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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 IMPUGNANTE: ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A
(CNPJ nº 22.166.193/0001-98) OBJETO: Contratação de empresa autorizada pela ANATEL para a prestação de Serviços
Telefônicos Fixos Comutados – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Locais e Longa Distância Nacional e Serviço
de Internet Dedicado, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de
Sergipe. 1. Recebemos em tempo hábil, via e-mail, impugnação do edital apresentada pela empresa ALGAR SOLUÇÕES EM
TIC S/A (CNPJ nº 22.166.193/0001-98); 2. A impugnante, em resumo, apresenta como objeto do requerimento dois
aspectos do instrumento convocatório, segundo ela, em desacordo com a legislação vigente acerca do tratamento
diferenciado (participação exclusiva) de microempresas e empresas de pequeno porte; 3. É apontada a ausência no Edital
de participação restrita a Microempresas, Pequenas Empresas e Equiparados, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar
123/2006, alterada pela LC 147/2017, contudo no sistema Compras Net, o item nº 5 aparece com Tratamento Diferenciado
Tipo I – Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 4. Por 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) deve ser de imediato retirado o
aviso constante no Portal Compras Net, assim como as restrições de participação impostas, admitindo-se o cadastramento e
participação irrestrita de todo e qualquer interessado, sob pena de nulidade absoluta do certame. b.2) Retirar-se quaisquer
limitações que estabelecem reservas a fornecedores microempresários e empresas de pequeno porte, retirando a
exclusividade. 5. Entendemos que o item nº 5, em sua classificação como tratamento diferenciado Tipo I foi objeto de erro
material na ocasião do cadastramento do certame no sistema; 6. Diante do exposto informamos que a impugnação será
acolhida e o item nº 5 sofrerá modificação no tocante à classificação do tratamento diferenciado de Tipo I para “ampla
participação”. 7. A nova data de abertura das propostas será 23.04.2021, às 10h00min. 8. Permanecem inalteradas as
demais condições estabelecidas no Edital, inclusive a data/horário de abertura das propostas. Aracaju – SE, 09 de abril de
2021. ELVIS LIMA MOURA DA SILVA Pregoeiro Coren-SE De acordo: CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO Presidente
Coren-SE
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