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ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 171/2022
PROCESSO Nº 248/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2022
TIPO: MENOR PREÇO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de execução, organização e realização de espetáculo de

rodeio pelo período de 05 dias, incluindo o fornecimento de todas

as estruturas e equipamentos, com montagem e desmontagem,

disponibilização de animais, juiz, salva vidas, locutor de rodeio
e peões profissionais, praça de alimentação, som e iluminação

para shows e rodeio, locação de tendas, banheiros químicos,
geradores, sistema de catraca para contagem de público, gradil
para exposição de animais, seguros do público, competidores e

trabalhadores, projeto e emissão de AVCB da festa, veterinário e

segurança do evento “532 Festa do Peão de Rodeio de Novo

Horizonte” , ambulância e pessoal especializado nos primeiros
socorros aos peões, estacionamento de veículos, tudo em

conformidade com o presente termo de referência.

IMPUGNANTE: MATHEUS DUARTE VIEL ME - CNPJ Nº. 24. 542, 412/0001-11

Senhor Prefeito,

Ementa: Trata o presente expediente de pedido de

impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 089/2022,

protocolizada, tempestivamente, via e-mail no dia 13 de setembro
de 2022 às 09h4lm, que impugna o Edital em especial o item “01

- DO OBJETO” , sob a alegação de que “in verbis” :
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I- RELATO DA IMPUGNAÇÃO

A Impugnante, em síntese, assevera que:

“01 —- DO OBJETO”
“01.2 — O objeto acima mencionado é composto por 01 (um) LOTE

(GLOBAL), o qual é composto por 20 itens.” Sucede que, tal exigência é

absolutamente ilegal, pois afronta às normas que regem o procedimento
licitatório, comoà frente será demonstrado. Sendo que a empresa gostaria
de participar apenas do item (locação de sanitários químicos), o que consta
no edital que seria inápto pois a concorrência seria por lote global.
Deixando assim várias empresas restringida a participação do pregão
referido, o que vai ao contrario da $ 1º, inciso 1, do art. 3, da Lei nº
8666/93,

II - DOS PEDIDO

NI- DO PEDIDO
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, com efeito para: - declarar- se nula a concorrência do pregão

por lote global;
- determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado,
reabrindo- se o prazo inicialmente previsto, conforme $ 4º, do art. 21, da
Lei nº 8666/93.

III-DA DECISÃO

Em primeira análise, nota-se que a impugnação nem

mesmo poderia ser conhecida ante a irregularidade da representação
da pessoa que assina a peça impugnatória. Não há junto a

impugnação, documento que demonstre que o subscritor do documento

de fls. 134/138, tem poderes para tanto.

Todavia, no interesse da própria Administração esta
Chefia da Unidade Gestora de Licitações tomou conhecimento da peça
protocolada, dando-lhe regular processamento ainda que como

direito de petição garantido Constitucionalmente, fincado na
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obrigação de zelar pelo princípio da legalidade estampado no artigo
87 “caput” , da Constituição Federal.

Depois de consultar a área técnica demandante acerca
dos fundamentos de fato e de direito da peça impugnatória ora em

comento, aquela Diretoria concluiu-se que não se trata de

restringir a participação de nenhum licitante, pelo contrário
justifica plausivelmente a decisão de licitar o objeto como um

todo por ser a opção mais vantajosa para a administração, a qual
Ca definiu de maneira precisa o que realmente contempla o interesse

público. Como se vê do documento juntado.

IV - CONCLUSÃO:

Face ao exposto, entende-se:

Pelo conhecimento e desprovimento da impugnação

impetrada pela licitante MATHEUS DUARTE VIEL ME - CNPJ Nº.
-

1-11, face tratar de questões de interesse público,
Di etoria Municipal de Turismo; Vs

,
r mantença e seguimento .do Certame. com O

fase de;.abertura :;,
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JUSTIFICATIVA Lad
A Diretoria Municipal de Turismo, por seu Diretor que esta subscreve

vem apresentar Justificativa à impugnação do Edital objeto deste expediente, apresentado
pela empresa Viela Serviços e o faz nos seguintes termos:

Trata-se de uma licitação em que a natureza do objeto não permite o

parcelamento, em virtude de possível desvantagem à Administração Pública no momento da

fiscalização do contrato. Vejamos:

Dois aspectos devem ser considerados previamente à decisão de
licitar o objeto como um todo, ou de modo individualizado/parcelado: primeiramente se o

objeto comporta materialmente a divisão, sem qualquer prejuízo; e segundo,se a divisão é a

am opção mais vantajosa para a Administração, do ponto de vista técnico e econômico.

Observa-se que o fracionamento do objeto não se mostra viável na
presente contratação, em virtude das suas características e suas obrigatórias interações, que
impossibilitariam a atribuição a diferentes contratadas, eventual responsabilidade por danos
ou por defeito de execução.

Ademais, mostrar-se-ia antieconômico e por demais elevado o custo
de mobilização de diferentes empresas para executar parcelas individuais e distintas dos
serviços que se pretende contratar, fosse essa a escolha da Administração.

Além do mais, a contratação por preço global ensejará o
planejamento e a racionalização do trabalho, a melhor gestão do contrato, o adequado
cumprimento de prazos e padrões de qualidade, além da atribuição de responsabilidade pelos
serviços executados.

ON A licitação que se pretende levar a termo, por certo, se realizada por
itens, conduzirá a sérios riscos ao eventoe principalmente sérios prejuízos ao erário.

A perda de economia de escala decorrente dos custos de transporte,
mobilização e desmobilização para cada item é patente. Se a licitação for realizada por itens,
cada licitante irá propor, para cada item, um custo referente a transporte, mobilização e
desmobilização individualizado, ao passo que se o licitante obtiver a adjudicação de todos os
itens, na forma global que se pretende, tais custos serão sensivelmente diluídos posto que
suportados por apenas um licitante.

Além disso, merecem destaque os riscos inerentes à própria
execução, pois não restam dúvida que o objeto pretendido, quando executado por vários
contratados, poderá não ser integralmente cumprido, tendo em vista possíveis problemas nas
relações jurídicas mantidas com diversos contratados além de possíveis incompatibilidades
entre eles.



Novo Horizonte/SP
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

PretetariitiniopeioEa “ HorizontDiretoria Municipal de Turismo PRA
fpeisarisameras

Apesar de suas naturezas distintas, mostra-se necessário que os&

em questão guardem compatibilidade entre si. Imagine-se que palco, iluminação e som, por
ocasião da execução do objeto, não se compatibilizem.

Para o êxito do evento mostra-se necessário que tais itens sejam
compatíveis entre si, especialmente para o gerenciamento e fiscalização do cumprimento do

objeto em disputa, além de ser muito mais simples e eficiente o relacionamento jurídico com

apenas um contratado.

Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela
Administração Pública evidencia que, embora sejam divisíveis, há interesse técnico na

manutenção da unicidade da licitação. Não é pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade
técnica que dirige o processo decisório.

O que se divisa na presente situação é o êxito do evento em sua
completude, em seu conjunto.A licitação em questão, se realizada por itens, certamente trará
não só um maior custo para a Administração Municipal, como também representará uma série
de riscos, conforme já mencionado anteriormente,

Por todo o exposto, não há nos argumentos da empresa impugnante,
motivos suficientes para o atendimento de seu pleito, posto que a definição do objeto esteja
estabelecida no âmbito do poder discricionário do Administrador.

A respeito do tema o E. Tribunal Pleno do D. TCESP já definiu ser
possível a contratação de uma única empresa para preparação, organização e realização de um
evento, desde que todas as peculiaridades e condições que o envolvem estejam bem definidas
no instrumento convocatório, conforme voto transcrito, in verbis:

“Ademais, é preciso consignar que, na busca pela agilização das
contratações, a Administração não conta tão somente comoinstituto do sistema de registro
de preços, podendo servir-se de quantos pregões forem necessários, aproveitando a brevidade
que o instrumento proporciona, E aqui confirmo, então, a linha de raciocínio que desenvolvi
durante a fixação de prazo complementar, acerca da possibilidade da Prefeitura contratar uma
única empresa para preparação, organização e realização do evento, desde que tudo quanto a
ele se refira já esteja previamente delimitado no edital, porém não através do sistema de
registro de preços, pelos motivos já externados” (TC-002967.989.13-8).

Por último e não menos importante, há que se considerar que,
conforme se depreende do Edital de Licitação em exame, o pagamento à empresa vencedora
do certame será coberto pela permissão de exploração do evento, tornando, portanto,
impossível o fracionamento dos itens licitados pela impossibilidade de rateio entre as
empresas vencedoras de cada item do certame.
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Assim, não havendo ilegalidade flagrante ou aparente restrião a ma

competitividade, uma vez destinada a licitação à contratação de empresas do ramo de

realização de eventos, deve ser indeferida a impugnação ora atacada.

Novo Horizonte 14 de setembro de 2022

noGEMe
Fernando Ruedas Cuelhar

Diretor de Turismo
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PROCESSO Nº 248/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2022

DESPACHO:

Conheço da impugnaçãoafls. 134/138, impetrada pela empresa

MATHEUS DUARTE VIEL ME para, com base na

justificativa da Diretoria Municipal de Turismo fls. 141/143 e da

Unidade Gestora de Licitações/Pregoeiro às fls. 144n:146, adotado

por motivação, NEGAR-LHE PROVIMENTO.


