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PARECER JURIDICO Nº. 049/PGM/PMA: DE 14 DE JULHO DE 2021.  

  

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  

OBJETO: “LEILÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021, PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE 

INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ANAJÁS)”.  

  

EMENTA: Direito Administrativo. Hasta Pública 

ou Leilão Presencial nº 001/2021. Processo n°. 

001/2021 - Possibilidade de Correção do Edital – 

incluindo Maquinários em Estado de Sucata e  

Maquinários Plenamente Recuperáveis Com 

Possibilidade de retorno a regular circulação. 

Recomendações necessárias.   

  

  

I- RELATÓRIO  

Veio a esta consultoria técnica especializada, para análise jurídica, o processo 

licitatório na modalidade Hasta Pública ou Leilão Presencial nº. 001/2021 – Processo nº. 

001/2021, em especial no que tange a Retificação do Edital do certame - que tem por 

finalidade “EFETUAR A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTEGRANTES DO 

ACERVO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA CONSTITUÍDOS EM 

VEÍCULOS E SUCATAS DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES, BENS QUE PELA 

DEPRECIAÇÃO NATURAL DECORRENTE DO TEMPO SE TORNARAM 

INSERVÍVEIS OU INVIÁVEIS AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE ANAJÁS. 

TODOS OS REFERIDOS BENS FORAM DEVIDAMENTE AVALIADOS COM A 

FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO PARA ARREMATAÇÃO.  

  

In casu, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, inicialmente, 

através de expediente proveniente da Secretaria Municipal de Administração, dirigido ao 

Exmo. Sr. Prefeito, a qual solicita a abertura de processo licitatório, fazendo constar da citada 

solicitação a motivação para a Abertura de Processo Licitatório na modalidade Hasta Pública 

ou Leilão Presencial, em razão do risco de ocorrência de depreciação em grau tal que viesse 

a ocasionar a perda total de referidos bens.   

  

Em ato sequencial, o Exmo. Sr. Prefeito através de Despacho encaminhou os autos  

a Comissão Permanente de Licitação para as providencias cabíveis.  

  

Após análise a CPL, se manifestou pela possibilidade legal de realização do Certame 

na Modalidade  Hasta Pública ou Leilão Presencial, nos termos previsto na lei de regência, 

que é a Lei  nº. 8.666/93.    

  

Dessa forma, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Anajás, AUTORIZOU 

a Abertura do Processo Licitatório para realização do “LEILÃO PRESENCIAL – PARA  

EVENTUAL ALIENAÇÃO DOS REFERIDOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

ANAJÁS/PA)”.   
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Em assim sendo, a demanda foi autuada em Processo Administrativo de Licitação - 

na modalidade Leilão Presencial nº 001/2021 – Processo nº 001/2021. 

                     

Em sequência o processo foi remetido a esta Consultoria Jurídica, para a análise dos 

aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei 

nº 8.666/93, e demais documentações correlatas.  

  

Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir está Municipalidade no controle 

interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação. 

 

Ocorre que após a instauração do Processo nº. 001/2021, com a remessa dos autos a 

este Setor Jurídico para análise da minuta do Edital e demais  documentações correlatas, 

verificou a CPL que houve erro no que tange ao EDITAL DO CERTAME, vez que consta 

do referido EDITAL que o rol integral de bens constantes do certame são todos sucata, sendo 

portanto aproveitáveis somente as peças, sem condições de recuperação e de voltarem a 

circular novamente nas funções precípuas a que se destinavam, quando em verdade há bens 

que podem  ser plenamente recuperados e voltarem a desempenhar as funções a que se 

destinavam originalmente. Em razão disso, reportou-se a CPL a este Setor Jurídico para 

análise jurídica do caso em tela, apontando o iter procedimental a ser obedecido in casu. 

  

É o Breve Relatório.  

  

II- ANÁLISE JURÍDICA  

  

O Leilão Presencial consiste em modalidade de licitação contida na Lei Geral de 

Licitações e Contratos que é a Lei nº 8.666/93, para a alienação de bens integrantes do 

Patrimônio Público no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 

Verifica-se que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pelas Leis de 

regência, quais sejam:  

  

I –Definição do objeto de forma clara e sucinta;  

II –Local a ser retirado o edital;  

III –Local - data e horário para abertura da sessão;  

IV –Condições para participação;  

V –Critérios para julgamento;  

VI –Condições de pagamento;  

VII –Prazo e condições para cumprimento das cláusulas fixadas no edital; 

VIII –Sanções para o caso de inadimplemento;  

IX –Especificações e peculiaridades da licitação. 

 
É de bom alvitre esclarecer que no que tange ao Leilão Presencial nº 001/2021, já 

emitiu este Setor Jurídico PARECER FAVORÁVEL ao seu regular prosseguimento 

anteriormente.  
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Entretanto, ante a ocorrência de erro material noticiado pela CPL no que tange as 

condições e estado dos bens integrantes dos lotes disponibilizados como objetos do certame, 

que diferentemente do que se encontra descrito no EDITAL original do referido certame, 

não se trata apenas de maquinários sucateados (Sucatas) e sim que compõem os bens objetos 
do Leilão Presencial nº 001/2021, bens com pequenas e médias avarias plenamente  

recuperáveis, sendo que recuperados citados bens encontrar-se-ão em perfeitas condições de 

uso e funcionamento, surge assim fato novo não previsto no EDITAL original do certame . 
Ora se assim o é, nada mais escorreito, legal e justo que se corrija e preveja no EDITAL DO 

CERTAME a ser reeditado tal possibilidade de legalização e regularização perante os órgãos 

competentes, para que possa o adquirente arrematante usufruir em sua integralidade do bem 

arrematado. Mister se faz ainda que se preveja no referido EDITAL DO CERTAME, que 
todas as despesas decorrentes dos atos relativos a legalização e regularização plena dos 

citados bens arrematados serão de inteira e exclusiva responsabilidade do arrematante, se 

encontrando assim o Município Licitante isento de quaisquer responsabilidades no que 
concerne aos referidos atos de legalização e regularização dos referidos bens perante os 

órgãos competentes.      

  

  

III- CONCLUSÃO  

  

Com relação as correções e reedição do Edital do Leilão Presencial nº. 001/2021 – 

Processo nº. 001/2021, considera-se que se fazem necessárias tais correções e consequente 

reedição pois tratam-se de elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável à espécie, 

para tornar o Processo Licitatório mais claro e preciso tornando-se apto a ser utilizado em 

consonância com as legislações de regência.  

  

  

Ex Positis é que esta assessoria jurídica, diante da verificação da legalidade que lhe 

compete, manifesta-se FAVORÁVEL a inserção das correções e a competente reedição do 

EDITAL DO LEILÃO N°. 001/2021 – PROCESSO Nº 001/2021, visando o aproveitamento 

dos procedimentos já realizados e a sua adequação a norma legal, o que permite o regular 

prosseguimento do processo licitatório na modalidade Leilão Presencial, objetivando a 

“ALIENAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANAJÁS CONTIDOS NO 

EDITAL DO REFERIDO CERTAME,  com as correções retro e respectiva reedição.  

  

É O PARECER desta Assessoria Jurídica, salvo melhor juízo.  

 

 

 

 

 

 

 

DR. LUIZ DE SOUSA CARNEIRO  

 

PROC. GERAL DO MUNICÍPIO  
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