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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001503001/22 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2022 TP. 
ÓRGÃO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ.  
ASSUNTO: LICITAÇÃO DESERTA  

 
 
 
EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO. TOMADA DE PREÇOS. 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA 
ESCOLA DA VILA DE ALGODOAL – ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE MARACANÃ/PA. SESSÃO PÚBLICA. 
LICITAÇÃO DESERTA.   
 

I- DO RELATÓRIO 

 

 A Comissão Permanente de Licitação, neste ato representado pelo Presidente, solicitou 

dessa Assessoria Jurídica a análise e manifestação, referente ao Processo Licitatório Tomada de 

Preços nº 001/2022, tipo menor preço, Contratação de empresa especializada em Reforma e 

Ampliação da Quadra Poliesportiva da Escola da Vila de Algodoal – Zona Rural do Município 

de Maracanã/PA, quanto a realização do certame, o qual restou “DESERTO” 

 

É o Relatório. 

 

II- DA ANÁLISE JURÍDICA 

 

O presente parecer está adstrito aos aspectos legais envolvidos no procedimento trazido a 

exame, bem como se é caso da Tomada de Preços, mas esta assessoria jurídica não adentrará em 

aspectos técnicos e econômicos, bem como ao juízo de conveniência e oportunidade na contratação 

pretendida. 

Atendendo às exigências legais acima transcritas, foram juntados aos autos o Projeto 

Básico dos serviços, juntamente com as planilhas, plantas e Memorial Descritivo. 

Há comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer face à contrapartida 

financeira da despesa do presente objeto, bem como prova de que a ação foi adequada a Lei 

Orçamentária Anual e compatível com Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.  
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O ordenador de despesa autorizou a abertura do respectivo processo administrativo, 

atendendo o disposto no art. 38, caput, da Lei de Licitações e Contratos. 

A minuta do ato convocatório da licitação (Tomada de Preços n° 01-2022 TP) foi 

devidamente aprovada por esta Assessoria Jurídica, conforme estabelece o art. 38, parágrafo único, 

da Lei n° 8.666/93. 

Consta dos autos o original do Edital da Tomada de Preços n° 01-2022 TP, com regime de 

empreitada por preço global, rubricado em todas as folhas e assinado pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação. 

Foram juntadas nos autos cópias das publicações do edital resumido em jornal de grande 

circulação. Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Pará, Diário Oficial do Município e 

Quadro de Avisos desta Prefeitura.  

As publicações exigidas na lei foram feitas com a antecedência mínima de 15 dias do 

recebimento das propostas, qual seja, 25 de março de 2022, em atenção ao disposto no art. 21, § 2, 

inciso III da Lei 8.666/93. 

Verifica-se, no entanto, que, mesmo sendo devidamente dada a publicação ao certame, não 

compareceram interessados em participar do processo licitatório em análise, sendo o mesmo 

declarado como “deserto”, em face da frustração da disputa, conforme atesta a Ata.  

Primeiramente, diante do caso concreto, é importante ressaltar a diferença entre 

“licitação deserta” e “licitação fracassada”. 

Quando não acodem interessados no certame, o mesmo é considerado “deserto”, no 

entanto, quando comparecem interessados no certame, mas todos são inabilitados ou todos tem 

suas propostas desclassificadas, a licitação é considerada “fracassada”. 

No caso em apreço, considerando que embora o certame tenha respeitado todas as regras 

de publicação, não acudiram interessados em participar da licitação, de modo que não 

compareceram representantes à sessão, nem mesmo houve o envio de qualquer envelope de 

habilitação ou de proposta de preços por parte de qualquer empresa, tratando-se assim de 

“licitação deserta”. 

Em ambas as situações, o resultado para a Administração é o mesmo isto é, ela não 

consegue obter da licitação o objetivo visado, qual seja o de selecionar aquele com quem irá 

celebrar contrato administrativo. Dai que, em consequências, defende-se que o inciso I, do artigo 

24, da Lei nº 8.666/1993 aplica-se tanto em relação às licitações desertas, quanto no tocante às 

fracassadas. 

Esse é o entendimento esposado por Hely Lopes Meirelles: 
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Caracteriza-se o desinteresse quanto nenhum licitante acode à 

licitação, ou todos são inabilitados, ou nenhuma proposta é 

classificada, muito embora, neste último caso, a Administração 

possa convidar os proponentes para reformular suas ofertas (art. 

48, § 3º).  

No caso de licitação deserta por ausência de interessados é possível a 

Administração contratar diretamente mediante processo de dispensa de licitação (Art. 24, 

V da Lei de Licitações), desde que demonstre motivadamente existir prejuízo na realização de 

uma nova licitação e desde que sejam mantidas todas as condições preestabelecidas em edital. 

 

Assim, em se declarando DESERTA a licitação em comento por ausência de interesse de 

empresas licitante, fica autorizada a administração pública a realizar a contratação através de 

dispensa, tendo em vista que a repetição pode gerar ônus para o Município de Maracanã/PA.  

 

Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica não vislumbra qualquer ilegalidade capaz de 

macular a sessão pública referente a Tomada de Preços nº 01-2022 TP, sendo a licitação declarada 

DESERTA, bem como manifesta-se pela regularidade do procedimento em questão, devendo a 

Administração Pública analisar a conveniência de contratação através de dispensa de licitação ou 

repetir o procedimento licitatório.  

 
DA CONCLUSÃO 

Ressalte-se que a análise é feita sob o prisma estritamente jurídico-formal, não adentrando, 

portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de 

natureza eminentemente técnico-administrativa, sendo de responsabilidade dos gestores 

envolvidos as informações prestadas. 

Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica não vislumbra qualquer ilegalidade capaz de 

macular a sessão pública referente a Tomada de Preços nº 01-2022 TP, sendo a licitação declarada 

DESERTA, bem como manifesta-se pela regularidade do procedimento em questão, devendo a 

Administração Pública analisar a conveniência de contratação através de dispensa de licitação ou 

repetir o procedimento licitatório, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em Lei. 

Recomenda-se ainda que a Administração realize investigação quanto ao não 

comparecimento de interessados a fim de verificar se não há necessidade de correção ou alteração 
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das condições estabelecidos no certame que restou deserto, situação em que deverá ser realizado 

novo certame escoimado das falhas originais, não sendo nesse caso possível a contratação direta.  

 

Salvo melhor juízo, é o parecer que submeto à superior apreciação. 

Maracanã (PA), 14 de abril de 2022.  
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