
Processo nº. 1701002/ Pregão Presencial nº 2017.002-CMLA  

Interessado: Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru/Pregoeiro  

Assunto: Visto Minuta Edital nº 2017.002-CMLA para Aquisição de combustíveis, lubrificantes e gás de 
cozinha. 

 

 

    

   Senhor Presidente, 

 

   Foi encaminhada a esta Assessoria Jurídica solicitação na qual se requer análise 
jurídica da legalidade do Procedimento Licitatório acima mencionado - modalidade de Pregão 
Presencial nº. 2017.002-CMLA, que tem por objeto: “Aquisição de combustíveis, lubrificantes 
e gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades administrativas e legislativas da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU, Estado do Pará, cujos produtos estão 
descritos no anexo I (Termo de Referência) deste edital”. 

   Inicialmente cumpre destacar que a presente análise se dá sob o prisma 
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade 
dos atos praticados no âmbito da Câmara Municipal, nem quanto aos aspectos de natureza 
eminentemente técnica ou administrativa da alçada dos setores competentes. 

   Desse modo, o presente parecer tem por finalidade a análise dos requisitos 
legais que servem de parâmetro para confecção da minuta de pregão na modalidade 
presencial. 

   Nesse mister é forçoso considerar que há concorrência de diversas normas de 
origem federal, estadual e municipal, além das próprias disposições contidas no Edital de 
Licitação, assim como a especificidade da modalidade licitatória de pregão. 

   Partindo desse entendimento têm-se que as regras relativas ao pregão sejam 
interpretadas, também, a partir do que dispõem as normas (princípios e regras) da Lei 
8.666/93. 

   Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“I- á licitação modalidade pregão, aplicam-se subsidiariamente, as disposições da Lei nº. 
8.666/93” (resp 822337/MS; RECURSO ESPECIAL 2006/0039188-9 Relator(a) Ministro 
Francisco Falcão (1116) Órgão Julgador T1- PRIMEIRA TURMA Data de Julgamento 16/05/2006 
Data de Publicação/Fonte DJ 01.06.2006 P.168). 

   Dá análise dos autos verificam-se presentes o termo de solicitação de abertura 
de licitação, assinado pelo responsável, bem como a menção de que existe recurso 
orçamentário que o assegure o pagamento das obrigações a serem executadas no exercício. 



  Igualmente constata-se que o procedimento licitatório foi instaurado por 
autorização da autoridade competente, em conformidade com o art. 38 da Lei nº. 8.666/1993. 

   A minuta do edital, por sua vez, seguiu todas as cautelas recomendadas pela 
Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiaria da Lei Federal nº. 8.666/93, como a 
seguir será explanado: 

1. Definição do objeto de forma clara e sucinta, sem particularidades exageradas: ( X ) 

2. Local onde poderá ser adquirido o edital: ( X ) 

3. Local, data e horário para abertura da sessão: ( X ) 

4. Condições para participação: ( X ) 

5. Critérios para julgamento: ( X ) 

6. Condições de pagamento: ( X ) 

7. Prazo e condições para a assinatura do contrato: ( X ) 

8. Sanções para o caso de inadimplemento: ( X ) 

9. Outras especificações ou peculiaridades da licitação: ( X ). 

 

   Sendo assim, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade 
escolhida, ou seja, o Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, ao amparo da Lei nº. 
10.520, conforme dispositivos abaixo transcritos, haja vista tratar-se de serviços comuns, ou 
seja, “... cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais no mercado”, vejamos o que dispõe a legislação: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na modalidade 
pregão, que será regida por esta lei. 

Parágrafo Único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

   ] 

   No tocante ao tipo de licitação escolhido (menor preço por item), vale ressaltar 
que o art. 23, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, aqui aplicado subsidiariamente por força do disposto 
no art. 9º, da Lei nº 10.520/02, estatui o seguinte: 

 

Art. 23 {omissis}. 



§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. 

    

   Ressalta-se, ainda, que a pretensa contratação via pregão presencial encontra-
se justificada, instrumento este que foi devidamente aprovado pela autoridade competente. 

   Por derradeiro cumpre destacar que verifica-se nos autos a pesquisa de preços 
de mercado junto às empresas do ramo do objeto a ser licitado, objetivando dispor de 
estimativa do valor da contratação. 

   Ante o exposto, no tocante à minuta do Edital de Pregão Presencial e seus 
Anexos trazidas à colação para análise, considera-se que as mesmas reúnem os elementos 
essenciais exigidos pela legislação aplicável à espécie, de modo que o processo licitatório 
encontra-se respaldado na Lei nº. 8.666/93 e na Lei 10.520/2002. 

   Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica opina pelo prosseguimento do presente 
certame. 

   É o parecer que submeto à consideração superior. 

Belém, 03 de fevereiro de 2017. 

 
 

Brenda Fernandes Barra 
OAB/Pa 13.443 

Assessoria Jurídica 
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