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PARECER JURÍDICO 

 
CONSULENTE Valdinei batista de Freitas – Pregoeiro  

   

ASSUNTO Parecer sobre o Processo SRP-Pregão Eletrônico nº 037/2022-PE. 

 

Objeto: Aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Brasil 

Novo. 

 

            Trata-se de certame licitatório, na modalidade PREGÃO, cujo objeto é a seleção e Contratação de 

empresas do ramo pertinente, com o objetivo é a Aquisição de combustíveis para manutenção das 

atividades da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, conforme termo de referência. 

 

• Tratando-se de licitação na forma Eletrônica participaram do processo as empresas PREMIUM 

COMERCIO DE PETROLEO EIRELI e GONÇALVES E DIAS LTDA. 
 

Encerrada a fase de lances e após a análise dos documentos de habilitação a empresa GONÇALVES E 

DIAS LTDA com o valor total R$ 4.176.300,00 (quatro milhões, cento e setenta e seis mil e trezentos 

reais). 

 
  Transcorrida a fase de lances e habilitação a empresa GONÇALVES E DIAS LTDA foi declarada 

habilitada e vencedora do objeto licitado, ocorre que após este fato foi aberto o prazo para interposição de recurso, 

sendo tempestivamente manifestado a intenção pela empresa PREMIUM COMERCIO DE PETROLEO EIRELI 

que alegou em seu recurso que fosse apresentado planilha de custos para garantia de fornecimento do produto, 

alegou ainda que a documentação da empresa GONÇALVES & DIAS LTDA estaria incompleta, pois não 

apresentaria garantias de fornecimento e nem a planilha de custos. A recorrente requereu o retorno da sessão 

pública, decidindo pela inabilitação da empresa GONÇALVES & DIAS LTDA, por, supostamente, não cumprir 

as exigências previstas no edital, ou que seu recurso fosse enviado a consideração da autoridade superior.  

A empresa GONÇALVES & DIAS LTDA, por sua vez apresentou suas contrarrazões onde informou que 

não deixou de apresentar nenhum documento exigido pelo edital e que a sua proposta foi a melhor classificada, 

com a devida assinatura da proposta final, apresentando ainda Nota Fiscal de Gasolina Comum, Nota Fiscal de 

Biodiesel S500 Comum, Nota Fiscal de Biodiesel S10 Comum, bem como a Planilha de Composição de Custos, 

onde demonstra que seria possível honrar com a proposta de R$ 4.176.300,00 (quatro milhões, cento e setenta e 

seis mil, e trezentos reais) e ainda ter lucro de R$ 85.816,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais).  

Após a análise, conclui que a recorrida apresentou Nota Fiscal de Gasolina Comum, Nota Fiscal de 

Biodiesel S500 Comum, Nota Fiscal de Biodiesel S10 Comum, bem como a Planilha de Composição de Custos, 

conforme exigido pela recorrente durante a sessão. Que a empresa recorrente não juntou documentos que 

comprovasse a inexequibilidade da proposta vencedora, como notas fiscais, provando o preço de custo do item, ou 

cotações assinadas por representantes legais de distribuidoras do produto no mercado, não há como acolher o 

recurso interposto, manifestando assim pela rejeição do recurso apresentado pela empresa PREMIUM 

COMERCIO DE PETROLEO EIRELI. Sendo assim o processo deverá ser adjudicado e pela autoridade 

competente.  
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É o relatório 

Da análise dos autos, verifica-se que o procedimento adotado pelo Pregoeiro seguiu os trâmites previstos 

na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais legislação que regulamenta a matéria. 

Ante o exposto, manifesto-me pelo encaminhamento dos autos ao Ordenador de Despesas para 

adjudicação e homologação da presente licitação. 

 

Brasil Novo, 10 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

_________________________ 

JUNIOR LUIZ DA CUNHA 

Assessor Jurídico 

OAB/PA: 15.432 
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