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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 LTDAME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito

no CNPJ nº 10.437.744/0001-21, sediada na Rua Comendador Walter Mazall 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.

1.4. 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 promovera 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 prego global, nos editais das

licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala.

Há a necessidade de se verificar a 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 medo que não haverá qualquer economia do

Órgão com a união em lote, ao contrário disso, os preços fatalmente serão maiores.



ON,

MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME

CNPJ. 10.437.744/0001-21 LE, 421.084.509.112
Rua: Comendador: Walter Mazalli, 178 — Bairro: Santo Antônio = MS,

- LouveiraSP. CEP 13290-000 AC o Ss

end

Fones: 01197266 1344(vivo)FAX - 11 -45820779 e 19 -9.9702 0210 fvivo)

e-mailtbseducacional hotmail.com site WWW tbseducacional.com.br

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 todosos 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

tbseducacionalDhoimail. com , sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede deferimento.

Louveira,25 de Maio de 2022
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