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A 

PREFEITURA DO MUNICIPO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO/SML 

 

 

DIGNÍSSIMA SENHORA JANINI FRANÇA TIBES – PREGOEIRA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO 

VELHO/RO 

 

 

  

Ref.:  Pregão Eletrônico nº. 048/2018/SML-PVH – Menor Preço por Item 

 Processo Administrativo nº 08.00467/2017 

 
 

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto é registro de preço para Aquisição de Equipamentos Hospitalares 

Permanentes,. 

 

 

 

    DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ/MF SOB Nº 05.593.405/0001-02, com sede em Porto Velho, no Estado de Rondônia, na Rua Marechal 

Deodoro, 2512, por seu representante legal, tendo tomado conhecimento dos termos do edital licitatório em referência, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, 

tempestivamente, solicitar Esclarecimento ao Edital, pelas razões de fato e de direito que passa a expor: 

 
 
I – SÍNTESE DOS FATOS 

   Interessada em participar do pregão em referência, a peticionária obteve cópia do edital, mas 

notou que dentre as inúmeras condições para a participação, existem citações que merecem esclarecimentos, a fim de que 

não existam contestações posteriores à disputa de preços no item questionado conforme explica: 

 

 

Do edital, constam os seguintes descritivos técnicos: 
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Item: 13 – ESTUFAS ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI...  

Pois bem, ao fazer uma análise critériosa desse item não visualizamos o volume desse equipamento, ou seja, não 

informa com quantos litros seria essa Estufa.  

 
 

II – DO DIREITO 

Da não observância ao Princípio da Competitividade do Procedimento Licitatório e da Isonomia. 

 
   Deve a licitação desenvolver-se com base no princípio da competitividade, sendo vedadas 

quaisquer condições que de qualquer forma restrinjam ou comprometam seu caráter competitivo. O artigo 3º, §1º, inciso I da 
lei 8666/93, expressamente veda aos agentes públicos: 
 

“admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 

da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 

ou irrelevante para o específico objeto do contrato.” (grifos nossos) 

 
 
    A doutrina brasileira é pacífica ao afirmar que, com base na lei de licitações, é expressamente 

proibido estabelecer qualquer condição estranha ao objeto do contrato que limite a competição do procedimento licitatório, 
vedando-se a inclusão de "cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão de circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 
do contrato1" 
 

   No caso em pauta, deve prevalecer o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, com base no caráter competitivo do certame: 
 

"competência discricionária não pode ser utilizada para frustar a vontade constitucional de garantir o mais 
amplo acesso de licitantes". Pode-se, inclusive, vislumbrar a existência de favoritismo administrativo, visto que o Edital 
expressamente privilegiou uma empresa. Segundo Hely Lopes Meirelles, o desatendimento ao princípio da igualdade tem 
sido combatido pelo Judiciário que "tem anulado editais e julgamentos em que se descobre a perseguição ou o favoritismo 
administrativo, sem nenhum objetivo ou vantagem de interesse público2" 
 

    Cabe ressaltar que a observância do princípio constitucional da isonomia e o propósito de 
selecionar a proposta mais vantajosa para Administração Pública são os princípios basilares do procedimento licitatório, 
conforme disposto no caput do artigo 3º da Lei Federal de Licitações: 

 

                                                 
1 Carlos Ari Sundfeld, in Licitação e Contrato Administrativo, 2º edição, 1994, Ed. Malheiros. 
2 Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 18º edição, 1993, Ed. Malheiros. 
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Artigo 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. (grifos nossos) 

 

III – CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS 

 
 Assim sendo, requer a autora que o presente pedido de esclarecimento seja respondido e, em caso de 

resposta negativa, que seja acolhido como Impugnação e, como tal, acolhido por Vossas Senhorias. 
 
 
 
   Neste termos, 
   Pede deferimento. 
   Porto Velho/RO, 10 de Maio de 2018. 
 
 
 
 

 


