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DESP
PACHO AD
DMINISTR
RATIVO REFERENT
R
TE AO PR
REGÃO EL
LETRÔNIC
CO Nº
029/2021.
Modalidade de Licitação
O
PREGÃO ELETRÔNICO

Núm
mero
029/2
2021

Versam os
o autos sobbre o processso licitatórrio adotado na modaliddade de PR
REGÃO
ELETR
RÔNICO nº
n 029/20211, objetivanndo a aquisiição de pneeus, câmaraas de ar, pro
otetores,
entre ouutros, para manutençãoo dos veícuulos e máqu
uinas deste município,
m
ppara o exercício de
2022, com
c
sessão de abertura designada para
p o dia 23
2 de novem
mbro de 20221.

Com efeitoo, tendo em
m vista o recebimentto da impuugnação ao Edital do Pregão
Eletrônnico 029/20221, interpossto pela emppresa CONSTANTINO
O PNEUS E
EIRELI, insscrita no
CNPJ sob
s o nº 355.793.795/00001-17, de forma temp
pestiva, passsa-se a aprreciar os terrmos da
petiçãoo referendadda acima.

Pois bem, a empresaa impugnantte, em sínttese, questioona o julgaamento do menor
preço por
p lote, porrque sob a sua
s ótica, prrejudica o princípio
p
da competitivvidade, ressaaltando
que o processo
p
liccitatório devve proporcionar a com
mpetição enttre vários liccitantes, dee forma
igualitáária,e que “a
“ divisão do
d objeto em
e LOTES apresenta--se como m
medida restrritiva e
prejudicial à econnomicidade do certamee”,razão peela qual reqquer a moddificação do
o edital
quanto ao julgameento da propposta para menor
m
preço
o por item.

Preliminarm
mente, cum
mpre esclareecer que a administraçã
a
ão procura sempre ateender ao
interessse público,, respeitando todos os princípios basilarres da licittação e do
os atos
administrativos, mormente o da leggalidade. Isto postoo, cumpre destacar que a
d
discriciionariedadee da Administração parra definir o objeto da licitação enncontra-se disposta
no art. 23, § 1°, daa Lei n° 8.6666/93, ondee versa que:
2 [...]
“Art. 23
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§1º – As
A obras, serviços
s
e compras
c
effetuadas peela adminiistração seerão dividid
das em
tantas parcelas quantas se comp
provem téécnica e economiccamente viáveis,
v
proced
dendo-se à licitação
o com visttas ao melhor apro
oveitamentto dos recursos
disponíveis no mercado
m
e à ampliaçã
ão da comp
petitividad
de, sem perrda da eco
onomia
ala.”
deesca

Nessa esteiira, podemoos citar a vaasta Jurispru
udência do TCU
T
acercaa da possibilidade e
obrigaçção do agruppamento dee itens divisííveis em lottes:

“O § 1
1º do art. 23
2 da Lei nº
n 8.666/93
3 estabelecee a possibiilidade de a Administtração
fracion
nar o objeeto em lo
otes ou pa
arcelas dessde que haja
h
viabillidade técn
nica e
econôm
mica. Noss termos do
d § 2º, o fracion
namento da
d contrattação prod
duz a
necessidade de reealização de
d diversass licitaçõess. O funda
amento do parcelameento é,
em últtima instân
ncia, a amp
pliação da competitivvidade quee só será concretizad
da pela
abertura de diferrentes licittações. Desstarte, justtifica-se a exigência
e
legal de que ser
ara cada lote
l
do serrviço totall almejado.. ” (Acórd
dão nº
realizee licitação distinta pa
2.393/2
2006. Plená
ário)

"Cabe considerar, porém, que
q o modeelo para a contrataçã
ão parcelad
da adotado
o nesse
do serviçoss. Para ca
ada um de cinco
pareceer utilizou uma excesssiva pulveerização dos
prédioss, previram
m-se vário
os contrattos (ar co
ondicionado
do, instalaçções elétriicas e
eletrôn
nicas, insta
alações hid
dros sanitá
árias, civil)
l). Esta ex
xagerada d
divisão de objeto
pode maximizar
m
a influênciia de fatorees que conttribuem pa
ara tornar m
mais dispen
ndiosa
a contrratação (....) embora as estimattivas numééricas não mostrem cconsistência
a, não
há noss autos neenhuma evvidência no
o sentido oposto,
o
de que o parrcelamento
o seria
mais vantajoso
v
p
para
a Adm
ministração
o. Ao contrrário, os indícios são coincidenttes em
consid
derar a licittação globa
al mais eco
onômica" (Acórdão
(A
nº 3140/200
06 doTCU)..

Informativoo de Licitaçções e Contrratos 167/20
013 - TCU Sessões: 3 e 4 de setem
mbro de
2013 Segunda Câm
mara
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"5. É legítima a adoção da licitação
o por lotes formados com elementos de mesma
m
uando resta
ar evidencciado que a licitação por itens isolados exigirá
e
caracteerística, qu
elevado
o número de processsos licitattórios, oneerando o trabalho
t
da
a administtração
pública
a, sob o po
onto de vissta do emp
prego de reecursos hum
manos e d
da dificulda
ade de
controlle, colocan
ndo em riisco a economia de escala e a celerida
ade processsual e
compro
ometendo a seleção
o da propo
osta mais vantajosa
a para a administra
ação."
(Destaques nosso
os)
o do objeto licitado deeve ocorrerr quando a opção se ccomprovar viável
“O parrcelamento
do pon
nto de vissta técnico
o- econômiico, nos teermos do art. 23, § 1º, da Lei
L no
8.666/1
1993. Não caracteriza
a cerceameento de com
mpetitivida
ade a realizzação de uma
u
só
licitaçã
ão com objjetos múltip
plos, se com
mprovado que o parccelamento implicaria perda
de eficiência e prrejuízo técn
nico à Adm
ministração.. ” (Acórdã
ão 3041/20
008Plenário
o)

"Como
o é sabido,, a regra do fracion
namento da
a contrataçção deve sser aplicad
da nas
hipótesses em quee isso for possível e representtar vantageem para a Administtração.
Essa medida
m
visa
a ampliar a competitiividade, sob o pressup
uposto de q
que a reduçção do
porte das
d aquisiçções amplliaria o un
niversodepo
ossíveis intteressados na disputta. 60.
Essa regra,
r
conttudo, poderrá ser mitiigada em face
f
de lim
mites de orrdem técnicca, ou
seja, o fracionam
mento em lo
otes deverá
á respeitar a integrid
dade qualita
ativa do ob
bjeto a
xecutado. 61.
6 Além disso,
d
o fracionamen
fr
nto da contratação poderá ta
ambém
ser ex
esbarra
ar em impeedimentos de ordem econômica,
e
, os quais se
s relacion
na com o riisco de
o fraciionamento aumentarr o preço unitário
u
a ser pago pela
p
Admiinistração. Logo,
nas sittuações em
m que pode ocorrer o aumento dos
d custos para
p
o Pod
der Público
o, não
caberá
á falar em fracionam
f
mento, uma
a vez que a finalidad
de é a redu
ução de desspesas
adminiistrativas."
" (Acórdão 2407/2006
6 - Plenário
o)

“A adjudicaçã
a
o por grrupo ou lote não
o é, em princípio
o, irregula
ar. A
Admin
nistração,

de

acordo

m
com

sua

ca
apacidadee

e

suass

necessiidades

administrativas e operacio
onais, devee sopesar e optar, motivadam
m
mente, acerrca da
ntes da licitação
l
a serem gerenciad
dos…”
quantiidade de contratoss decorren
(Acórd
dão nº 279
96/2013)
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Veja-se quue a Súmulaa do TCU n°
n 247 há expressa
e
preevisão acercca da possib
bilidade
de procceder as aqquisições de
d forma aggrupada co
om o intuitto de evitarr "prejuízo para o
conjuntto ou complexo ou perrda de economia de esccala", fatos estes plenaamente justiificáveis
nos esttudos preliminares realizados peela Adminiistração ao verificar qque a form
ma mais
eficientte de procedder à aquisiçção ocorrerá com o agrrupamento de
d itens sem
melhantes em
m lotes.

Acerca doo tema citaa-se as liçõões do fesstejado Proofessor Jorgge Ulisses Jacoby
Fernanddes, no Pareecer nº 20866/00, elaborrado no Pro
ocesso nº 194/2000 do T
TCDF:
"Dessee modo a regra
r
do parcelamen
p
nto deve seer coordena
ada com o requisito que a
própria
a lei definiiu: só se po
ode falar em
e parcelam
mento qua
ando há via
abilidade téécnica
para sua adoção
o. Não se imagina,
i
q
quando
o objeto
o
é fissicamente ú
único, com
mo um
óvel, que o administrrador estejja vinculad
do a parcellar o objeto
o. Nesse seentido,
automó
um exa
ame atento
o dos tipos de objeto licitados pela
p
Admin
nistração P
Pública evid
dencia
que em
mbora sejam divisíveiis, há interresse técniico na man
nutenção d
da unicidade, da
licitaçã
ão ou do item da mesma. Não
N
é, pois, a simp
ples divisib
bilidade, mas
m
a
viabilid
dade técniica que dirrige o proccesso decissório. Obsserva-se qu
ue, na apliicação
dessa norma, atté pela diisposição dos requissitos, fisiccamente diispostos no
n seu
údo, a ava
aliação sob
b o aspectto técnico precede a avaliação
o sob o aspecto
conteú
econôm
mico. É a visão
v
jurídiica que se harmoniza
h
com a lógiica. Se um objeto, divvisível,
sob o aspecto ecconômico for
f mais va
antajoso, mas
m houveer inviabilid
dade técniica em
eja licitado
o em separrado, de na
ada valerá a avaliação econôm
mica. Imag
gine-se
que sej
ainda esse elemeentar exemp
mplo do auttomóvel: see por exem
mplo as peçças isolada
amente
custasssem mais barato,
b
meesmo assim
m, seria reccomendávell o não parrcelamento
o, pois
sob o aspecto
a
técn
nico é a vissão do conj
njunto que iria definirr a garantiiadofabrica
ante, o
ajuste das partes compondo
o todo únicco, orgânicco e harmôn
nico. Por eesse motivo
o, deve
m administtrador, priimeiramentte, avaliarr se o objjeto é divvisível. Em
m caso
o bom
afirma
ativo, o pró
óximo passo
o será avaliar a convveniência técnica
t
de que seja liicitado
inteiro
o oudividido
o".
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Assim, a divisão
d
do objeto deppende da viiabilidade técnica
t
e ecconômica, tendo a
administração preerrogativa para anallisar caso a caso, dentro
d
doss limites de sua
bjeto ser fraccionado.
discriciionariedadee, a possibiliidade do obj

Ademais, anota-se que o hisstórico viv
venciado nos
n
processsos de siituações
semelhhantes, do tipo menor preço
p
por loote, NÃO deemonstra a limitação dda competitiividade,
haja viista a amplaa participaçção de diveersas empreesas, a prátiica usual ddestas licitan
ntes em
revendeerem "todos" os itens agrupados nos lotes que
q são sepparados porr semelhançça, pelo
contrárrio, resta eviidenciada a redução dee custos unittários decorrrente da economia de escala e
face à otimização
o
d gestão das contrataçções.
da

Ressalta-see, ainda, que durante a elaboração
o do Termo de Referênncia e do Ed
dital foi
levado em consiideração, na
n compossição dos lotes, o agrupamentto de iten
ns com
melhantes, pautado nas
n
caracteerísticas doo mercado, respeitand
do-se a
características sem
ampliaçção da comppetitividadee.

Desta form
ma, pelos motivos
m
libeelados, indeefere-se a impugnaçã
i
ão ao edita
al, então
interposta pela em
mpresa CO
ONSTANTIN
NO PNEUS EIRELI, inscrita nno CNPJ so
ob o nº
35.793.795/0001-117,mantenddo na íntegrra todos os termos do instrumentto convocattório do
a datas e horários
h
parra recepçãoo das propo
ostas de
Pregão Eletrônicoo n° 029-20021-PE, e as
preços e para o jullgamento.

Publica-se o presentee despacho no Diário Oficial do Municípioo, para ciên
ncia dos
interesssados.

Rio de
d Contas, em
e 22 de no
ovembrode 2021.

Paulo Richhardson Battista Santos
Preegoeiro Oficcial
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