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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

Pregão Presencial nº 79/2.019 
Processo SA/DL nº 123/2.019 
Recorrente: Leonardo de Pauli Próteses Dentárias ME 
 
 

 
Trata-se de recurso interposto pela empresa 

Leonardo de Pauli Próteses Dentárias ME, que deve ser conhecido, 
por ter sido protocolado no prazo legal, nos termos do inciso XVIII, do 
artigo 4º, da Lei federal nº. 10.520/02. 

 
A Recorrente demonstra inconformismo contra a 

decisão do Pregoeiro acerca da declaração de frustração da sessão 
do pregão, diante de único licitante. 

 
Argumenta que houve ilegalidade no ato do 

Pregoeiro, uma vez que o comparecimento de um licitante não 
constitui impedimento para a contratação.  

 
 
DECISÃO 
 
 
Primeiramente cumpre destacar que tendo em 

vista que somente uma empresa foi credenciada para a participação 
do pregão, o caráter competitivo do certame foi prejudicado, pois no 
caso de seguimento da licitação não haveria disputa de preços para 
assim apurar uma proposta mais vantajosa para a Administração 
municipal. 

 
 
A competitividade é o princípio basilar da licitação 

pública, com a possibilidade de se ter mais de um interessado em 
atender o objeto posto em expectativa de contratação, portanto, a 
competição é exatamente a razão determinante do procedimento da 
licitação. 
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Conforme descrito no artigo 3º, caput, da Lei 
federal nº 8.666/93, um dos princípios da licitação refere-se à seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração, circunstância que 
presume a necessidade de efetiva competição entre os licitantes, o 
que exigiria, portanto, mais de um particular. 

 
Salienta-se que não se trata de ilegalidade a 

continuidade do pregão com somente uma empresa interessada, 
todavia, a competição entre os licitante é salutar, sendo assim a 
Administração municipal tem pautado suas decisões de não 
prosseguir em primeira reunião pública, quando há participação de 
único licitante. 

 
Neste sentido, resguardando o interesse público 

na competição e obtenção da melhor proposta, a sessão publica foi 
frustrada pelo Pregoeiro, uma vez que que o caráter competitivo do 
certame foi prejudicado. 

 
Portanto, não há menor possibilidade de 

retratação da autoridade, diante da inexistência de vícios e, da 
declaração da única licitante como vencedora do certame, como 
requer a empresa Recorrente,  pois nem ao menos foram abertos os 
envelopes de proposta e de documentação, restando desconhecidos 
o preço ofertado e a documentação de habilitação da licitante.  

 
Como o recurso apresentado não logrou êxito 

para reconsiderar a decisão tomada, os autos do Processo SA/DL nº 
123/2.019, devem subir à autoridade superior, o Prefeito Municipal, 
com todas as informações necessárias, para que decida de maneira 
definitiva a respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do 
artigo 109, da Lei federal nº 8.666/93.  

 
 

Monte Alto, 4 de dezembro de 2.019. 
 
 
 

 
José Roberto de Andrade Salgueiro 

PREGOEIRO 
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GABINETE DO PREFEITO 
 
 

Pregão Presencial nº 79/2.019 
Processo SA/DL nº 123/2.019 
Recorrente: Leonardo de Pauli Próteses Dentárias ME 
 
 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO 
RODRIGUES, Prefeito do Município de 
Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento 
nos artigo 109, § 4º, da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, apresenta a 
seguinte... 

 
 

DECISÃO FINAL 
 
     Vistos e analisados os autos do Processo 
SA/DL nº 123/2.019, referente ao Pregão nº. 79/2.019, que objetiva o 
registro de preços de próteses dentárias, o recurso interposto pela 
empresa Leonardo de Pauli Próteses Dentárias ME foi conhecido, por 
ter sido apresentado nas formalidades legais. 
 

 E quanto ao mérito, considerando a decisão do 
Pregoeiro encartado nos autos, inegavelmente consistente, do ponto 
de vista legal, decide negar provimento ao presente recurso, julgando-
o improcedente, para efeito de manter a decisão proferida na sessão 
pública do pregão. 
 
 
 
Monte Alto, 4 de dezembro de 2.019. 
 
 
 
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito Municipal 


