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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO  
  
A empresa P.D.V PECAS EIRELE - ME, inscrita no CNPJ 28.737.608/0001-12, sediada na Avenida 
Transcontinental 1435, 1° andar, Bairro Vila Jotão, CEP: 76.908-309, Ji-Paraná-RO, por intermédio de seu 
representante legal Srº. HIGOR RAFAEL DE OLIVEIRA ARAÚJO, portador da Carteira de Identidade sob 
nº 916759-SSP/RO e CPF sob nº 875.225.002-49.  
 
Á REFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 
  

INFORMAÇÕES DO PROCESSO   
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.00585/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2020/SML/PVH  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº014/2020/SML/PVH 

DATA DE ABERTURA: 23 de março de 2020 
Às 09h30min (horário de Brasília). LOCAL: www.licitacoes-e.com.br 
  

Prezado (a) Pregoeiro (a),  
Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em 
questão, em conformidade com Edital do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.00585/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2020/SML/PVH SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 
Nº014/2020/SML/PVH  
2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente 
por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com 
11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física 
ou jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-mail 
para o endereço: pregoes.sml@gmail.com. 
.  
Os questionamentos a seguir citados, sustentados pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da 
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da Igualdade, e 
principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção de: Evitar desclassificação por omissão de 
informação ou informação Errônea; Garantir a qualidade dos serviços do objeto pela contratada; Identificar 
o padrão de julgamento da Planilha de Custo e Formação de Preço realizado por esta Comissão de licitação, 
e por estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos esclarecimentos possam ser feitas 
de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o 
licitante e a administração.  
  
DO OBJETO  

Consta no anexo l . Do termo de referência do edital de Aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS, visando atender às necessidades da Administração Pública 
Direta e Indireta do Município de Porto Velho 
 
 recurso oriundo: despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos 
específicos no orçamento do Município de Porto Velho, (Conforme dispõe o Decreto Municipal nº 15.402, 
de 22.08.2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Porto Velho 
 
 
 
A finalidade da licitação deve ser sempre atender o interesse público, buscar a proposta mais vantajosa, 
como dito acima, deve haver igualdade de condições, bem como os demais princípios resguardados pela 
constituição. Vale ressaltar que nem sempre a posposta mais vantajosa é a de menor preço e que o 
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respeito ao princípio da isonomia deve ser respeitado. Encontramos 
embasamento no corpo da Lei 8666/93: 

Art. 3º 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou 
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade 
e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais. 

O processo licitatório deve ser regido pelos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros correspondentes, se assim houver. 

Entrando no mérito dos princípios da licitação, veremos um a um, expondo suas particularidades e 
minúcias. 

Princípio da Isonomia: 

Vem do grego, isos, = igual, e nomos designa a “igualdade de todos perante a lei”.  “Esse princípio, cuja 
observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público, deve ser considerado 
em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios sob duplo aspecto: a) o da 
igualdade na lei e b) o da igualdade perante a lei” (Palhares Moreira Reis). 

Princípio da Legalidade: 

É a regra básica quanto ao direito público, segundo a qual o exercício do poder pelos órgãos do Estado 
deve ser absolutamente de acordo com o direito. Todos procedimentos estão dependentes ao 
comando  da lei e às exigências do bem comum. 

Princípio da Impessoalidade: 

Helly Lopes diz que esse princípio “deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos sobre suas realizações administrativas”. Significa dizer que neste princípio não deve 
haver interesse pessoal, o agente público deve agir sempre a favor do bem comum e não em defesa de 
interesses pessoais ou de terceiro interessado. 

Princípio da Moralidade: 

Na fala de Maria di Pietro “a moralidade administrativa se desenvolveu ligada à idéia de desvio de poder, 
pois se entendia que em ambas as hipóteses a Administração Pública se utilizava de meios lícitos para 
atingir finalidades metajurídicas irregulares. 

Princípio da Igualdade: 

Helly Lopes remete a esse princípio “um impeditivo da discriminação entre os participantes do certame, 
quer através de cláusulas que, no edital ou convite, favoreçam uns em detrimento de outros, quer 
mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais. 

Princípio da Publicidade: 

Assegura a oposição a terceiros interessados e tem por finalidade tornar pública – erga omnes – a 
aquisição de um direito sobre determinada coisa. No caso da administração pública, dá maior 
transparência aos atos praticados pela gestão, dá a possibilidade da sociedade questionar, controlar 
determinada questão que deve sempre representar o interesse público. 

Princípio da Probidade Administrativa: 
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Esse princípio é imprescindível para que haja a legitimidade e 
legalidade dos atos públicos. O Art. Art. 37, § 4º, CF prevê para os 
atos de probidade administrativa “a suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível” 

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório:               

Esse princípio é essencial e a inobservância do mesmo pode causar a nulidade do procedimento. Ela é 
citada na lei nº 8.666, Art. 3º “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável 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 lhes são correlatos”. 
Também tem seu sentido mencionado no Art. 41º, caput, da Lei nº 8.666/93 "A Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". 

Princípio do Julgamento Objetivo: 

É defeso ao legislador proibir utilização de qualquer elemento, fator sigiloso ou critério secreto, que 
diminua a igualdade entre os licitantes, lei nº 8.666, Art. 44, § 1º “É vedada a utilização de qualquer 
elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente 
elidir o princípio da igualdade entre os licitantes”. 

DO ITEM  
 
ITEM 01 ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL, A GASOLINA, 2 TEMPOS, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1,7KW; CILINDRADA DE 35 CM³; CAPACIDADE DO 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: DE 0,55LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, SEM EQUIPAMENTO DE 
CORTE/ PROTEÇÃO: DE 7,5 KG; ROTAÇÃO LENTA DE 2.750 RPM E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.450 
RPM. DEVERÁ VIR INCLUSO 

OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 KIT DE FIO DE NYLON (TRINCUT), 01 LÂMINA EM AÇO TIPO 
FACA COM 03 PONTAS, 01 LÂMINA CIRCULAR 200 DENTES, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 01 
GRAXA, 01 PAR DE LUVA E CINTURÃO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. (A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DEVERÁ SER PRESTADA POR EMPRESA 
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO SEU REPRESENTANTE NESTE PAÍS 
NO 
EQUIPAMENTO ESSE QUALIFICADO COMO MEDIO PORTE  
  
Questiona-se o claro direcionamento à certo produto de especifico fabricante uma vez que o  artigo 7º, inciso 
I, parágrafo 5º, da Lei 8.666/93 estabelece que “é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens 
e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, também é possível 
ver que á excessivas exigências contidas nas especificações técnicas que ferem os  princípios 
constitucionais da isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
 
DO DIRECIONAMENTO  
Durante breve analise nas especificações técnicas contidas no termo de referências é possível constatar 
que á um forte direcionamento para o produto FS220 fabricado pela STIHL FERRAMENTAS 
MOTORIZADAS LTDA  
no qual podemos constatar logo abaixo   
 
ESPECIFICAÇÃO ORIUNDA DO TERMOS DE REFERENCIA  
ITEM 01 ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL, A GASOLINA, 2 TEMPOS, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1,7KW; CILINDRADA DE 35 CM³; CAPACIDADE DO 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: DE 0,55LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, SEM EQUIPAMENTO DE 
CORTE/ PROTEÇÃO: DE 7,5 KG; ROTAÇÃO LENTA DE 2.750 RPM E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.450 
RPM. DEVERÁ VIR INCLUSO 

 

PRODUTO DIRECIONADO  
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DAS EXIGENCIAS ECESSIVAS CONTIDAS NA ESPECIFICAÇÃO TECNICA  
 
01  
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: DE 0,55LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, SEM EQUIPAMENTO DE 
CORTE/ PROTEÇÃO: DE 7,5 KG 
 
De fato, não precisa ser um expert no assunto para ver claramente o direcionamento  
 
Tal exigência é insignificante para o desempenho de qualquer produto uma vez que para aquisição de um 
produto de qualidade deve - se levar consideração potência do equipamento desejado e assistência 
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técnica, Tais exigência estão a deturpar os princípios constitucionais 
da licitação fazendo que muitos fabricantes fiquem impossibilitados 
de participar do certame licitatório, exigências essas mesmo sendo 
insignificantes por contas em termo de referência causara 
inabilitação de cerca de 90% das marcas vendidas em todo território 

nacional para a classe de uso profissional intermediaria  
 
Tais como, BRANCO, HUSQVARNA, MAKITA, NAKASHI, KAVASHIMA  
Deixando apenas qualificadas para o certame a MARCA SHITL MODELO FS220 na classe de uso 
profissional intermediaria conservação jardinagem, agropecuário, florestal  
 
Por conta de tais exigências excessivas anteriormente mencionadas  
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: DE 0,55LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, SEM EQUIPAMENTO DE 
CORTE/ PROTEÇÃO: DE 7,5 KG 
Empresas com outras marcas terão que apresentar produtos superior em potência kW   
Por conta de exigências de peso e tanque combustível que nada interfere no quesito potência de trabalho   
 
 
DO PEDIDO  
 Solicitamos que a administração refaça as especificações técnicas sanado vícios e direcionamentos 
exposto através desse, para ampla participação sugerimos que os dizeres para  
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: DE 0,50 LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, SEM EQUIPAMENTO DE 
CORTE/ PROTEÇÃO: DE 6,5 KG assim possibilitando que marcas como HUSQVARNA, BRANCO, 
MAKITA, possam concorrer ao certame sem serem prejudicadas sendo forçadas a presentar 
equipamentos superiores em potencias kW devida exigência de 0,05litro em tanque de combustível e a 
vergonhosa exigência de peso sem combustível, equipamentos de corte e proteção.  
 
Assim, ante o exposto acreditando a coerência e capacidade desta comissão, requer que sejam prestados 
os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões contidas no referido 
Edital do Pregão Eletrônico. Reforça-se que os questionamentos acima elencados têm o objetivo principal 
de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no 
entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos dê licitação.  
  

Nesses termos, pede esclarecimentos. E impugnação  
   

Ji-Paraná, RO, 12 de março de 2020.  
 

  
  
  

_____________________________________ 
HIGOR RAFAEL DE OLIVEIRA ARAUJO                                                                                              

PROCURADOR CONSTITUIDO 
CPF: 875.225.002-49 
RG: 916759 SSP/RO 
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