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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRODE PREÇOS Nº89/17  - 

PROCESSO N.º 050952/2017. 

 

Interessada: BERNARDES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELLI. EPP.  

 

 O presente julgamento se reporta à impugnação ao Edital do processo licitatório na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRODE PREÇOS Nº89/17 - PROCESSO N.º 050952/2017, que tem por objeto o 

REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério de menor preço, para MATERIAL ELÉTRICO (ABRAÇADEIRAS, CABOS 

FLEXIVEIS, DISJUNTORES, CHAVES COMUTADORAS, FIOS, LAMPADAS, REATORES, REFLETORES E TIMER 

ANALOGICO).  

 

 DAS RAZÕES DE INSURGENCIA 

 Segundo a impugnante, em apertada síntese, o Edital conta com 39 itens muito diferentes entre si e, 

que assim sendo, o correto seria o julgamento pelo menor valor por item, ao invés do estabelecido no edital que tem 

como julgamento o menor valor global. 

 Pede a suspensão do Pregão alterando-se o critério de julgamento e publicação de novo edital. 

 

 DO MERITO 

 Sem razão a impugnante. Bem se vê que cada lote é composto por itens correlacionados e afetos 

ao mesmo segmento de mercado (MATERIAL ELETRICO), que serão utilizados em conjunto para decoração natalina, a 

sugerir composição de parcela técnica e economicamente viável, em prestígio à regra do artigo 23, § 1º da Lei 8.666/931.  

 Equivoca-se o licitante ao querer fazer comparativo entre itens diferentes e itens correlacionados e 

afetos ao mesmo segmento de mercado. No caso em testilha, por obvio, os itens não são idênticos, todavia, são da 

mesma natureza. 

 Para melhor compreensão do tema, segue “ipsis litteris” a Justificativa Administrativa para escolha 

do critério pelo menor preço global: 

 “A Administração Municipal já foi cientificada pelo TCU (processo TC 010.234/2016-0) sobre a necessidade justificar adequadamente, no 

processo administrativo, a opção pelo pregão por lotes, em momento anterior aos questionamentos e impugnações de licitantes, bem como antes da matéria ser 

conhecida pelos órgãos de controle. 

                                                           
1  Lei 8.666/93. Art. 23. § 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas 
se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala 
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 Nessa esteira, tem-se o Acórdão 5134- 2ª Câmara, de 23/9/2014, o qual frisa que: “A adjudicação por grupo ou lote não é, em 

princípio, irregular, devendo a Administração, nesses casos, justificar de forma fundamentada, no respectivo processo administrativo, a vantagem dessa 

opção.”. 

 Assim sendo, no caso em testilha, o interesse público foi preponderante para seguimento do pregão, considerando que não foi 

outro motivo senão o exíguo tempo para aquisição de material elétrico destinado a iluminação de natal que culminou na opção pela adoção de lote único. 

Ao assim se proceder buscou-se a proteção os princípios da economicidade e da eficiência. Não se olvida que a regra é a preferência pelo fracionamento da 

contratação; a exceção à adoção de lote único. O que define a prevalência do modo de aquisição é o interesse público. Este manda seja dada preponderância aos 

princípios da economicidade e da eficiência sobre o da competitividade. Noutro aspecto deve-se considerar que todos os itens licitados em lote pertencem ao 

mesmo segmento de mercado e possuem a mesma natureza. (material elétrico). Frisa-se, ainda, corroborando o acima mencionado que todas as empresas 

consultadas para compor a estimativa de preços apresentaram preços para todos os itens solicitados.  

 Fracionados os itens, grandes problemas e danos seriam acarretados à Administração.  

 Por fim e não menos importante destacar que o fracionamento dos itens tornaria contraproducente o processo para a aquisição 

dos materiais e, bem assim, seria economicamente inviável. Caso fracionados os itens, o atraso no fornecimento de um único comprometeria fatalmente a 

instalação dos enfeites natalinos, impedindo a iniciação dos serviços com a brevidade necessária.”.     

 

 Pelo exposto, concluo pela tempestividade a presente Impugnação, todavia, negando-lhe 

provimento mantendo incólume o termo do edital atacado.  

 Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital, bem como a data do 

certame. 

 

         
__________________________________                ____________________________________     
MARCELO HENRIQUE DO NASCIMENTO             SERGIO LUIZ ROMERO GERBASI  
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro         Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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FERNANDA CRISTINA ZUVIOLLO. 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 


