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Trata-se de pedido de esclarecimentos, interposta pela empresa ROETH MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente qualificada, através de seu representante 

legal, contra edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 016/2020, 

destinado à Aquisição de 01(uma) Pá Carregadeira, através do Convênio 

878243/2018, proposta nº 0066861/2018/MAPA, firmado entre o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Primavera do Leste – MT. 

O licitante solicita a possibilidade de alteração no edital de pregão presencial N° 

016/2020 da aquisição de uma Pá Carregadeira, aonde o mesmo solicita o total mínimo 

de 4 (quatro) marchas avante e a ré e em nossas máquinas, modelos nacionais New 

Holland, contam com numero de 4 (quatro) marchas avante e 3 (três) marchas ré, 

com potência líquida de no mínimo 213hp, onde a máquina não se baseia no 

número de marchas e sim em sua potência tendo uma melhor eficiência no trabalho 

com um gasto menor de combustível, visando uma economia para o Município.   

É o relatório.  

Assim, passa a Comissão de Licitação a esclarecer: 

 Ao analisar as razões da impugnante quanto às especificações técnicas do objeto 

licitado, esta Comissão reforça o entendimento no sentido de que não merece reforma 

o edital, devendo ser mantido da forma que se encontra pois somente o Órgão Público 

sabe o que lhe atende em suas necessidades e demandas diárias, e, em observância 

ao princípio da Supremacia do Interesse Público entendemos que essas exigências 

permanecerão inalteradas. Sobre tal princípio, vejamos o que diz a doutrina pátria:  

“O Princípio da Supremacia do Interesse Público não está diretamente 

presente em toda e qualquer atuação da Administração Pública, 

limitando-se, sobretudo, aos atos em que ela manifesta poder de 

império (poder extroverso), denominados atos de império. Estes são 

“todos os que a Administração impõe coercitivamente ao administrado, 

criando unilateralmente para ele obrigações, ou restringindo ou 

condicionando o exercício de direitos ou de atividades privadas; são os 



atos que originam relações jurídicas entre o particular e o Estado 

caracterizadas pela verticalidade, pela desigualdade jurídica” 

Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente 

Paulo. – 19 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2011, pág. 185. 

 

Dessa Forma, NEGO PROVIMENTO a solicitação de alteração do edital.  

 

*Adriano Conceição de paula 

Pregoeiro 

  

  

  

  

*Original assinado nos autos do processo 

 

 


