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AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA CIDADE DE NOVO HORIZONTE - sP

Pregão Eletrônico 35/2022

Processo Licitatório 124/2022

Edital 100/2022

: MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito

no CNPJ nº 10.437.744/0001-21, sediada na Rua Comendador Walter Mazalli, 178 Bairro

Santo Antônio - Louveira, CEP 13.290-000, São Paulo (SP), por seu sócio administrador, vem

perante Vossa Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, conforme abaixo transcritos

os fatos e fundamentos.

1. DOS FATOS

MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME, interessada em participar da
licitação Pregão Presencial nº 35/2022 que tem por objeto o AQUISIÇÃO E

INSTALAÇÃO DE PLAYGROUD.

1.1. DA NECESSIDADE DE SEPARAÇÃO DO VALOR GLOBAL PARA ITENS
UNITÁRIOS

Existe a possibilidade do julgamento das licitações por Lote, desde que devidamente
justificada, este é o entendimento do Tribunal de Contas da União: O critério de julgamento
de menor preço por lote somente deve ser adotado quando for demonstrada inviabilidade

de se promover a adjudicação por item e evidenciadas razões que demonstrem ser aquele
o critério que conduzirá a contratações economicamente mais vantajosas. (Acórdão
4680/2015 — Plenário Data da sessão: 08/07/2015 Relator MARCOS BEMQUERER)

Também dispõe a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, comprase alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala.

Ha a necessidade de se verificara viabilidade técnica do serviço, bem como a vantagem trazida

para a Administração. Neste caso, não trará benefício nenhum a disputa de itens em lotes pois

os produtos não são do mesmo fabricante, de modo que não haverá qualquer economia do

Órgão com a união em lote, ao contrário disso, os preços fatalmente serão maiores.
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Será mais viável economicamente a separação em itens unitários. Esse é o entendimento
jurisprudencial:

A regra é a preferência pelo fracionamento da contratação; a exceção a adoção de lote único.

O que define a prevalência do modo de aquisição é o interesse público. Este, manda seja dado

preponderância aos princípios da economicidade e da eficiência sobre o da competitividade.

(Agravo de Instrumento n. 2008.080127-9, Rel. Des. Cesar Abreu, TJSC, em 16/06/2009).

Isso porque dentre todos os itens, contém brinquedos com playground de plásticos rotomoldado

e playground de tubos de aço, sendo impossível fabricantes e empresas representantes de
itens distintos participar em um lote global de brinquedos que não pertencem a sua linha.

Desta forma, para que não haja afronta à competitividade de empresas que não trabalhem com
todas as classes de produtos, também por ser a solução mais viável! economicamente, a
separação do valor global por itens unitários é medida que se impõe, sob pena de ser levado
o caso ao Tribunal de Contas.

2. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer-se:

1) O recebimento da presente impugnação, julgando-a procedente e alterando as previsões do

edital.

2 Que seja comunicado o julgamento obrigatoriamente pelo e-mail
)

tbseducacionalDhotmail com , sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede deferimento.

Louveira,25 de Maio de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DA

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES

Ilustríssimo senhor Secretário,

EAma;

NovoHorizonte EE.

À vista da peça impugnatória de fls. 141/142,

impetrada pela empresa MERCANTIL  TOMASEITO LIDA ME,

encaminhamos os autos do presente processo para análise técnica

que justifique o pedido pelo critério de aquisição por LOTE ou,

sendo o caso, a retificação do Termo de Referência, pedido de

suspensão do pregão.

o Solicitamos urgência tendo em vista que licitação esta
prevista para o próximo dia 02 de maio de 2022.

Novo Horizonte, 26 de maio de 2022

RITO MANTOVANI

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 3

e-mail: licitacao(QDnovohorizonte.sp.gov.dr
5439015 CEP: 14960-000
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte-SP
Secretaria Municipal de Educação de Novo Horizonte

Avenida Armando de Biasi, 1401 — Vila Patti
Fone (17) 3542-1198 - E-mail: smeQnovohorizonte.sp.gov.br

Novo Horizonte, 26 de maio de 2022

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

OFICIO Nº 106/22 qa
SR. ANTONIO BRITO MANTOVANI,

Venho por meio deste, em resposta a solicitação de impugnação do edital do

Processo Licitatório para AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS

PARA AS UNIDADES ESCOLARES, esclarecer que após análise técnica, optou-se

pela não aceitação da solicitação, uma vez que o parcelamento do objeto a ser licitado em

diversos itens pode acarretar em prejuízos quanto à instalação, configuração e

operacionalização de toda a solução, bem como sua manutenção, uma vez que se exige

total compatibilidade entre os equipamentos da solução a ser adquirida, ou seja, a

instalação deve ser uniforme.

Esta condição baseia-se nas possíveis falhas surgidas após a implantação do

projeto. Habitualmente, observa-se que após a solução instalada, em contratações

desmembradas com este escopo de fornecimento, caso ocorra alguma indisponibilidade

oumau funcionamento de um dos vários elementos do sistema, os diferentes fornecedores

passam a debater quanto à responsabilidade pelo restabelecimento do serviço, seja pela

falta de diagnóstico preciso em termos de “causa da falha”, seja por alegações quanto à

competência contratual em intervenções nos produtos de diferentes fornecedores que

integram a solução.

Por outro lado, com um fornecedor único, a Administração ganha em capacidade

de gestão do contrato, com instrumentos de cobrançaefetiva a um único mantenedor de

todo o ambiente instalado. Portanto, com esse cenário existe um único interlocutor na

gestão dos contratos e um único procedimento de chamada de assistência técnica durante

o período de garantia, propiciando agilidade na resolução de problemas — com

EDUCAÇÃO
NOVO HORIZONTE » SP
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte-SP
Secretaria Municipal de Educação de Novo Horizonte

Avenida Armando de Biasi, 1401 — Vila Patti
Fone (17) 3542-1198 - E-mail: smeDnovohorizonte.sp.gov.br

economicidade - advindos de falhas de equipamentos ou outros eventos relacionados ao

contrato.

Do ponto de vista financeiro, a subdivisão do lote em itens traria perda da

economia de escala, uma vez que o fornecimento por empresas distintas traria aumento

dos custos aos licitantes vencedores. Considerando o exposto, a aquisição do objeto deste

Termo de Referência por adjudicação por menor preço global por lote justifica-se pela

vantagem econômica para a administração, uma vez que o objeto se compõe de vários

itens inter-relacionados e o seu agrupamento viabiliza a aquisição por uma única empresa.

Ademais, a pesquisa de mercado realizada comprova que diversas empresas fornecerem

o objeto proposto, não ocasionando restrições na concorrência ou competitividade do

certame.

Importante destacar que a licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista

da eficiência técnica, por manter a qualidade do fornecimento, haja vista que o

gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Nesse

ponto, as vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração na execução da

contratação, a maior interação entre as diferentes fases do fornecimento, a maior

facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos,

concentração da responsabilidade pela execução em uma só pessoa e concentração da

garantia dos resultados

Coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos, certo da atenção e

providências, antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente,

Cgi º
Ademir Almagr

Secretário Municipal de Educação

novo HORIZONTE - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE die roma
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 100/2022,
NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2022
EDITAL Nº 100/2022
TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS

PARA UNIDADES ESCOLARES - Secretaria Municipal de Educação e
PLAYGROUND E BRINQUEDOS PARA OS PARQUINHOS MUNICIPAIS -

Diretoria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, conforme

especificações e quantidades determinadas no Termo de

Referência - Anexo 1.
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e DIRETORIA

MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE

IMPUGNANTE - MERCANTIL TOMASEITO LIDA - ME - CNPJ/MF Nº
10.437.744/0001-21

Senhor Prefeito,

Em procedimento visando enfrentar a impugnação

impetrada pela empresa MERCANTIL TOMASETTO LIDA - ME - CNPJ/MF

Nº 10.437.744/0001-21, insurgente quanto a não divisão em

itens individuais de brinquedos do “Playground”|constante
Termo de Referência anexo I, manifesta-se a Secretaria
Municipal de |Educação às fls. 144/145.

Em análise do conteúdo geral do TR, notadamente
no campo “justificativa” , agora com a manifestação trazida

Praça Dr. Euciydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — FoneiFax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacaoQDnovohorizonte.sp.gov.br
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pelo senhor Secretário, em que pese o seu teor técnico, parece
assistir razão ao fundamento que verga pela manutenção da

unidade do objeto como originariamente consagrado.

Isto posto, sem prejuízo de entendimento
diverso, somos pelo conhecimento da impugnação para, no

mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Novo Horizonte, 30 de mai
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PROCESSO Nº 124/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

DESPACHO:

CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO ÀSFLS. 141/142, PARA, NO

MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO COM MOTIVAÇÃO

NO TERMO DE REFERÊNCIA, MANIFESTAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADE
" GESTORA DE LICITAÇÕES ÀS FLS. 144/145 E 146/147.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE -—- SE E DÊ-SE

CONTINUIDADE.

GABINETE,30 de maio de 2022


