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Pregoeiro(a) designado do Pregão Presencial n° 033/2022.

Segue anexo impugnação ao edital Pregão Presencial n° 033/2022, sobre a qual requer recebimento e deferimento, bem como
toda comunicação seja realizada neste endereço eletrônico (e-mail).

Atenciosamente

Alga r,

Telecom

Esta mensagem,incluindo seus anexos,pode conter informação confidencial e/ou privilegiada,sendo de uso
exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado.Caso você não seja o destinatário
autorizado a receber esta mensagem,não poderá usar,copiar ou divulgar as informações nela contidas ou
tomar qualquer aço baseada nesse e-mail,por favor,comunique ao remetente e a elimine
imediatamente.Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não
ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.
This message,including its attachments,contains and/or may contain confidential and privileged
information.lf you are not the person authorized to receive this nnessage,you may not use,copy or disclose

the information contained therein or take any action based on this information.if this message is received
by mistake,please notify the sender by immediately replying to this email and deleting its files.We
appreciate your cooperation.
Esta mensagem,incluindo seus anexos,pode conter informação confidencial e/ou privilegiada,sendo de uso
exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo no deve ser revelado.Caso você no seja o destinatário
autorizado a receber esta mensagem,não poderá usar,copiar ou divulgar as informações nela contidas ou
tomar qualquer ação baseada nesse e-mail,por favor,comunique ao remetente e a elimine

imediatamente.Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não
ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.
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This message,including its attachments,contains and/or may contain confidential and privileged
information.lf you are not the person authorized to receive this message,you may not use,copy or disclose
the information contained therein or take any action based on this information.lf this message is received
by mistake,please notify the sender by immediately replying to this email and deleting its files.We
appreciate your cooperation.
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ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA/SP.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N2 033/2022 - MENOR VALOR POR ITEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO 109/2022

ALGAR MULTIMIDIA S/A, inscrita no CNPJ sob o n2 04.622.116/0001-13, com sede na Rua
José Alves Garcia, n2 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.

TEMPESTIVIDADE:

1.

A Prefeitura Municipal de Aramina, objetivando a contratação de empresa especializada,

publicou o edital do pregão presencial n° 033/2022 para a "Contratação de empresa especializada e
autorizada pela ANATEL para prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, com fornecimento
de entroncamento digital El - sinalização R2 ou ISDN, com ligações locais, longa distância nacional LDN e internacional - LDI, tanto para fixo ou celulares e LP voz (ramais externos) e serviço telefônico
de linhas telefônicas não residenciais analógica dos diversos setores da Prefeitura Municipal de
Aramina", tipo "menor valor por item", com sessão prevista para o dia 04/05/2022 As 09h00, na Sala
de Licitação.i

2.

0 Edital dispõe expressamente que os pedidos de esclarecimentos e impugnação deverão

ser enviados ao Pregoeiro até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão
pública, ou seja, até 29/04/2022, estando demonstrada a tempestividade da presente.2
'Rua Bráulio Junqueira de Andrade, 795 —Centro — Aramina — SP — CEP: 14550-000
Item 8.1 do edital — Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão
2
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NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DO EDITAL:

3.

A principio, identifica-se com clareza que é necessária a retificação imediata do Edital e seus

respectivos anexos, sob pena de violação das normas e dos princípios que regulamentam as contratações
públicas.

4.

Tal retificação deve ser feita pois, foi constatada que a licitação será exclusiva para

microempresas e empresas de pequeno porte - ME/EPP/MEI. ou a elas equiparadas. nos termos
da Lei Complementar 123. de 2006, conforme print abaixo:

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI OU A ELAS EQUIPARADAS

Fund. Legahart4;48,
...........................I Let-:

Complementar 123/2006.
OBSERVAÇÃO: Nos termos do art. 49, não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 da Lei
Complementar, quando não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos
enquadrados como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sediados no local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório,
sendo assim, caso não haja no mínimo 03 (três) empresas para disputa, que se enquadrem
como ME, EPP ou MEI, será aberta a competição para ampla disputa entre todos licitantes
presentes, sem prejuízo dos benefícios previstos no CAPITULO V - DO ACESSO AOS
MERCADOS, Seção I, Das Aquisições Públicas, artigos 42 e 49, de referida Lei Complementar.

5.

Logo, faz-se necessária a reavaliação e posterior alteração do Edital e seus anexos, tendo em

vista que a restrição de participação exclusiva de ME/EPP/Equiparadas limita o certame sem que
estejam atendidos os requisitos necessários e exigidos por Lei.

6.

Além disso, o edital e seus anexos não dispuseram sobre o valor estimado da contratação,

impedindo a participação das empresas de médio e grande porte que tenham interesse e condições de
ofertar ao órgão uma boa proposta, ferindo também o principio da ampla concorrência.

7.

Ora, a ausência de informação essencial para a formulação da proposta, qual seja, o valor

estimado para a contratação, restringe a presença de várias empresas que tenham interesse e cumpram
os requisitos técnicos e de habilitação para participar deste certame e oferecer uma proposta boa e
exequível para o órgão licitante.

III.

DA PREVISÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE — DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS EXPRESSOS NA LEGISLAÇÃO:

8.

Estabelece o Edital que a licitação é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte — ME/EPP/MEI, ou a elas equiparadas, nos termos da Lei Complementar 123, de 2006

9.

Vale ressaltar que não há no Edital e seus respectivos anexos justificativa para tal restrição

de participação, sendo certo que a limitação imposta tem previsão apenas e tão somente na Lei
Complementar 123/2006.

10.

Observada as condições de participação, ficou confirmada a dificuldade enfrentada pelas

licitantes de médio e grande porte que não se enquadram nos requisitos legais, mas que por outro lado
atendem o objeto licitado., conforme print abaixo:

11.

0 art. 47 da Lei Complementar 123/2006 estabelece a concessão de tratamento favorecido

aos licitantes organizados na forma de microempresas, empresas de pequeno porte, e equiparadas, e o
art. 48 dispõe sobre a situação de exclusividade de participação nos seguintes termos:
"Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a

administração pública:
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente a participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
(...)
12.

Entretanto, o art. 49 da Lei Complementar 123/2006 traz as exceções à regra de

exclusividade de participação:
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas
de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório;
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatórioz
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo

ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratadoz

3
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13.

Contudo, não foi possível constatar o cumprimento da exigência contidas nos incisos II e do

art. 49 da Lei Complementar 123/2006, pois o Edital em apresso não dispõe sobre a existência
minima de 3 (três) fornecedores locais e/ou regionais que ofereçam o serviço que esta sendo
licitado,

14.

Portanto, impõe-se a retificação do Edital de modo que seja excluída a restrição e

ampliada a possibilidade de participação para as empresas de grande e médio porte também,
como forma de garantir o êxito e a ampla concorrência no certame.

IV.

AUSÊNCIA DE VANTAJOSIDADE PARA 0 ()ROW:

15.

Durante a análise do edital e seus anexos, detectou-se que 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 principio da ampla
concorrência que sempre deve ser observado nas contratações públicas.

16.

Além disso, não foi possível identificar no instrumento convocatório a vantajosidade para a

Administração Pública ao restringir a participação no momento em que deu inicio a este processo, logo,
deixando de cumprir o requisito estabelecido no art. 49, III, da Lei Complementar 123.2006.

17.

Desta forma, é importante lembrar que a ausência de licitantes pode resultar em um

certame deserto, da mesma forma que a ausência de licitantes que cumpram os requisitos de habilitação
para prestar o serviço ora licitado, ou ainda com uma boa proposta, pode acarretar em um certame
fracassado, o que gera ainda mais prejuízo para o órgão.

18.

Portanto, mesmo que o valor estimado da contratação seja inferior a R$ 80.000,00, a

restrição de participação no presente caso não merece prosperar, logo, lmpõe-se a retificação do
Edital de modo que seja excluída a restrição e ampliada a possibilidade de participação para os
licitantes de grande e médio porte. a fim de evitar uma licitação deserta e/ou fracassada, assegurar o
êxito da contratação por parte da Administração Pública e garantir a ampla concorrência no certame.

4
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V.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE 0 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

19.

Durante a análise do edital e seus anexos, detectou-se a ausência de informação essencial

para a formulação da proposta, qual seja, o valor de referência estimado pelo órgão para a contratação
dos itens/lotes ora licitados.
20.

Vale lembrar, que o objetivo principal do certame é selecionar a proposta mais vantajosa

para a Administração Pública, e consequentemente garantir a satisfação do interesse público.
21.

Portanto. o valor estimado da contratação é uma informação essencial para que a

empresa licitante delimite sua capacidade ou não de participação no certame. bem como
apresente uma proposta de preços válida e exequível perante a Administração Pública.
22.

Tal omissão fere diretamente o disposto no art 32, inciso XI, alínea "a" do Decreto

10.024/2019:
Art. 3P- Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
XI - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares,
que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir
dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto,
com as seguintes informações:
1. definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a
competição ou a realização do certame;
2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o
preço de mercado; e
3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;

Desta forma, mais uma vez é possível concluir que a restrição trazida pelo órgão
23.
licitante não merece prosperar. uma vez que sequer foi informado o valor estimado da
contratação. logo, além de não ficar comprovado se o valor do objeto será de até R$ 80.000.00
(oitenta mil reais) como dispõe a legislação. fere a competitividade e os princípios da isonomia
e ampla concorrência que sempre devem ser observados nas contratações públicas.
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VI.

PEDIDOS:

24.

Diante todo o exposto, requer:

a)

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

b)

Seja a mesma acolhida para:

a) Promover a retificação do Edital, excluir as restrições e ampliar a possibilidade de
participação para todas as empresas que tenham interesse e condições de oferecer
uma boa proposta para o objeto licitado;

b) Subsidiariamente, permitir a participação de outras empresas médio e grande porte, para
na hipótese de não se atingir o número mínimo de três (03) licitantes nessa condição ou
não sendo vantajoso o resultado, conforme determina o art. 45, II da LC n° 123/2006.

c) Fazer constar no Edital e Termo de Referência o valor estimado da contratação de todos
os itens e lotes, sob pena de omissão de informação indispensável a formulação da
proposta.

Termos em que pede deferimento.

De Uberlândia/MG para Aramina/SP, 20 de abril de 2022.
Assinado de forma
MARCOS ROBERTO
digital por MARCOS
LOPES DE
ROBERTO LOPES DE
OLIVEIRA:0976740 OLIVEIRA:097674026
2659
59

Algar Multimidia S/A
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Fls. 166

TERMO
DE
REMESSA

(URGENTE)

Em 25 de abril de 2022, remeto os autos A Procuradoria Jurídica

para emissAo do parecer técnico-jurídico acerca da impugnação
às fls. 156/165. Do que, para constar, o presente termo. Fábio

Lima

Donzelli

(67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA (
ESTADO DE SAO PAULO
C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

PARECER JURÍDICO

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N. 40/2022
Da: Procuradoria Jurídica
Para: Setor de Licitações
Data: 25/04/2022

apreciação desta Procuradoria Jurídica se encontra a
Impugnação ao Edital, referente Pregão Eletrônico n. 01/2022, protocolizada pela
Empresa ALGAR MULTIMIDIA S.A., que foi juntado as fls. 160/165.

0 presente procedimento visa a contrataçao de empresa
especializada e autorizada pela ANATEL para prestação de serviço telefônico fixo
comutado — STFC, com fornecimento de entroncamento digital El — Sinalizaçao R2
ou ISDN, com ligações locais, longa distancia nacional — LDN e Internacional —
LDI, tanto para fixo ou celulares e LP voz (ramais externos) e serviço telefônico de
linhas telefônicas no residenciais analógica dos diversos setores da Prefeitura
Municipal de Aramina, ser executado de forma continua, etc, tendo sido o objeto da
contratação dividido em 02 (dois) lotes distintos, conforme Anexo I, do respectivo
edital.
O impugnante alega, em suma, que esta licitaçao seria
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno por — ME/EPP/ME1, ou a elas
equiparadas, bem como, afirma que houve ausência de informaçao no respectivo
edital, quanto ao valor estimado do objeto.

(6g
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SAO PAULO
C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

Feito este relatório inicial, sem mais delongas, passemos ao
mérito da questão.

As regras gerais de licitações não permitirem que os editais
de processo licitatórios sejam restritivos e que os mesmos devem oportunizar a
maior participação de licitantes, de modo a proporcionar a maior competitividade.

Neste diapasão, cumpre-nos esclarecer, ainda, que a licitação
um processo seletivo público destinado a escolher a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, no qual deve ser assegurada a aplicação do principio da
legalidade, sob pena de restar malferido o principio da isonomia, posto no artigo 1°,
da Constituição.

Nesse sentido, destaca-se o artigo 3°, da Lei 8.666/93:
"Art. 3 0. A licitação destina-se a garantir a observância do principio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vincula ção ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos."
Do principio da legalidade se depreende a obrigatoriedade de
realização, por parte da Administração Pública, de processo licitatório exclusivo A.
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens cujo valor
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do artigo 48, I da Lei
Complementar n.° 123/06:

(661.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SAO PAULO
C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

"Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei
Complementar, a administração
I - deverá realizar processo licitatório destinado
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno
porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)," (grifo nosso)

E, na licitaçao por itens cada objeto detém forma autônoma,
e, conforme a doutrina de Marçal Justen Filho, a licitaçao por itens:

"(.) consiste na concentração, em um único procedimento, de uma
pluralidade de certames, de que resultam diferentes contratos. A
licitação por itens corresponde, na verdade, a uma multiplicidade de
licitações, cada qual com existência própria e dotada de autonomia
jurídica, mas todas desenvolvidas conjugadamente em um único
procedimento, documentado nos mesmos autos. Poderia aludir-se a uma
hipótese de "cumulação de licitações" ou "licitações cumuladas",
fazendo-se paralelo com a figura da cumulação de ações conhecida no
âmbito do Direito Processual". (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. Sao Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016. p. 443 e 445).
Destarte, infere-se, que o cômputo dos referidos R$80.000,00
(oitenta mil reais), para os fins do que dispõe o inc. I, do art. 48, da Lei
Complementar Federal n.° 123/06, deverá considerar os itens individualmente
licitados, no limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com vistas a. obrigatoriedade
da realizaçao de licitações exclusivas para a participação de microempresas e
empresas de pequeno porte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SAO PAULO

C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

No mesmo sentido é o entendimento externado pelo Tribunal
de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão 2.957/11 - Plenário:

"(.) o limite de R$ 80.000,00 aplica-se a cada item da licitação e não
ao valor global da mesma. Naquela assentada, esta Corte entendeu que
os diversos itens da licitação constituíram várias licitações distintas e
independentes entre si".

Portanto, que o artigo 48, I da Lei Complementar n.°
123/2006 define como obrigatória, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, a adoção da destinação exclusiva das licitações
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações
sujeitas á. alçada legal, sendo as exceções expressas em seu artigo 49:
"Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei
Complementar quando:
I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressamente
previstos no instrumento convocatório;
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração
pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e
25 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas
tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SAD PAULO
C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso Ido art. 48."

Com efeito, em razão da aplicaçao do principio da
legalidade, considerando o disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar
n°123/2006, assim como no restando caracterizada no presente no processo
administrativo a aplicaçao das hipóteses previstas no artigo 49 do mesmo diploma
legal, este deste procedimento licitatório no se poderia suprimir a exclusividade de
participaçao no certame as microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo
porque, conforme o os valores individualizados dos itens licitados no ultrapassam
os valores definidos pelo artigo 48, 1, da Lei Complementar n.° 123/06, conforme
documento juntado as fls. 60 deste feito.
De outra fronte, quanto a ausência do valor estimado no
edital em analise, temos que considerar na modalidade pregao, como é o caso o
orçamento estimado no constitui elemento obrigatório do edital, devendo, contudo,
estar inserido no processo relativo ao certame.
A exceçao seria se o preço de referência tivesse sido
utilizado como critério de aceitabilidade da proposta, quando a sua divulgação do
valor estimado no edital seria obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X, da Lei
8.666/93, o que nao é o caso destes autos.
O TCU, _id firmou jurisprudência neste sentido, senao
vajamos:
"REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
OITIVA PRÉVIA DO REPRESENTADO. APRESENTAÇÃO DE
JUSTIFICATIVAS. LICITAÇÃO SUSPENSA POR INICIATIVA DO
PRÓPRIO ÓRGÃO. NEGATIVA DO PROVIMENTO CAUTELAR.
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EXAME DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO. I. No
instrumento convocatório, só podem ser formuladas exigências de
qualificação técnica que encontrem respaldo em lei (art. 27, caput, c/c
art. 30, caput, ambos da Lei n.° 8.666/93), e desde que se revelem, no
caso concreto, indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações
a serem assumidas perante o ente público contratante (art. 37, XXI, in
fine, da Constituição Federal de 1988). 2. 0 art. 30 da Lei n.° 8.666/93
enumera os documentos que podem ser exigidos para fim de
comprovação da qualificacdo técnica das licitantes, entre os quais não
se incluem certificados de qualidade. 3. "Orçamento" ou "valor orçado"
ou "valor de referência" ou simplesmente "valor estimado" não se
confunde com "preço máximo". 0 "valor orçado", a depender de
previsão edital Ida, pode eventualmente ser definido como o "preço
máximo" a ser praticado em determinada licitação, mas não
necessariamente. 4. Nas modalidades licitató rias tradicionais, de acordo
com o art. 40, ,¢* 2°, II, da Lei n.° 8.666/93, o orçamento estimado deve
figurar como anexo do edital, contemplando o preço de referencia e, se
for o caso, o preço máximo que a Administração se dispõe a pagar. No
caso do pregão, a jurisprudência do TCU é no sentido de que a
divulgação do valor orçado e, se for o caso, do preço máximo, caso este
tenha sido fixado, é meramente facultativa." (ACÓRDÃO TCU
392/2011-Plenário, 16/02/2011) (grifo nosso)
Portanto, no procedimento em analise a divulgaçAo dos
preços estimados junto ao respectivo edital é facultativo, lembrando que os mesmos
constam do procedimento as fls. 60, devendo assim ser indeferido a impugnaçao,
também, neste sentido.

/73
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SAO PAULO
C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

Diante do exposto, s.m.j., esta procuradoria jurídica
opina pelo conhecimento da impugnação ao edital proposta, por ser tempestiva,
e no seu mérito opina pelo seu indeferimento.

Por derradeiro, cumpre-nos esclarecer, ainda, que este
parecer é emitido sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo se
imiscuir quanto A conveniência e A oportunidade dos atos praticados no âmbito
da Administração Pública, nem mesmo analisar aspectos de cunho
eminentemente técnico-administrativo, no mais, este parecer é de caráter
meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão da autoridade
competente.

E o parecer, sob Censura.
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DECISÃO

Vistos, etc.
Tendo em vista
A impugnação realizada pela Algar As fls. 156-166 e;
0 parecer jurídico exarado AS fls. 167-173.
É o presente para indeferir o pleito da impugnante
pelos próprios fundamentos acostados no referido parecer
juridico.
Embora inicialmente a impugnante não se enquadre no
art. 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, não ha óbice para
sua participação no certame, desde que enquadrada na
excepcionalidade contida no art. 49 do mesmo diploma legal.
Ex positis, fica mantida a data da sessão pública.

Publique-se.
Aramina, 26 de abril de 2022.
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