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CONSULTORIA JURÍDICA                                                                        
PARECER PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/004 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL 2018/004 
 

 
 
 

ASSUNTO: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES PARA 

ATENDER, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES PRECÍPUAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ/PA. 

 
INTERESSADOS: PRESIDENTE DA CL. PREGOEIRO. 

 
 

Trata-se de consulta encaminhada pelo Pregoeiro da Câmara Municipal 

de Rondon do Pará /PA, que requer análise acerca da regularidade 

jurídico-formal do procedimento do Pregão Presencial nº 2018/004, visando 

a contratação de empresa que fornecerá Material Permanente, com vistas a 

atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Rondon do 

Pará/PA. 

A Lei nº 10.520/02 instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios a modalidade de licitação denominada Pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns. 

Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de 

licitação cabível, a rigor, opera-se por meio da análise do valor 

estimado para a contratação, o pregão, nos termos do que dispõe o Caput 

do artigo primeiro, da Lei nº 10.520/02, destina-se à aquisição de bens e 

serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para a contratação 

pressuposto legal para o cabimento do pregão, destarte, é a 

caracterização do objeto do certame como “comum”. 

 

Conforme podemos verificar, pela análise dos documentos que compõe 
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os presentes autos, a Comissão de Licitação desta Câmara obedeceu, in 

casu, aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência, 

economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Registra-se que apenas duas empresas atendeu o ato convocatório e 

apresentou proposta, foi analisado a questão documental, que atendeu as 

exigências estabelecidas no ato convocatório, sendo recomendada a 

contratação por apresentarem a proposta mais vantajosa. 

A colenda Corte do Tribunal de Contas da União já se posicionou no 

sentido de que não há impedimento à participação de um único licitante em 

licitações realizadas sob a modalidade Pregão Presencial:  

Quanto ao comparecimento de somente duas empresas ao 

pregão em tela, alinho-me à unidade técnica no sentido 

de que não há impedimento na legislação à conclusão da 

licitação, a menos que o edital contenha exigências 

restritivas ao caráter competitivo do    certame, o que 

se verificou no caso (TCU: Acórdão 408/2008 — Plenário, 

DOU de 14/03/2008).  

             Considerando-se que a apresentação de somente duas 

licitantes configura indício, mas não evidência, de que 

a competitividade e da licitação teria restado em 

alguma proporção prejudicada, realizou-se a ora 

combatida determinação. Note-se que o Tribunal não 

entendeu serem tais irregularidades bastantes para a 

anulação do contrato, nem que o comparecimento de 

apenas duas licitantes constitui qualquer tipo de óbice 

à contratação (TCU: Acórdão 1316/2010 — Primeira 

Câmara, DOU de 19/03/2010).  

 

No caso em análise, como as exigências foram consideradas legítimas, 

o comparecimento de apenas duas licitantes não constitui por si só 

impedimento para a contratação.  
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Diante do exposto, evidenciado que o Pregoeiro procedeu, em todos os 

atos inerentes ao procedimento licitatório, com absoluta submissão aos 

ditames legais norteadores da matéria, especialmente à Lei nº 10.520/02 e 

à Lei nº 8.666/93, atestamos a regularidade jurídico-formal do 

procedimento, o qual entendemos apto a ser submetido à homologação da 

autoridade superior, em tudo observadas as formalidade legais. 

 

 

É o entendimento, salvo melhor juízo. 

 

 

 

     Rondon do Pará, 17 de Agosto de 2018. 

 

 

Atenciosamente, 

   

 

 

 

 

LUÍS FERNANDO TAVARES OLIVEIRA  
OAB/PA Nº 13.880 ADVOGADO 
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