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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

NÚCLEO JURÍDICO

 
PARECER n. 00166/2019/CJU-SC/CGU/AGU

 
NUP: 08666.064162/2018-91
INTERESSADOS: UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO
ESTADO DE SANTA CATARINA - PRF/SRPRF/SC
ASSUNTOS: LICITAÇÕES

 
 

EMENTA: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO DESERTO.
I - Abertura da licitação para ampla participação;
II - Conclusão pela possibilidade, se atendida e superada a recomendação feita.

 
 
 
I - RELATÓRIO
 
A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA

CATARINA encaminha, para análise desta Consultoria, o processo referido, que trata do procedimento licitatório, na
modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de GLP. 

 
Consignamos, primeiramente, que o presente feito foi cadastrado no SAPIENS - Sistema AGU de

Inteligência Jurídica, podendo a consulta ao processo eletrônico ser realizada na forma constante no rodapé deste
documento. 

 
O processo se encontra numerado, constando dos autos, dentre outros documentos:

Justificativa para reabertura com participação ampla (fls.);
Ata de Realização de Pregão Eletrônico Deserto, fls.;
Nova Minuta de Edital com Anexos, fls.;
Despacho de solicitação de análise jurídica, fls.

É a síntese do necessário.
 
 
II - FUNDAMENTAÇÃO
 
Ocorre que, depois do Parecer emitido anteriormente, o Pregão Eletrônico nº 04/2019, destinado

exclusivamente às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas a elas equiparadas, resultou
deserto. Diante disso, foi elaborada nova Minuta de Edital destinada à ampla participação, retornando os autos para sua
análise.

 
Exclusividade das MEs/EPPs/COOPs
As hipóteses de afastamento da exclusividade das microempresas, empresas de pequeno porte e

sociedades cooperativas a elas equiparadas, quando a licitação tem valor de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), estão
previstas no art. 10º do Decreto nº 8.538/15. Portanto, a Administração deve justificar o enquadramento do presente caso
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em algum dos incisos do referido dispositivo legal, o que ocorreu através do despacho de fls. De fato, o caso estaria
enquadrado nos incisos I e IV do art. 10º do Decreto nº 8.538/15, que assim dispõe:

 
Art. 10º  Não se aplica o disposto nos arts. 6º ao 8º quando:
 
I - não houver um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas
ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório;
 
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao
complexo do objeto a ser contratado, justificadamente;
 
III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de
1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e II do caput do referido art. 24, nas quais a
compra deverá ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte,
observados, no que couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou
 
IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo
menos um dos objetivos previstos no art. 1º. 
 
Parágrafo único.  Para o disposto no inciso II do caput, considera-se não vantajosa a contratação
quando:
 
I – resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou
 
II – a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios.

          
Como não houve uma única proposta no pregão eletrônico realizado, os incisos I e IV amparam a

licitação destinada à ampla participação.
 
Alterações na Minuta de Edital
As alterações na Minuta do Edital foram para supressão da exclusividade das MEs, EPPs e COOPs,

permitindo a ampla participação e garantindo àquelas os benefícios legais. Não temos reparos a apontar, visto que a
Minuta de Edital juntada se mostra apta aos seus fins.

 
 
III - CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, entendemos que, sob o ponto de vista jurídico, é possível o prosseguimento da

licitação.
 
É o Parecer.
 
 
Florianópolis, 15 de abril de 2019.
 
 

ANTÔNIO LAURENTI JÚNIOR
ADVOGADO DA UNIÃO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08666064162201891 e da chave de acesso a6d2d4d3
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO LAURENTI JUNIOR, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 250903075 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANTONIO LAURENTI JUNIOR. Data e Hora: 15-04-
2019 08:57. Número de Série: 17256754. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.


