RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/19
PROCESSO DE COMPRAS Nº 0075/19.
OBJETO: GLP
Tendo em vista a publicação do edital supramencionado, e conhecimento aos
interessados, após análise do pedido de impugnação ao edital, enviado pela empresa
RIMAGAS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI, segue nossa resposta:
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃOAO EDITAL
1. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Trata-se de impugnação ao Edital apresentada pela empresa
RIMAGAS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI em 03/10/2019, alegando em suma que não
foi observado o disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar 123/06, ao não
se reservar cota de até 25% (vinte e cinco) por cento do objeto para a contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte.
2. DO MÉRITO
Primeiramente, para uma melhor compreensão do tema,
transcreveremos o disposto no inciso III do artigo 49 das Lei Complementar 123/06:
“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei
Complementar quando:
(...)
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III - o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso
para a administração pública ou representar prejuízo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;”
Haja vista que o objeto é o fornecimento de GLP para diversas
unidades escolares no município de Santo André, o fracionamento do objeto em cotas
não se mostra vantajoso para a administração e representa prejuízo ao conjunto e
complexo do objeto a ser contratado

3. CONCLUSÃO
Por todo o acima exposto, nego provimento a impugnação
apresentada pela empresa RIMAGAS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI, mantendo os
termos do instrumento convocatório, eis que não há no Edital nenhum dos vícios
apontados.

Santo André, 03 de outubro de 2019 – Renan Bruno Barros Gumieri Ribeiro –
Pregoeiro
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