
ILUSTRÍSSIMO (A) SR. (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GOÍAS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 – MENOR PREÇO POR ITEM

ALGAR TELECOM S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 71.208.516/0001-74, com sede na Rua Jose!  Alves

Garcia, nº 415, bairro Brasil, Uberla(ndia/MG, vem, por meio dessa, apresentar IMPUGNAÇA- O ao Edital

publicado, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I. TEMPESTIVIDADE   

1. O MUNICI3PIO DE SA- O SIMA- O/GO, lançou o presente certame objetivando a contrataça8o de

serviços de telecomunicaço8 es e conectividade para a implementaça8o, operaça8o e manutença8o de um

novo acesso a9  Internet e conectividade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administraça8o

com data de sessa8o prevista para o dia 26.08.2021  .  

2.  Preve(  o instrumento convocato! rio (Capí!tulo XVI - item 4) o prazo de 2 (dois) dias úteis

antes  sessa8o  pu! blica  para  apresentaça8o  de  impugnaço8 es,  restando  como  termo  final  a  data  de

24.08.2021.  Desta feita,  resta demonstrada a tempestividade da presente, raza8o pela qual pede-se

pelo seu recebimento e conhecimento.

II. DO TERMO REFERENCIAL – DAS LIMITAÇÕES DE RESERVAS DO USO DE IPV 4 – NOVO

ENDEREÇAMENTO IPV6 – RESTRIÇÃO A COMPETIVIDADE E PREJUDICIALIDADE DO SERVIÇO 

3. Ilustre  Pregoeiro.  Faz  mister  demonstramos  que  quando  da  publicizaça8o  do  presente

certame, restou apresentada a exige(ncia de atendimento de tecnologia que pelo seu  esvaziamento

mundial restara!  prejudicada a execuça8o do serviço conforme sera!  demonstrado nesta peça, o que leva

a necessidade de modificaça8o ao Edital impugnado. 
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4. Estamos falando da tecnologia IPV 4. Ha!  de se destacar que quando de sua criaça8o, nos idos

dos anos 80, a enta8o nova tecnologia instalada parecia mais do que suficiente a atender a demanda

mundial.  Mas nos u! ltimos 12 (doze) meses, os 5 (cinco) registros internacionais responsa!veis  pela

alocaça8o de blocos de endereços IP a ISPs,  te(m relatado que os estoques de endereços IPV4 esta8o

quase totalmente esgotados. 

5. Nesse sentido, como ha!  o esgotamento do IPV 4, a ní!vel mundial, restando menos de 5%

de todas as faixas disponíveis, e os O3 rga8os Gestores (LACNIC e NIC) não possuem mais endereços

para distribuir,  houve a  necessidade de criaça8o  de  um novo endereçamento para atender  novas

demandas mundiais, o endereçamento IPV6. 

6. Desde  2011,  as  faixas  na  A3 sia  e  Pací!fico,  e  2012,  na  Europa,  não  existe  mais

disponibilidade  de  novos  endereçamentos  IPV4,  restando  apenas  faixas  de  emerge(ncia,  sendo

disponibilizadas de forma extremamente controlada e restrita, limitando o fornecimento de IPs com

ma!scaras sempre iguais ou menores que /29 (8 IPs disponí!veis), tornando uma pra! tica de mercado o

fornecimento de uma ma!scara /29, contendo 8 IPs va! lidos. 

7. Entretanto, destes IPs, 3 (tre(s) IPs sa8o consumidos com serviços de rede como: Roteador

da prestadora, multicast e roteador nas premissas do cliente. 

8. Este novo endereçamento (IPV6) ira!  suprir o esgotamento do IPV4 e o algoritmo utilizado,

pois preve(  um nu! mero muito maior de endereços do que estes. 

9. Notí!cias  veiculadas  nos  canais  abaixo  reproduzidos  reforçam  os  argumentos  aqui

presentes:

NIC.br - O3 rga8o responsa!vel pela distribuiça8o dos recursos de numeraça8o na Internet brasileira

https://www.governodigital.gov.br/noticias/nic-br-anuncia-que-o-esgotamento-de-

enderecos-ipv4-acontecera-nos-proximos-meses

 

LACNIC  -  O3 rga8o  responsa!vel  pela  distribuiça8o  dos  recursos  de  numeraça8o  na  Internet  na

Ame!rica Latina e o Caribe  

https://www.lacnic.net/1077/3/lacnic/fases-de-esgotamento-do-ipv4
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10. Ha!  de ressaltar que o IPV6 ja!  esta!  no ar ha!  10 (dez) anos, pore!m pouco mais de 30% dos

usua!rios da Rede Mundial de Computadores, a Internet, utiliza-o.

11. Desta  forma,  se  mantiver  a  condiça8o  imposta  ao  Termo  Referencial,  por  certo  restara!

prejudicada  esta  Administraça8o  Pu! blica  quanto  a  execuça8o  do  serviço  licitado,  vez  que  por  estar

esgotado o endereçamento IPV 4, na8o sera!  atendido a necessidade presente neste certame. 

12. Ademais, pela natureza singular desta exige(ncia, e o uso de tecnologia esgotada, limitara!  a

concorre(ncia e melhor proposta, ferindo os princí!pios reitores da Administraça8o Pu! blica, posto que as

empresas  de  telefo( nica  que  atuam  neste  seguimento  na8o  podera8o  executar  a  contento  o  serviço

licitado pelas razo8 es fa! ticas apresentados, podendo inclusive restar deserto o presente certame.

13. Desta  forma,  pelos  motivos  te!cnicos  evidenciados  nesta  peça,  faz-se  necessa! rio  a

adequaça8o ao Edital publicado, fomentando uma melhor empregabilidade te!cnica ao serviço com a

conjunça8o de maior amplitude de licitantes concorrentes e melhor proposta a9  Administraça8o.

III. PEDIDOS

14. Por todo o exposto, requer: 

a) Seja recebida e processada a presente impugnaça8o, eis que pro! pria e tempestiva;

b) Seja a mesma acolhida para: 

b.1) promover a alteraça8o do Edital retificando o Termo Referencial quanto ao item

4.4,  passando  a  adotar  a  tecnologia  ipv  6,  como  forma  de  melhor  atendimento

tecnolo! gico a9  Administraça8o Pu! blica e ampliaça8o da concorre(ncia e melhor proposta. 

b.2) na eventualidade de na8o ser acolhida na integralidade o pedido descrito no item

b.1,  que  esta  Administraça8o  suspenda  a  sessa8o  a  ocorrer  dia  26.08.21  para  que

envide esforços a apurar o esgotamento do IPV4 e se sua efetiva aplicaça8o no caso

presente.
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b.3)  na  imine(ncia  de  suspensa8o  requerida  no  to! pico  acima,  e  verificabilidade  do

descritivo nesta peça impugnante, requer-se pela modificaça8o do Edital e designaça8o

de nova sessa8o. 

Nestes termos, pede-se e aguarda deferimento.

De Uberla(ndia/MG para Sa8o Sima8o/GO, 23 de agosto de 2021.

_____________________________________________________________
ALGAR TELECOM S/A
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