
                     Estado do Pará  
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 

                                                     Poder Legislativo                              
 

PARECER JURÍDICO SOBRE EDIDTAL. 

 

Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº001/2020.  

 

OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

 

Trata-se de pedido de parecer formulado pela Comissão Permanente de Licitações da Câmara 

Municipal de Floresta do Araguaia – PA,  para análise e parecer da Assessoria Jurídica sobre o 

edital da Licitação na modalidade Pregão Presencial, tombado sob nº001/2020, visando a 

aquisição de combustíveis para a Câmara Municipal. 

1. Das Formalidades: Pelo que se verifica inicialmente o presente procedimento encontra-se 

sem pendência de formalidades. Está devidamente autuado e constam suas folhas numeradas 

e rubricadas pelos servidores responsáveis pela juntada dos referidos documentos. Verificam-

se ainda as seguintes formalidades: 

 a) Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 

38, caput, da Lei nº 8.666/93); 

 b) Designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo (Portaria  nº 003/202); 

c) A criação da Comissão Permanente de Licitação, criada pela Portaria nº 001/2020; 

d) Pesquisa de Preços e mapa de apuração; 

e) O termo de referência foi aprovado pelo Presidente da Câmara Municipal (Anexo I, art. 8º, III, 

“a”); 

 f) A justificativa para contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível 

(emitida pela autoridade competente) (Lei nº 10.520/02, art. 3º, I e III, e Decreto nº 3.555/00, 

Anexo I, art. 8º, III, “b” e art. 21, I); 

g) Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da 

existência de previsão de recursos orçamentários (com a indicação das respectivas rubricas) que 

assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em curso 

(para compras); 

h) A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação (Decreto 

nº3.555/00, anexo I, Art. 7º, I e art. 21, V); h) Foi elaborado termo de referência com a indicação 

do objeto de forma precisa (Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 8º, I); i) ;O termo de referência 

(Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, II); j) O edital e respectivos anexos (Decreto nº 3.555/00, 

Anexo I, art. 21, VIII e Lei nº 8.666/93, art. 38, I); k) Minuta do contrato (Decreto nº 3.555/00, 

Anexo I, art. 21, IX);  

l) Nomeação do fiscal de contrato.  

 

2. Da minuta do edital e seus anexos: A análise da minuta do edital e seus anexos não revelaram 

a necessidade de alterações e/ou modificações, pois apresentam os requisitos formais exigidos 

pela Lei 8666/93. É o que basta para relatar.  
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3. Fundamentação: Cabe aqui ressaltar que a pretensão da administração pública em realizar 

obras, serviços, compras, alienação, locação, uso de bem público, concessão, autorização, etc 

..., são regidos por leis federais como é o caso da Lei nº8.666/93 e 10.520/02. 

 Aos se verificar a legislação, temos que, de forma simplória e direta, que a licitação é a regra, 

sendo a dispensa e inexigibilidade as exceções pelas quais o legislador permite que 

administração pública supra sua necessidade sem a correspondente licitação (inexigibilidade) 

ou dispense a licitação. O processo licitatório (que contem as fases e tramites da licitação) é 

exteriorizado por meio de um processo administrativo, que deve existir, mesmo nos casos de 

dispensa ou inexigibilidade, no qual será fundamentada a justificativa da escolha do tipo de 

processo licitatório eleito. 

Licitação, conforme já pudemos antes assinalar, é uma espécie de processo administrativo, 

através do qual a Administração Pública procura identificar a proposta que melhor lhe atenda, 

para, subsequentemente, ser objeto de uma contratação específica. Não verificamos no termo 

de referência qualquer argumento ou justificativa que autorize a licitação ocorrer de forma de 

diversa da pretendida ou seja por dispensa ou inexigibilidade. Portanto, descartadas ambas 

possibilidades.  

Pelas normas gerais licitatórias, concebeu-se e estruturou-se 6 modalidades diferentes de 

licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Pretende-se 

realizar a presente licitação por meio de Pregão Presencial. 

 O pregão é modalidade de licitação a ser adotada quando o objeto licitado consistir em bem de 

consumo.  Para objetos não comuns, não poderá ser adotado o pregão. É por esse motivo que 

o tipo de licitação adotado juntamente com o pregão é o de menor preço. Significa afirmar desde 

já que, licitação processada na modalidade pregão, nunca poderá ser realizada pelos tipos de 

licitação melhor técnica ou técnica e preço. No caso em comento, entendemos que o Pregão 

Presencial, seria a modalidade licitatória mais adequada. Os benefícios desse tipo de licitação 

frente aos tradicionais. Enquanto nas modalidades tradicionais (concorrência, tomada de preços 

e convite) os licitantes possuem apenas uma oportunidade de ofertar seus preços, através da 

proposta escrita, na licitação mediante pregão existe a possibilidade dos licitantes diminuírem 

o valor inicialmente previsto em suas propostas, através de lances orais ou virtuais. Além desta 

disputa que ocorre na fase de lances, há uma fase de negociação, na qual o pregoeiro negocia 

diretamente com o vencedor provisório do certame, na tentativa de obter melhores preços para 

a Administração. Assim, o pregão conta com redução significativa dos valores inicialmente 

propostos pelos licitantes, trazendo verdadeira economia aos cofres públicos. Nas modalidades 

clássicas de licitação da Lei 8.666/93(Concorrência, Tomada de Preços e Convite), via de regra, 

primeiro é feita a habilitação de todos os proponentes (isto é, são abertos os envelopes 

contendo a documentação de todos os licitantes, sendo analisados os aspectos jurídico, fiscal, 

técnico e econômico-financeiro de cada um à luz dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93) sendo que 

só continuam no certame aqueles devidamente habilitados,   a análise das propostas dos 

proponentes somente será feita após a fase de habilitação e após decorrida a fase recursal 

referente à habilitação. Assim, a Administração é obrigada a verificar a documentação de todos 

os proponentes mesmo sabendo que, apenas um deles, será o vencedor do certame. 
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Diferentemente, no pregão, visando a celeridade do procedimento, inverteram-se as fases: 

primeiramente é aberta e concluída a fase de classificação e julgamento das propostas, seguida 

da fase de lances para, somente ao final, realizar-se a fase de habilitação e apenas do primeiro 

classificado no certame (isto é, o vencedor provisório). Portanto, a verificação da documentação 

será feita tão somente do vencedor provisório do certame e, apenas no caso deste ser 

inabilitado, a Administração procederá à análise da documentação do segundo colocado (e, 

assim, sucessivamente, se necessário). Tem-se, portanto, verdadeira economia de tempo, uma 

vez que não será necessário efetivar a análise documental de todos os proponentes como ocorre 

na concorrência. O procedimento é interessantíssimo para administração que tem a 

oportunidade de comprar produtos de forma mais simples e com maior competitividade. 

 

 4. Do Parecer Diante do exposto, com base nos fundamentos de fato e direito retro declinados, 

o parecer opinativo desta assessoria é no sentido de que não existe óbice no regular 

desenvolvimento do referido Processo Licitatório. É nosso parecer salvo melhor entendimento. 

 

Floresta do Araguaia – PA, em 06 de fevereiro de 2020. 

 

 

UBIACI PIRES DE FARIA 
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