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PARECER JURÍDICO N° 082/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N ° 06/2020 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

Assunto: Manifestação a respeito de pedido 

de Impugnação sobre o edital Pregão 

Eletrônico n° 06/2020, cujo o objeto é a 

contratação de pessoa jurídica  para 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSUMO MERENDA ESCOLAR, 

destinado a atender a Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

 

1. DA CONSULTA 

 

Vieram os presentes autos para análise dos itens constantes no edital que versa 

sobre contratação de pessoa jurídica para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR, destinado a atender a Secretaria Municipal de 

Educação de Igarapé-Açu/PA. 

Ocorre que, um dos licitantes alega que o Edital publicado pela Comissão de 

Licitações e Contratos está eivado de “vício”, no sentido de que a Comissão exige 

documentos além dos necessários previstos na Lei n° 8.666/93.  

A sessão pública ora em exame, ocorreu no dia 12 de março de 2020, às 16h00. 

Mediante a este fato, o Departamento de Licitações e Contratos, 

encaminhou os autos para análise jurídica, conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 

38, da Lei nº. 8.666/93 que determina a necessidade de prévia análise da Procuradoria 

Jurídica das minutas de editais, contratos, convênios ou instrumentos similares.  

Assim, submete os autos à analises e requer parecer. 

É o relatório. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 

Inicialmente, imperioso frisar que o exame dos presentes autos restringe-se aos 

aspectos jurídicos, excluídos daqueles de natureza técnica. Em relação a esses, 
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partiremos da premissa de que a autoridade competente respaldou-se dos conhecimentos 

imprescindíveis para a sua adequação ao interesse público, tendo observado todos os 

requisitos legalmente impostos. 

No que tange a justificativa ressaltamos que não cabe a Procuradoria Jurídica 

adentrar o mérito, oportunidade e conveniência das opções do administrador, exceto em 

caso de afronta aos preceitos legais. 

Salutar destacar, que o papel da Procuradoria Jurídica é recomendar que a 

justificativa seja a mais completa e adequada possível, orientando o órgão assessorado, 

se o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela se revelar 

insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de maneira a não deixar margem para 

eventuais questionamentos. 

Feita tal observação, passaremos para análise dos fatos.  

É válido mencionar desde logo, os itens que o licitante questiona em sua 

impugnação são: 

“- Prova de regularidade em nome do licitante “Auto de Vistoria” expedido pelo 

Corpo de bombeiro Militar - Seção de Vistoria Técnica – SAT conforme lei n° 5.088/83 

e Decreto n° 357/2007; 

- Certificado de Controle de Vetores e Pragas, com a desinsetização, 

desratização e descumpinização, executada por empresa especializada e registro no 

CREA/PASESMA/SEMA, acompanhado de laudo de execução da sede do licitante e 

deposito a fim de garantir a isenção e contaminante de gêneros alimentícios adquiridos 

para alimentação escolar. 

- Relatório Fotográfico pra comprovação de estrutura operacional da sede da 

empresa, cujo o endereço seja o mesmo constante no Alvará de Localização  e 

funcionamento e alvará sanitário, que comprove que a licitante seja apta para garantir os 

compromissos que pretende assumir.” 

Neste sentido, adianta-se, que tal Impugnação feita pelo licitante protestando a 

solicitação dos referidos itens constantes no edital além dos obrigatórios em lei, é 

cabível de deferimento, uma vez que o Art. 30, § 6º da Lei n° 8.666/93 é claro quanto à 

limitação da documentação exigível. Vejamos: 

 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a: 
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(...) 

 

§ 6.°. As exigências mínimas relativas a instalações 

de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 

técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas 

mediante a apresentação de relação explícita e da 

declaração formal da sua disponibilidade, sob as 

penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade 

e de localização prévia.” 

 

A título de qualificação técnica, é sabido que em face da disposição contida no 

art. 37, XXI da Constituição Federal, somente podem ser exigidas condições mínimas 

necessárias para garantir a satisfatória execução do objeto. Ademais, em razão do 

princípio da razoabilidade e da legalidade, a Administração deve restringir suas 

exigências de habilitação e capacidade técnica as documentações arroladas na Lei n° 

8.666/93. 

Noutro giro, é oportuno trazer à baila o princípio da Autotutela que é tido como 

uma emancipação do princípio da legalidade e, como tal, impõe a Administração 

Pública o poder-dever e não mera prerrogativa, de zelar pela regularidade de sua 

atuação (dever de vigilância), independentemente de ter sido provocada. Cabendo a 

Administração verificar todos os aspectos que a própria edita; tanto a legalidade quanto 

ao mérito administrativo de conveniência e oportunidade do ato. 

Na esfera federal, é válido trazer a baila o que versa o art. 50, inc. VIII, da Lei nº 

9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, ao 

tratar da motivação dos atos, indicando os fatos e fundamentos jurídicos que 

prescrevem, entre outros, o instituto da suspensão dos atos administrativos. Vejamos: 

 

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser 

motivados, com indicação dos fatos e dos 

fundamentos jurídicos, quando: 

 

(...) 

 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou 

convalidação de ato administrativo. 

§ 1°. A motivação deve ser explícita, clara e 

congruente, podendo consistir em declaração de 

concordância com fundamentos de anteriores 

pareceres, informações, decisões ou propostas, 

que, neste caso, serão parte integrante do ato.” 
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Pois bem. Levando em consideração o que dispõe este artigo, nota-se que para 

que a Administração pública tenha eficácia em seus atos, em muitos casos, é necessário 

revê-los em condições concretas, aplicando à medida que lhe for mais adequada para 

cada situação. 

Percebe-se, desta forma, que a Administração pode suspender ou revogar seus 

próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade, muito embora sejam 

perfeitamente válidos, suspendendo ou desfazendo o ato exclusivamente porque, a partir 

de um determinado momento, passa-se a considerá-lo inoportuno ou inconveniente. 

É o que se dessume da conhecida Súmula n° 473 do STF, que alude: 

 

“A administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 

por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos a apreciação judicial.” 

 

Diante disto, entende-se que a Súmula n ° 473 reforça o poder de autotutela 

administrativa, segundo o qual se a Administração agir de ofício, podendo rever seus 

atos a qualquer tempo, implicando no desfazimento do ato, caso possua vícios. 

Portanto, pontua-se que o Departamento de Licitações e Contratos deve basear 

seus editais pelo modelo disponível do site do Tribunal de Contas da União, a título de 

corrigir os itens acimas mencionados. 

 

 

3. CONCLUSÃO  

Em sendo assim, por motivo de interesse público e configurado a conveniência e 

oportunidade deste ato, tendo base legal a Lei Federal n° 8.666/93, essa Procuradoria 

Jurídica se manifesta favoravelmente ao pedido do licitante para que se cumpra as 

instruções acima mencionadas, podendo ser dado prosseguimento administrativos 

padrões. 

 

Este é o parecer, S.M.J. 

 

IGARAPÉ-AÇU/PA, 16 de março de 2020. 
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 ARNALDO SALDANHA PIRES 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

OAB/PA N° 7.799 
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