
Municipio de Bom Jesus/SC

CNPJ: Ol.551.148/000l_87

Rua Pedro Bortoluzzi, nO 435, Centro

AS§ESSORIA JuR千DICA

Encaminhamento: Setor de Licitac6es e Contratos do Municfpio de Bom 」esus, SC.

interessados:　GESUL COMERCIAL LTDA E WORしD V-S-ON PRODUTOS E SERVICOS EIREしl

恥剛TA:　　lMPUGNACÅo AO ED-TAし・ A鵬RACÅo DO T-PO DAしICITACÅ0. EXCしUSÅo

DE EXIGENCIA DE DOCUMENTO TEcNICO. PROCEDENCIA.

REしAT6R看O

Trata-Se de impugnac6es′ PrOtOCOiadas pelas empresas GESUしCOMERCIAしLTDA E WORLD ViSION

PRODUTOS E SERViCOS EIR叫em face do Editai de iicita如do Pregao Presencial n9 34/2021, que

Visa a aquisic5o de parque infantiI (pIayground), brinquedos, Parque COIoridos, bancos e iixeiras em

madeira p15stica para o Municipio de Bom 」esus/SC.

Conside「ando que as impugnac6es foram protocoladas em 15 de dezembro de

2021′ COnSideram-Se temPeStivas, nOS termOS do §19, do artigo 41 da Lei ng 8.666/1993.

E o breve reIat6rio.

PARECER

Os interessados apresentaram impugna95o ao editaI de Iicita9aO Visando a sua

aiterac50 e COnSequente rePubIicac§0′ COnforme passa a expor.

A i=tereSSada GES肌COMERCIAL LTDA impugnou o editaI concernente ao tipo da

licitacao (menor preco global)′ aIegando ter interesse em participar do certame cotando partes dos

Argumenta que o tipo da Iicitacfo restringe tamb6m a sua pa巾cipacao no que

tange a exig全ncia de documentos t6cnicos (alfneas ′′l′′′ ′′m′′′ ′′n′′′ ′′o′′ e ・′p′′), OS quais nao s5o exigidos

nos itens de seu interesse.

CompuIsando o editaI′ Verifica-Se que O tipo da Iicita弟o 6 menor preco giobaI,

Sendo que′ neStetipo de Iicita弟o as Iicitantes devem cotartodos os itens para estarem cIassificadas,

bem como apresentar toda a documenta辞o de habilita辞0 eXigida.

Ao editar e divuigar o ato convocat6rio′ a Administra錐o exercita jufzos de

COnVeni合ncia e oportunidade sobre o objeto a ser contratado′ OS requisitos de participa鱒o, OS

Crit6rios de seiecfo do

Sua atua弱O

VenCedor. Se a Administracao identificar,
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Nesse sentido, Marca=usten F冊ol explica:

A padronizacao e regra. […] A padronizacao apIica-Se naO aPenaS a uma

COmPra eSPeCifica, eSPeCiaImente quando se trate de bem de vida dtil

COntinuada. Ao selecionar o fomecedor para produtos nao consumiveis, a

Administracfo deverater em vista produtos semeIhantes que jalntegram o

Patrim∂nio p心bIico, COmO tamb色m deverき　prever eventuais futuras

aquisic6es, Somente assim a padronizacao produzira os efeitos desejados,

COnSistentes na reducきO de custos de manutencao, Simplificacao de m約-de-

Obraetc.

N5o obstante, a fim de ampliar a competitividade, e eVitar riscos de ofensa a

isonomia a retificacao do editaI para que o processo licitat6rio passe a ser do tipo ′′menor preco por

item’’6 medida que se orienta.

Consequentemente, OS documentos t6cnicos exigidos na fase de hab冊acao,

Serfo exigidos somente quanto a determinados itens.

A interessada WORLD ViSION PRODUTOS E S駅VICOS EIREしI requer em sua

impugna95o a exciusao da exig合ncia constante na alfnea ′′m’’, do item 6.1 do Edital, quaI seja:

′′Ce「tificado emitido por 6rgao competente (instituto de Certificacao de PIayground), COmPrOVando

a conformidade dos produtos confo「me normas ABNT 16.071/2012’’. Aiega a impugnante que a

exigencia cria 6bice a disputa, Iimitando a competitividade no certame・

A citada exigencia editalicia fo=ncluida no instrumento convocat6rio visando a

SeguranCa das criancas que u輔zar5o os brinquedos que serfo adquiridos e instalados no Municfpio

de Bom 」esus.

Nesse sentido, em PrOCeSSO de representac5o junto ao Tribunal de Contas

(PROCESSO Ng: @REP 21/00388376), O qual trata acerca do mesmo assunto, eSta Respeit5veI Corte

de Contas argumentou em decis5o:

Apenas refor事ando que, naO Obstante o apontamento do item 3.2.1 da

COnClusao do relat緬o ter precedentes nesta Corte de Contas e, nO Plano
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Certame, 6 de se pondera「 que as normas da ABNT exigidas se refe「em a

requisitas de segu旧n印de playgrounds; PO巾anto, OpOrtunaS nO aSpeCtO

de seguran9a das crian印s que utilizar5o os O2 pa叩ueS infantis a serem

instaIadas na praca ao lado do Centro de Referencia de Assistencia SociaI e

no bairro Cidade Alta, do Municipio de Guatambu. (grifo nosso)

Ou seja, h5 se considerar que estamos tratando da seguran9a de criancas na

utiliza辞o dos parques infantis, O que 6 de extrema import含ncia e interesse para a Administra辞o.

Outrossim, importante ressaItar que se existe uma norma acerca dos requisitos de

Seguran9a Pa「a Piaygrounds e dreas para lazer infantii, que inclui a instaIa9書0, manuten弟O,

inspec5o e u輔za95o de todos os equipamentos, eSSaS nOrmaS devem ser seguidas pelas empresas

do「amo.

Apesar detodo o exposto, e naO Visiumbrando ilegaiidade na exig全ncia do referido

documento, tratando-Se da seguranca das c「iancas, Orienta-Se a Sua dispensa na fase de hab晒acao,

exigindo o documento apenas dos vencedo「es dos itens 5, 6, 7. 8, 9 e lO, na entrega dos produtos.

Posto isso, O OPiNATIVO 6 Delo conhecimento dos 「ecu「sos Deia temDeStividade,

no m6rito pelo provimento, alterando o tiDo de Iicitac5o para 〃menor preco por item〃 e exciuindo

da fase de hab描tac5o a exig台ncia constante na aIfnea ′′m′′ do item 6.1 do Edita=Certificado

emitido por 6r節o competente Iinstituto de Certificac5o de Piav糾ound), ComPrOVando a

COnformidade dos D「Odutos conforme normas ABNT 16.O71/2012). Considerando que o opinativo

nfo 6 vincuIativo, enCaminha-se a制tOridade superior para juigamento.

Bom Jesus/SC, 16 de dezembro de 2021.

俄盤簿統擁伊
OAB/SC 43.0与0


