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Parecer ______/2019           Anapu, 02 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Requerente: CPL 

Assunto: Anulação/Licitação Fracassada 

 

 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 

 

 

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Anapu encaminhou a esta Procuradoria Jurídica os autos do processo 

licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 010/2019-01 PMA, 

tipo menor preço, por item, com o objeto o registro de preços para 

futura e eventual contratação de empresa especializada no ramo 

pertinente para aquisição de coleção de Livros Didáticos 

preparatórios em avaliações externas e assessoria pedagógicas, 

para atender as necessidade dos alunos da rede de Pública do 

Município de Anapu/PA. 

 

Ocorre que, na data marcada para abertura dos 

envelopes, compareceram duas empresas, as quais foram 

credenciadas, todavia, suas propostas foram desclassificadas por 

não atenderem às exigências do edital, conforme consta na ata do 

certame, restando fracassada a licitação. 

 

Conforme se verifica dos autos do processo, após o 

PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 010/2019-01 PMA ter sido fracassado, 

chegou à Comissão de Licitações um oficio da Secretaria Municipal 

de Educação solicitando que seja realizado novo processo 

licitatório exigindo apresentação de amostras dos livros, os quais 
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devem ser analisados pelo Conselho Municipal de Educação e pela 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Estes são os termos do relatório. 

 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Inicialmente cumpre mencionar que trata-se de 

processo licitatório já iniciado, tendo sido realizada a fase de 

credenciamento do certame. 

 

Ocorre que, na data marcada para abertura dos 

envelopes, compareceram duas empresas, as quais foram 

credenciadas, todavia, suas propostas foram desclassificadas por 

não atenderem às exigências do edital, conforme consta na ata do 

certame. 

 

Indubitável, portanto, que trata-se de licitação 

fracassada, a qual possui os mesmos efeitos de uma licitação 

anulada. 

 

Oportuno ressaltar que, licitação fracassada é 

quando em que pese apareçam interessados, mas nenhum é 

selecionado, em decorrência de inabilitação ou desclassificação 

das propostas. No caso em comento, a licitação faz duas empresas 

tiveram suas propostas desclassificadas. 

 

Conforme se verifica dos autos do processo, após o 

ter sido fracassado, chegou à Comissão de Licitações um oficio da 

Secretaria Municipal de Educação solicitando que seja realizado 

novo processo licitatório exigindo apresentação de amostras dos 

livros, os quais devem ser analisados pelo Conselho Municipal de 

Educação e pela equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Educação. 
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Dessa forma, uma vez que o PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 

010/2019-01 PMA foi fracassado e diante da necessidade de elaborar 

um novo edital para o certame exigindo amostra dos livros objeto 

do edital, resta indubitável a necessidade de anulação do PP 

010/2019 e publicação de uma nova licitação com o edital 

devidamente alterado/complementado. 

 

 

I. CONCLUSÃO 

 

 

Por todo o exposto, esclarecendo que “o parecer 

jurídico tem caráter meramente opinativo, não vinculando a 

Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões” 

bem como restrita aos aspectos jurídico-formais, esta 

Procuradoria-Geral opina pela necessidade de anulação do PP 

010/2019 FME por ter sido fracassado e realizar novo processo 

licitatório come dital alterado/complementado. 

 

É o parecer, salvo melhor entendimento de superior 

hierárquico. 

 

 

 

 

 

JULIANA MONTANDON 

PROCURADORA DO MUNICIPIO 

ANAPU-PA 
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