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Ao (A) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) Prefeitura Municipal de Aramina/SP,

TELEFÔNICA BRASIL S/A., Companhia Aberta, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n 2. 1376, Bairro
Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571-000, inscrita no CNPJ sob o n2. 02.558.157/0001-62, NIRE n2.
35.3.001.5881-4, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO em
epígrafe, com sustentação no §2. ° do artigo 41 da Lei Federal n.2 8.666/1993, pelos fundamentos demonstrados
lesta peça.

Atenciosamente,
Vitor Oliveira Hatakeyama
Gerente de Negócios Governo
Diretoria Governo I Telefônica Brasil
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376, 26° Andar
04571-000 São Paulo-SP
Cel + 55 11 9 4363-4523
www.vivo.com.br I www.telefonica.com.br
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Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois podem conter informação
privilegiada ou confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização do conteúdo deste e-mail pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por engano,
pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa mensagem.

Este rnensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a eu destinatario, puede contener informaci6n privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
Ia persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilizacián, divulgaci6n y/o copia sin autorizaci6n
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma via y proceda a su destruccitin.
The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e 6 para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não 6 vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
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autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição

01'
f

https://server2.zcsistemas.com.br:2096/cpsess4194738253/3rdparty/roundcubert_task=mail&_safe=0&_uid=19812&_mbox=1NBOX&_action=pri ... 2/2

(Tdernica
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Pregão Presencial n.° 33/2022 — Prefeitura Municipal de Aramina/SP.

Impucmante: Telefônica Brasil S/A.

Ao (A) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) Prefeitura Municipal de Aramina/SP,

TELEFÔNICA BRASIL S/A., Companhia Aberta, com sede na
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n°. 1376, Bairro Cidade Monções, São
Paulo/SP, CEP 04.571-000, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.558.157/0001-62,
NIRE n°. 35.3.001.5881-4, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO em epígrafe, com sustentação no §2.
° do artigo 41 da Lei Federal n.° 8.666/1993, pelos fundamentos demonstrados
nesta pega.
I - TEM PESTIVIDADE.
lnicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação,
dado que a sessão pública esta prevista para 04/05/2022, tendo sido, portanto,
cumprido o prazo previsto no preâmbulo e no item 8.1 do edital.
Telefônica Brasil S.A

Av. Eng. Luiz Carts Bernni 1.376
Sao Paulo-SP
04571-936

www.telefonica.com.br
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II - OBJETO DA LICITAÇÃO.
O Pregão em referência tem por objeto a "contratação de
empresa especializada para o fornecimento de serviços de dados móveis e de
voz (chip) para telefonia móvel pessoal (smp) bem como a aquisição de
aparelhos celulares".
A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam
o ato convocatório, quer por discreparem do rito estabelecido na Lei Federal n.°
8.666/1993 (com alterações posteriores) e na Lei Federal n.° 10.520/2002, quer
por restringirem a competitividade, condição esta essencial para a validade de
qualquer procedimento licitatório.
Pretende também apontar situações que devem ser esclarecidas,
facilitando-se a compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se
interpretações equivocadas.
Um é o fundamento que justifica a presente impugnação,
conforme exposição a seguir.
III - FUNDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.
01. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO WHATSAP E PLANO DE DADOS
(INTERNET).
Dentre as especificações técnicas do objeto licitado, o item 3 do
Anexo I indica a pretensão de "utilização de whatsap ilimitado" e "franquia
minima de dados de 5 (cinco) GB por linha".
Contudo a pretendida utilização do aplicativo whatsap totalmente
ilimitado não é prática usual do mercado, podendo prejudicar a competição na
licitação.
É possível a utilização de aplicativos por meio de equipamentos
smartphones, o que inclui o aplicativo whatsap. Contudo, os pianos de internet
movel disponíveis no mercado, para uso do aplicativo Whatsap, não
contemplam as funcionalidades de chamadas de voz e video sem que haja
desconto na franquia de dados contratada. Somente demais facilidades, tais
como, recebimento de mensagens de texto não são descontados.
Telefônica Brasil SA

As. Eng, Luiz Carlos Berrini, 1.376
Sao Paulo - SP
04571-936

www.telefonica.com.br
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Assim, solicitamos que o edital seja adaptado à realidade do
mercado, quanto a pretendida utilização de whatsap 100% (cem por cento)
ilimitado, favorecendo a ampla participação das empresas no certame.
IV - REQUERIMENTOS.
Em síntese, requer seja analisado o ponto detalhado nesta
impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para que se
afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se
iniciará.
Tendo em vista que a sessão pública está designada para
04/05/2022, requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta
impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à solução dos
problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo processo
licitatório ser considerado inválido, sustentados os equívocos no edital ora
apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo
avaliação das propostas e dos documentos de habilitação.
Requer, caso não corrigido o instrumento convocatório nos pontos
ora invocados, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior
juizo de anulação por parte da autoridade competente para tanto.
Pelo que PEDE DEFERIMENTO,
São Paulo/SP, 29 de abril de 2022.
TELEFONICA BRASIL S/A
Nome do Procurador: Vitor Oliveira Hatakeyama
CPF: 396468218-71
RG: 29924404-0

Telefânica Brasil SA

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.376
São Paulo - SP
04571-936

www.telefonica.com.br

f/2
(

7dekrriat
107, a#414. iftiP
ArNIS'
Vitor Oliveira liatakeyarna
Gerente de Negócios Governo
Diretoria Governo I VP 1326
55 11 9 4363-4523.
vitor.hatakeyarna&eiefonica...coM
Av. Engenheiro Luis Carios Berrini, 1376 - 26' Andar
94571-009 So Paulo - SP

vivo
EMPRESAS

Telefônica Brasil S.A

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.376
Sao Paulo - SP
04571-n6

www.telefonica.com.br

0,7

Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo CNPJ n°. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

'4RAMR,r4

OFICIO N°. 14/2022 - S.L.
Procuradoria Jurídica

Ref. Impugnação tempestiva ao pregão presencial 34/2022.
Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria,
impugnação realizada pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Preliminarmente, o seu envio é tempestivo.
No mérito, resumidamente, pugna pela suspensão da
data da sessão pública aprazada para o dia 04 de maio p.f.,
As 09h0Omin para se corrigir no edital n°. 46/2022 o aspecto
voltado A franquia de dados limitada para chamadas de voz e
video para o aplicativo de mensagens Whatsapp.
Vale mencionar que As fls .101/106, a mesma
empresa requereu esclarecimentos, sendo devidamente
respondido.
A impugnante não colaciona ao seu pedido nada que
comprove o alegado As fls. 111.
Ex positis,

julgando não assistir razão ao

impugnante, encaminho o presente auto para análise e emissão
de parecer técnico com urgência.
Ao ensejo,

renovo protestos de elevada es ma e

distinta consideração.
Aramina, 02 de maio de 2022.
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PRE FE I TUBA MUNI C I PAL DE ARAMI NA r
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: 02/05/2022

apreciação desta Procuradoria Jurídica se encontra a
Impugnação ao Edital, referente Pregão Eletrônico n. 34/2022, protocolizada pela
Empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., que foi juntado as fls. 110/113.

0 presente procedimento visa a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de serviços de dados móveis e de voz (Chip)
para telefonia móvel pessoal (SMP), bem como, a aquisição de aparelhos
celulares, conforme Anexo I, do respectivo edital.

A impugnante alega, em suma, que ha no edital a
pretensão de contratação para "utilizaçao de whatsapp ilimitado" e "franquia
minima de dados de 5(cinco) GB por linha" e que a utilização do aplicativo
whatsapp totalmente ilimitado não seria prática usual do mercado, o que poderia
prejudicar a competição na licitação, tendo solicitado, assim, a adaptação do
edital quanto aos fatos alegados, bem como, a suspensao deste procedimento,
inclusive da sessão publica designada para 04 de maio de 2022.

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

0 zeloso pregoeiro, apresentou oficio às fs. 114/115,
relatando que o impugnante, às fls. 101/016, já tinha solicitado esclarecimentos,
tendo sido respondido, bem como, o mesmo não teria colacionado ao seu pedido
nada que comprovasse o alegado.

Consultando as fls. 102, nota-se que realmente a
impugnante solicitou esclarecimentos, dentre eles o seguinte:

"1) Acerca da isenção de cobrança quando da utilização dos
aplicativos Whatsapp, entendemos que não é valido quando o usuário
utilizar para ligações de áudio ou video, ou seja, caso seja realizada
ligações de áudio ou video haverá consumo na franquia, conforme
modelo praticado no mercado."

Sendo que a em resposta o R. Pregoeiro, respondeu, às fls.
104:

"01 — 0 entendimento está incorreto,"

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

Neste diapasão, cumpre-nos esclarecer, ainda, que a
licitação é 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."
De outra fronte, cumpre-nos salientar que a Administração
Pública é que detém a discricionaridade de especificar o objeto que pretende
licitar (comprar/contratar), tendo em vista que é a única conhecedora das suas
próprias necessidades, claro sempre visando o interesse público e a legislação
pertinente.
No caso em tela, o impugnante não comprovou a
veracidade de suas alegações, em especial o de que as especificações impugnadas
não são usuais no mercado, tendo em vista não ter juntado quaisquer documentos
neste sentido.

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

Ressalta-se, ainda, que a afirmação da impugnante de se
poder haver prejuízo à. competição neste certame, também não restou
comprovado, mesmo porque nenhuma outra empresa apresentou quaisquer
impugnações neste sentido.

Mesmo porque, a isenção nas chamadas de voz ou de
video pelo aplicativo Whatsapp poderá/deverá estar contabilizada na composição
dos preços apresentados pelos licitantes, o que afasta o argumento da impugnante
de prejuízo à competição licitatória.

Sem falar que, a impugnante, não fundamentou sua
pretensão na legislação pertinente, nem mesmo elencou sob quais fundamentos
legais a sua impugnação deveria ser considerada procedente, bem como, não
descaracterizou o interesse público da Administração Pública local.

Portanto, por absoluta falta de provas, bem como, de
fundamentos legais, entendemos que razão não assiste a impugnante.

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 à conveniência e à 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.

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

o parecer, sob Censura.

LIAR!
PROCURA OR JURIDICO
OAB171349 /S CÇÃO SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
Estado de São Paulo

Fls. 121

CNPJ n° 45.323.474/0001-02

DECISÃO

Vistos,
Tendo em vista: manifestação anterior deste subscritor As fls.

101/106
0 parecer jurídico exarado As fls. 116/120.
É o presente para indeferir o pleito da impugnante
pelos próprios

fundamentos acostados

no referido parecer

jurídico.
a sessão pública.

LIMA DON ELLI
Prego ir

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Aramina — Rua Dr. Br-kill° de Andrade Junqueira — 795 — CNPJ:
45.323.474/0001-02 - Telefone: (016) 3752-7002 - E-mail: licitacao@aramina.sp.gov.br

