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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – CAMPUS 

SANTO ANTÔNIO. 

 

 

 

À 

Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 085/2017 

Realização da Licitação: 28 de novembro de 2017, às 08h30 horas 

 

 

A LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 

08.014.804/0001-51, com Inscrição Estadual: 206.234.088.114, residente e domiciliada no Endereço: 

ALAMEDA MAMORE, 503,  14ºANDAR CJ 143/144 ALPHAVILLE – BARUERI – SP – CEP 06454-040, Telefone: 

11 4193-8007, e-mail: comercial@laerdal.com, vem, através do seu representante legal, no intuito de 

participar do Pregão 085/2017 desta Respeitada Instituição, solicitar o quanto segue: 

 

Analisando o edital acima citado, notamos que o pregão é exclusivo para participação de ME e EPP em 

alguns de seus itens, conforme abaixo: 

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 

de 11.10.10.  

4.1.1.Em relação aos itens:  

mailto:comercial@laerdal.com
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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39

,40 e 41 a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte.. 

 

E tendo em vista sermos fabricantes de Produtos para educação médica, (Manequins e Simuladores - 

pioneiros no Brasil), e termos pleno interesse em participar do pregão diretamente, sem onerar nossos 

produtos através da “bitributação”, vimos através do presente, solicitar o desbloqueio/abertura do 

pregão acima para AMPLA PARTICIPAÇÃO PARA OS ITENS 16; 27; 28; 35; 36; 38; 39 E 40. 

 

Sabemos que tal inconveniência está prevista em Regulamento próprio, no entanto, além de ultrapassada 

e revogada pelo Decreto 8.538/15, art. 10, tal medida só acarretará prejuízos aos cofres públicos, pois as 

grandes empresas e grandes fabricantes, que possuem as melhores condições comerciais para negociação 

junto às entidades públicas, não atuam como ME/EPP, pois extrapolam o faturamento e etc, tornando 

essa possibilidade inviável. 

 

Gostaríamos muito de poder contribuir para a economia desta instituição, uma vez que, sabemos que ME 

e EPP trabalham somente como Revenda, comprando dos fabricantes (inclusive da Laerdal) e revendendo 

ao cliente final, o que faz com que os preços aumentem consideravelmente, tendo em vista a 

“Bitributação’, Lucratividade, entre outros custos adicionais. Sendo assim, um produto que a Laerdal 

poderia ofertar a V.sas por R$ “X”, uma Microempresa comprará da Laerdal e revenderá por no mínimo 

40/50% a mais (no mínimo). 

 

Neste sentido, o Decreto 8.538 de 06 de Outubro de 2015, que regulamenta tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, diz o seguinte em seu 

artigo 10º: 

 

“Art. 10.  Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º: 
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I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 

empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório; 

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte 

não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do 

objeto a ser contratado, justificadamente”; 

 

Como poderia esta administração contrariar o disposto no artigo acima, uma vez que não existem no 

Brasil, Microempresas e empresas de pequeno porte, capazes de fornecer às entidades públicas, produtos 

mais vantajosos, menos onerosos? E ainda, tais empresas mal possuem estrutura para fornecer os 

produtos, que dirá prestar todo suporte técnico avançado que normalmente se é exigido nos editais. 

 

A exclusão da ampla participação tem deixado muito pregões desertos, sem competitividade, com valores 

de referência muito baixos, pois na hora da pesquisa de mercado, as empresas fabricantes são consultadas 

e fornecem seus preços finais, no entanto no momento em que é publicado o edital, ficamos privados da 

disputa, tendo que fornecer nossos produtos a terceiros, que sequer sabemos se possuem idoneidade 

para atuar neste nicho, diferente de nós, que já estamos no mercado brasileiro há mais de 12 anos, sem 

nada que nos desabone, ao contrário, somos uma das poucas empresas que possui assistência técnica 

especializada local, se não a única nesta área.  

 

E ainda, fica claro que a Administração pode ou não realizar (existe a faculdade e não a obrigação) o 

pregão com tal restrição, sendo assim, pode abrir mão, uma vez que, com mais empresas participando, 

poderá asssim, atingir os princípios fundamentais do processo licitatório, quais sejam: Seleção da proposta 

mais vantajosa, Legalidade, impessoalidade, igualdade, conforme dispõe o artigo abaixo da Lei 8666/93: 
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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.  

 

Assim, serve a presente solicitação para o fim de requerer o desbloqueio/abertura do presente processo 

licitatório para AMPLA PARTICIPAÇÃO NOS ITENS 16; 27; 28; 35; 36; 38; 39 E 40, para que não somente a 

Laerdal, mas outros fabricantes interessados possam participar, caso contrario, certamente a maioria dos 

itens serão fracassados por falta de licitantes que atendam os requisitos/preços de referência exigidos por 

V.sas. 

 

Termos em que, pede deferimento.  

 

Barueri, 17 de Novembro de 2017. 

 

Reinaldo Lino 
Diretor Regional 
RG: 8744875 SSP/SP 
CPF: 091.025.098-73 


