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PARECER PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2019/ASS.JUR/CMR - 

CONCLUSIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 007/2019 

MODALIDADE N. 004/2019 

DATA DE ABERTURA: 13/05/2019 

INTERESSADO: PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

004/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 

007/2019 – FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES (MARMITEX E RODIZIO), 

PARA SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

Senhor Presidente, 

Cumpre o presente parecer à finalidade de manifestação técnico-

jurídico sobre a legalidade do Pregão Presencial, tombado sob o número em epigrafe, que 

tem por escopo o FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX E 

RODIZIO), PARA SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTANA DO ARAGUAIA/PA. 

Inicialmente esta Assessoria manifestara-se pela regularidade dos 

atos praticados na fase preparatória (fase interna) para o certame, reiterando nesta 

oportunidade o quanto já fora exposto, inclusive com emissão do parecer prévio já anexado 

ao processo administrativo correspondente. 

Feitas essas observações que nos competia, passa-se à segunda 

fase do processo licitatório, qual seja, a parte externa do certame. 
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É o relatório. 

O Edital preenche todos os requisitos legais a ele impostos, 

sendo conciso e suficientemente claro no que tange as orientações destinadas aos 

participantes, oferecendo assim ampla possibilidade de conhecimento de todas as 

características e peculiaridades do objeto, bem como, dos requisitos a serem cumpridos 

pelos que se habilitaram a participar do certame. 

O processo foi regularmente deflagrado, tendo sido o resumo do 

edital devidamente publicado, consoante se constata nos autos, pelo que restou cumprido 

o princípio da publicidade, na forma exigida pela Lei Federal nº. 10.520/2002 e Decreto nº 

3.555/2000, Art. 11, I, “a”, considerando sua publicação no Diário Oficial da União – 

DOU, sob n. 82, de 30 de abril de 2019, Diário Oficial do Estado – IOEPA nº. 33863, de 

30 de abril de 2019, bem como publicação no mural da Câmara Municipal (certidão de 

publicação), como também no Portal da Transparência da Câmara Municipal 

http://cmsa.pa.gov.br, como também publicado no Portal do Jurisdicionado do TCM – 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará em https://tcm.pa.gov.br/portal-

do-jurisdicionado/sistema/mural-de-licitacoes. 

Foram respeitados os prazos legais e até a realização do mesmo 

não fora aventado qualquer questionamento sobre os termos do Edital, nem sobre qualquer 

outro ato administrativo relacionado ao processo. 

Na data designada para abertura dos envelopes, proposta de 

preço e documentos de habilitação, o Senhor Pregoeiro com os envelopes de 

credenciamento, proposta de preço e documentos de habilitação, cumpriu-se 

rigorosamente o procedimento previsto na Lei 10.520/2002, apurando-se em primeiro a 

colheita da proposta de preços, seguida da negociação e, por fim, procedendo-se a fase da 

habilitação com a abertura do envelope do licitante vencedora, tudo devidamente 

consignada em Ata e Mapa de Apuração. 

http://cmsa.pa.gov.br/
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Ao chamamento do certame, se apresentou um único licitante, 

que foi regularmente credenciado: CHUARRASCARIA PICANHA NA BRASA 

EIRELI, CNPJ/MF n. 32.608.151/0001-13, com sede na Rua Valdivino Carvalho, n. 62, 

Quadra 35, Lote 14, Centro, Cep. 68.560-000, Santana do Araguaia – PA, representada por 

seu procurador Vilmar Barbosa Nogueira. 

Em seguida procedeu-se também dentro dos rigores da lei 

específica, com a tomada de lance da empresa licitante (proposta de preço), com a busca de 

propostas de preços mais vantajosos para a administração (negociação, considerando ser 

uma única empresa credenciada). 

Os demais procedimentos atinentes ao Pregão foram realizados 

em conformidade com a lei específica e com Edital, observando-se, ainda, que o preço 

ofertado pela empresa declaradas vencedora em cada um dos itens estão compatíveis com 

o valor de mercado e valor de referência, dedução que se retira da proposta de preços. 

Diante disso não encontro óbice, salvo melhor juízo, à 

homologação e posterior adjudicação do presente certame pois, em que pese ter havido 

apenas um participante, a Corte de Contas da União, desde há muito já destacou que a 

unicidade referida não constitui óbice à contratação, desde que não derive de 

restrição indevida à competitividade (item 88 do relatório do Ministro Relator, no 

processo 006.141/2008-1, que originou o Acórdão nº 1316/2010 - Primeira Câmara, 

bem como do Voto do Ministro Relator do processo AC-0408-07/08-P, do qual é 

parte o Acórdão 408/2008 – Plenário). 

Em alinhamento ao entendimento do TCU, Jacoby1 defende que, 

em situações tais, "o Pregão deve ter continuidade normal" sob o argumento de que 

"não há na lei qualquer determinação nesse sentido, violando-se o princípio da 

legalidade, a revogação em tais circunstâncias". 

                                            
1 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 3 ed. BH: Fórum, 2009. p. 557. 
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Igualmente o legislador ordinário não consignou nas normas 

gerais de licitação (Lei nº 8666/93), como requisito de validade do certame licitatório, a 

necessidade da presença de um número mínimo de competidores, com exceção feita ao art. 

22, § 3º,1 da Lei de Licitações (carta convite), não objeto de análise. 

Posto isso, não vislumbrando vício de forma ou qualquer defeito 

no procedimento que contrarie as disposições do edital e da Lei 10.520/2002 c/c Lei nº 

8.666/93, opinamos pela total regularidade do mesmo e seu prosseguimento, fazendo 

indicativo pela HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO e sua posterior 

ADJUDICAÇÃO em favor da empresa o objeto do certame para a licitante 

CHUARRASCARIA PICANHA NA BRASA EIRELI, CNPJ/MF n. 32.608.151/0001-

13, com sede na Rua Valdivino Carvalho, n. 62, Quadra 35, Lote 14, Centro, Cep. 68.560-

000, Santana do Araguaia – PA, no valor constante de mapa de apuração e lances que faz 

parte integrante da Ata de Julgamento do Pregão Presencial nº. 007/2019, Modalidade n. 

004/2019, que tem por objeto a contratação de veículos a serem utilizados na execução dos 

serviços da Câmara Municipal de Santana do Araguaia, no exercício 2019.  

S.M.J. 

É o parecer, 

Santana do Araguaia/PA, 17 de maio de 2019 

 

 

Carlos Eduardo Godoy Peres 
Assessor Jurídico - OAB/PA 11.780-A 
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