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DO NORTE. 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 

 

 

 

I- RELATÓRIO 

Foi encaminhado a esta Procuradoria Jurídica Municipal, solicitação para 

emissão de parecer sobre solicitação de IMPUGNAÇÃO OU CANCELAMENTO DE 

EDITAL apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Daelson Arruda da Silva, Vereador do 

Município de Cumaru do Norte.  

O edital referente tem como objetivo REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA E ETANOL, 

OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS 

MUNICIPAIS DE CUMARU DO NORTE PA. 

A impugnação foi protocolizada na sede da Prefeitura Municipal na data de 

28/04/2021, sendo que a data e horário marcado para a abertura do certame é 
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07/05/2021 às 09h e 30min, portanto, nos termos do art. 41, lei 8.666/93, a solicitação 

é considerada tempestiva. 

O Excelentíssimo Vereador solicita a impugnação ou cancelamento do edital 

justificando os seguintes argumentos: 

1. Todos os veículos listados no edital usariam gasolina comum, que a administração já 

tem contrato, questiona-se a necessidade de licitar outro combustível.  

2. Em meio a situação que o país se encontra, questiona o motivo de licitar um 

combustível mais caro. 

3. No município de Cumaru do Norte não haveria postos aptos pela ANP para fornecer 

gasolina aditivada e etanol. Que o município mais próximo estaria a cerca de 100km, 

e não faria sentido licitar produto com entrega fracionada neste raio de distância, 

devendo ser considerado o desgaste do veículo para abastecer.  

4. Justificativa para que o quantitativo da gasolina aditivada ser superior ao da gasolina 

comum, que tem contrato em andamento. 

5. Como seria a entrega do Produto, já que a legislação brasileira proíbe o transporte de 

produtos considerados perigosos, resolução n° 26 do CONTRAN.  

 

A análise será em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e Lei  Federal nº 

8.666/1993 

É o sucinto relatório.  Passo a análise jurídica. 
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II – DO MÉRITO 

Primeiramente, cumpre salientar que a licitação é o procedimento 

administrativo mediante o qual a Administração Pública opta a proposta mais 

vantajosa para o contrato de seu interesse. 

O art. 3o da Lei 8.666/93, que regula as licitações e contratos administrativos, 

traz uma gama de princípios a serem seguidos pela Administração na consecução da 

probidade administrativa. Ipsi Literis: 

 

“Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração 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 lhe são 

correlatos.”   

 

Apesar de não estar expressamente disposto na Lei de Licitações, o princípio 

da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares está implícito nas 

próprias regras do Direito Administrativo. 
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Sendo o fim da licitação a escolha da proposta mais vantajosa, deve o 

administrador estar incumbido de honestidade ao cuidar coisa pública, não 

dispendendo, ao seu empenho, recursos desnecessários. 

Marçal Justen Filho, no tocante ao princípio da economicidade assim declara: 

 

 “… Não basta honestidade e boas intenções para validação de atos 

administrativos. A economicidade impõe adoção da solução mais 

conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos 

públicos”.1 

 

Nesse diapasão, Carlos Pinto Coelho, citando o Professor Hely Lopes, assim 

afirma: 

 

“… dever de eficiência é o que se impõe a todo o agente público de realizar 

suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 

moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 

desempenhada apenas com a legalidade, exigindo resultados positivos para 

o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da 

comunidade e de seus membros”.2 

 
1 JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 8a ed. São Paulo: Dialética, 
2000. Pg .66. 
2 MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações & contratos. 7ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. pg. 35. 
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No caso em estudo trazemos à baila o fato de que, no presente ano, a 

administração municipal realizou processo licitatório (registro de preço) para 

aquisição de até de 199.000 litros de Gasolina Comum, pregão eletrônico nº 007/2021, 

contratos 018, 020, 022, 025,027/ 2021.  

Pois bem, após análise dos argumentos apresentados, salvo parecer técnico 

em contrário, verifica-se que os veículos constantes no edital podem ser abastecidos 

tanto por Gasolina Aditivada, quanto por Gasolina Comum, portanto, não haveria 

interesse público em uma nova licitação para aquisição de combustível diferente, que 

por sinal, conforme observância da cotação juntada no processo, é de valor econômico 

superior. 

Por este motivo, salvo a administração apresente nova lista de veículos que 

usam exclusivamente combustível do tipo Aditivada ou Etanol, esta procuradoria não 

vislumbra interesse público em nova licitação especifica, correndo o risco de a 

administração agir de modo contrário aos princípios da economicidade e eficiência. 

 

III – CONCLUSÃO  

Considerando os argumentos explanados no mérito deste parecer, esta 

Procuradoria OPINA pela PROCEDÊNCIA do pedido de impugnação apresentado. 

Recomenda-se pelo CANCELAMENTO DO EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 022/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2021) devido à falta de 

interesse público no processo licitatório.  



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  

 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 

CNPJ 34.670.976/0001-93. E-mail: procuradoria@pmcn.pa.gov.br 
 

Também, recomenda-se a publicação do AVISO DE CANCELAMENTO do 

edital nos devidos diários oficiais.  

Este é o Parecer Jurídico desta Procuradoria, Salvo Melhor Juízo. 

Dê ciência aos interessados. 

Remeto a autoridade competente. 

 

Cumaru do Norte - PA, 29 de abril de 2021. 

 

Crislaine da Costa Silva 

OAB/PA 26.720 

Procuradoria Jurídica Municipal 
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