) Seja a mesma acolhida para:

b.1) promover retificação do Edital excluir as res
possibilidade de participação para todas as empresas que tenham interesse e

ições d erecer boa propost ra o objeto licitado;

b.2) promover a retificação do item 27 do Anexo I, onde consta que a execução dos

serviçosserá iniciada em 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, para constar
z Zraz ível mpatível com â jet e-se no míni

(sessenta)dias após a assinaturado contrato.

b.3) promover a republicação do edital e seus anexos com as alterações acima

requeridas, com nova data de sessão pública;

Termos em que pede deferimento.

De Uberlândia/MG para Paulínia/SP, 02 de setembro de 2022.a
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ALGAR/TELECOM S/A
CNPJ 71.208.516/0001-74

Fernando EstefanoSimionatoCardoso
CPF 120.809.128-01
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTES

ALGAR TELECOM S/A, prestadora de serviços de telecomunicações, inscrita no CNPJ nº 71.208.516/0001-74, com
sede na Av. José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, e todas as suas
filiais;
ALGARMULTIMÍDIAS/A, prestadora de serviços de telecomunicações, inscrita no CNPJ nº 04.622.116/0001-13, com
sede na Rua José Alves Garcia, nº 415 - Mezanino, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, e
todas as suas filiais;
ALGARSOLUÇÕESEM TIC S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.166.193/0001-98, com sede
na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bloco A, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, e todas as

suas filiais;
SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA., prestadora de serviços de comunicação multimídia, inscrita no
CNPJ nº 03.423.730/0001-93, com sede no Cais do Apolo, nº 222, 8º andar, sala 801, Bairro Recife, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, e todas as suas filiais;
VOGEL SOLUÇÕESEM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A, sociedade por ações de capital fechado, inscrita
no CNPJ nº 05.872.814/0001-30, com sede na Av. Professor Vicente Rao, nº 1.262, Bairro Jardim Cordeiro, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, e todas as suas filiais;

Neste ato, representadas por seus Diretores Estatutários, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores:

OUTORGADOS

ALYSSON DA SILVA BARROS, brasileiro, Gerente Regional, inscrito no CPF n.º 000.041.796-33 e no RG nº 3609025-
DF; ANA CLÁUDIA DE ÁVILA CALDERIPE, brasileira, Gerente Regional, inscrita no CPF nº 889.933.100-68 e no RG
nº 80.527.949.09; ANTÔNIO CARLOS ALLIG, brasileiro, Diretor de Governo, inscrito no CPF n.º434.091.300-63 e no
RG nº 6.029.200.414 SSP/RS; ARTHUR HENRIQUE RIBEIRO, brasileiro, Diretor Regional, inscrito no CPF sob o nº
178.668.668-64 e no RG nº 24.716.111-1; ATHOS FELIPE FARINA, brasileiro, Gerente Regional, inscrita no CPF nº
730.288.000-04 e no RG nº 2053197873, BRENNER ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito
no CPF nº 075.539.026-16 e no RG nº MG-16.628.137; CINTIA SALDANHA MENDES DE AGUIAR, brasileira,
Consultora de Vendas, inscrita no CPF nº 842.974.686-20 e no RG nº MG 5.745.628; CLEVERSON TAVARES DA
COSTA, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito no CPF nº 867.803.449-15 e no RG nº 5.518.483-6 SSP/PR; DEREK
SILVEIRASONDAHL,brasileiro,Gerente Regional, inscrito no CPF nº 008.485.619-02 e RG nº 8006722-4; DAVIDSON
OLIVEIRA FAGUNDES, brasileiro, Consultor de Vendas Governo, inscrito no CPF nº 017.109.296-18 e no RG nº MG-
15.987.663;DIEGOCESAR BORGES, brasileiro, Consultor devendas, inscrito no CPF nº 081.113.276-50 e no RG nº
14.540.835 MG; ELPÍDIO VIRGÍLIO LUIZ CINTRA, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito no CPF nº 095.058.276-
01 e no RG nº MG 14.583.738; ERICH HANNES, brasileiro, Gerente Regional, inscrito no CPF nº 294.026.488-01 e RG
nº 28.726.824 X; EVANDRO JOSE DOS SANTOS, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito no CPF nº 014,448.707-18
e no RG nº 08967624-1; FABIO ANTUNES DOS SANTOS, brasileiro,Gerente Regional, inscrito no CPF nº 924.043.245-
00 e RG nº 571199020 SSP/BA; FABIANO MATTOS GONÇALVES, brasileiro, Gerente Regional, inscrito no CPF nº
944.883.980-49 e no RG nº 3072648706; FEDERICO MIGUEL SILVA E HENRIQUES, brasileiro, Gerente Regional,
inscrito no CPF nº 718.046.761-87 e no RG nº 2.140.142 SSP/DF; FERNANDO ESTEFANO SIMIONATOCARDOSO,
brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito no CPF nº 120.809.128-01 e no RG nº 23.123.320-6; GEORGIADA SILVA
SEARA, brasileira, Consultora de Vendas, inscrita no CPF nº 999.706.275-20 e no RG nº 2926916; GUILHERME
SANTOS BORGES, brasileiro, Gerente Regional, inscrito no CPF nº 086.824.176-01 e no RG nº MG 11.228.300;
HERIBERTO HUGO FERNANDEZ BLANCO, brasileiro, Analista Negócios, inscrito no CPF 498.213.266-68 e no RG nº
MG 21.982.392 SSP/MG; ISAEL VASCONCELOS WANDERLEY, brasileiro, Gerente Regional, inscrito no CPF nº
010.848.924-80 e RG nº 2204887; IURI ARAÚJO DE MENDONÇA,brasileiro, Diretor de Negócios Empresas, inscrito
no CPF nº 013.046.426-07 e RG nº M7134754; JAIRO PIEBER LOUREIRO, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito
no CPF nº 293.394.560-68 e no RG nº 8002901299 SSP/RS; JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA, brasileiro,
Gerente de Negócios Governo, inscrito no CPF nº 047.399.926-98 e no RG nº M 9.043.997 SSP/MG; JOAO GOMES DE
LIMA NETO, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito no CPF nº 042.504.714-89 e no RG nº RG 5546656; JOÃO
AUGUSTO TURRA PIMPÃO, brasileiro, Diretor Regional, inscrito no CPF nº 532.711.739-15 e no RG nº 2.256.645-8
SSP/PR; JULIANA APARECIDA ZAMBELI, brasileira, Consultora de Vendas, inscrita no CPF nº 301.126.528-32 e no
RG nº 338.335.96-1; JULIANA NUNES CAIXETA,brasileira, Consultora de Vendas, inscrita no CPF nº 055.848.226-
04 e no RG nº MG 12,924.652; KEILLA ROSA GARCEZ DE OLIVEIRA, brasileira, Consultora de Vendas, inscrito no
CPF nº 995.990.661-20 e RG nº 4536191; KEYLA MICHELLE GONCALVESGUERRA, brasileira, Consultora de Vendas,
inscrito no CPF nº 031.618.694-51 e RG nº 20077930112; KLEVER JOÃO DOS SANTOS, brasileiro, Diretor Regional,
inscrito no CPF nº 620.979.116-68 e no RG nº M-5.235.056SSP/MG; LILIAN SANTOS GOMES, brasileira, Consultora
de Vendas, inscrita no CPF nº 823.263.125-20 e RG nº 09.033.254-70; LINCOLN STEVES DE SOUZA, brasileiro,
Consultorde Vendas, inscrita no CPF nº 947.996.606-91 e RG nº M-8145970; LORENA DE OLIVEIRA MENDONÇA,
brasileira,Consultora de Vendas, inscrita no CPF nº 089.574.196-24 e RG nº MG 11.843.374 SSP/MG; LUISA DE GOIS
AQUINO, brasileira, Consultora de Vendas Governo, inscrita no CPF nº 986.470.836-87 e no RG nº M 7.127.302
SSP/MG; LUIZ GUSTAVO PALONI LOMBARDI PALESTINO, brasileiro, Gerente Regional, inscrito no CPF nº
159.549.298-40 e o RG nº 21.412.336; MAGNUM DOS SANTOS DE CARVALHO, brasileiro, Diretor Regional, inscrito

Visto: Iuri Araújo Mendonça
Diretor de Negócios Empresas
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Algar:
no CPF nº 015.942.106-32 e no RG nº MG 12.807.059; MARCOS VINICIUS DOS SANTOS HIRSCHLE, brasileiro,
Consultorde Vendas, inscrito no CPF nº 440.173.754-72 e no RG nº 1669827 SSP/PE; MARCOS ROBERTO LOPES DE
OLIVEIRA, brasileiro, Consultor de Vendas Governo, inscrito no CPF nº 097.674.026-59 e RG nº MG 16.291.850;
MARCIA NEIDE FURLAN DE MELO, brasileira, Consultora de Vendas, inscrita no CPF nº 341.135.368-64 e RG nº
40.069.447-5; MAURÍCIO DE OLIVEIRA BOTTINO, brasileiro, Diretor Regional, inscrito no CPF nº 505.566.491-68 e
no RG nº 952683 SSP/DF; MAURO RIGON BARONE, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito no CPF nº 350.824.988-
35 e RG nº 47.839.146-8; ORLANDO HENRIQUE RESENDECARDOSO, brasileiro, Gerente Regional, inscrito no CPF
nº 042.440.577-65 e no RG nº 09879908-3; PATRÍCIACRISTIANE JUNQUEIRA MARQUES RODRIGUES, brasileira,
Consultora de Vendas Governo, inscrita no CPF nº 094.762.446-58 e no RG nº MG-15.512.664PC/MG; PAULO LUCIO
MARQUES SALES, brasileiro, Gerente Regional, inscrito no CPF nº 039.500.486-18 e no RG nº 10.421.265 SSP/MG;
PEDRO HENRIQUEVICENTE DA SILVA, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito no CPF nº 000.308.191-56 e no RG
nº 2.161.474 SSP/DF; RAISSA RIZZA ANDRADE COSTA, brasileira, Consultora de Vendas Governo, inscrita no CPF
nº 097.692.306-85 e no RG nº MG 15,511.899 PC/MG; ROBSON RAMOS MARIANO, brasileiro, Consultor de Vendas,
inscrito no CPF nº 077.851.618-01 e no RG nº 16.751.256; SERGIO EDUARDO VALENTIM CENSON, brasileiro,
Gerente Regional, inscrito no CPF nº 252.608.038-09 e no RG nº 26687458-7, VANESSA BORGES PROMETIPASSOS,
brasileira, Gerente Regional, inscrito no CPF nº 910.901.996-00 e no RG nº M5-420960; WALACE BERNARD
GUIMARÃES, brasileiro, Analista Negócios, inscrito no CPF nº 107.113.286-50 e no RG nº MG 17.233.171 SSP/MG;
WAGNER JACKSON SANTOS BARBOSA, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito no CPF nº 047.415.854-33, RG nº
2.706.445 SSP/PB; WENDEL DE OLIVEIRA BABILON, brasileiro, Consultor de Vendas, inscrito no CPF nº
046.119.717-08 e RG nº 1273803 - SSP/ES.

Telecom

PODERES

As OUTORGANTES conferem para os OUTORGADOS, poderes para atuação conjunta ou isolada, para fins de
representá-las em quaisquer processos licitatórios em todas suas fases, podendo realizar/atuar especificamente em
relação aos seguintes atos: (i) participar das sessões públicas, presenciais e eletrônicas, de recebimento,abertura de
documentação de habilitação e de propostas comerciais, podendo dar lances verbais e eletrônicos, (ii) declarar e/ou
realizar vistorias, ou dispensá-las; (iii) solicitar o registro, cadastro, junto aos órgãos licitantes para obtenção de
Certificado de Registro Cadastral (iv) interpor recurso ou renúncia de interposição de recursos (v) manifestar após a

declaração do vencedor, imediata e motivadamente a intenção de recurso ou renunciar (vi) enviar e assinar proposta
inicial e final; bem como assinar a ata onde estará registradoo valor final decorrentedos lances/proposta; (vii) assinar
todas as declarações e termos solicitadas no edital e seus anexos, bem como constantes na plataformada sessão; (viii)
responder/preenchere assinar formulários/questionários;

A presente outorga não confere poderes aos OUTORGADOS para assinatura de contratosde prestação de serviços para
clientes Governo pelas OUTORGANTES, cuja outorga será formalizada por meio de instrumento específico.

Fica vedado o substabelecimento, no todo ou em parte. Ratificam-se os atos anteriormente praticados pelos
OUTORGADOS, nos limites da presente outorga. Os poderes outorgadosno presente instrumentodeverão ser exercidos
sempre com respeito aos Estatutos Sociais e políticas internas das OUTORGANTESe às leis em geral, em especial, mas
não se limitando, à Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”).

VALIDADE

A presente procuração terá início de vigência a partir de 16 de maio de 2022 e vigerá até o dia 31 de dezembro de
2022.

LOCAL E DATA

Uberlândia - MG, 16 de maio de 2022.
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