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PORTARIA 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, 

pelo órgão de execução que subscreve, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais,  

 

CONSIDERANDO o contido no artigo 127, da Constituição 

Federal, que dispõe que “o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”; 

 

CONSIDERANDO o estabelecido nos artigos 129, inciso II, da 

mesma Carta Constitucional, bem como no artigo 120, inciso II, da Constituição 

do Estado do Paraná, que atribuem ao Ministério Público a função institucional 

de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 

medidas necessárias à sua garantia”;  

 

CONSIDERANDO o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da 

Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao Ministério 

Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração 

pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e 

imediata divulgação; 
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CONSIDERANDO o artigo 2º, caput, da Lei Complementar nº 

85, de 27 de dezembro de 1999, que antes de elencar funções atribuídas ao 

Ministério Público, reforça aquelas previstas na Constituição Federal e Estadual 

e na Lei Orgânica Nacional; 

 

CONSIDERANDO que o mesmo diploma legal 

supramencionado, em seus artigos 67, § 1º, inciso III, e 68, inciso XIII, item 10, 

dispõe que ao Promotor de Justiça incumbe, respectivamente,  “atender a 

qualquer do povo, ouvindo suas reclamações, informando, orientando e 

tomando as medidas de cunho administrativo ou judicial, ou encaminhando-as 

às autoridades ou órgãos competentes” e “efetuar a articulação entre os órgãos 

do Ministério Público e entidades públicas e privadas com atuação na sua 

área”; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 37, caput, da Constituição 

Federal estabelece que a “administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”; 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto Político da República 

ampliou o conteúdo axiológico da legalidade administrativa para nela inserir os 

princípios gerais de direito e os princípios constitucionais, subordinando a 

validade da atuação dos agentes públicos à sua fiel observância sob pena de 
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ilegalidade pelo não atendimento dos fins colimados pelo Estado Democrático 

de Direito1; 

 

CONSIDERANDO que dentre os princípios constitucionais 

regentes da Administração Pública encontra-se o princípio de razoabilidade, 

segundo o qual “se remanescer na norma certa margem de opção para o agente 

efetivar a vontade abstrata da lei, a autoridade deverá adotar a melhor medida 

para o atendimento da finalidade pública”2; 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso XXI do artigo 37 da 

Constituição Federal, que determina: “ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações”; 

 

CONSIDERANDO o teor do artigo 3º, § 1º, I da Lei 8.666/93, 

que veda aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
                                                        
1 RMS 16.536/PE, 6.ª T., trecho do voto do rel. Min. Celso Limongi, Des. convocado do TJSP, j. 02.02.2010, DJ 
22.02.2010 
2 RESENDE, Antonio José Calhau. O princípio da Razoabilidade dos Atos do Poder Público. Revista do 
Legislativo. Abril, 2009. 
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irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 

5º a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

 

CONSIDERANDO que a Lei 10.520/02, ao disciplinar o objeto 

do procedimento licitatório do pregão estabelece em seu artigo 3º, II, que “a 

definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição”; 

 

CONSIDERANDO que eventuais restrições à competição 

durante o procedimento de aquisição de produtos ou de prestação de serviços 

pela Administração devem estar lastreadas em razões de ordem técnica 

veiculadas em decisão devidamente fundamentada da autoridade administrativa 

competente;  

 

CONSIDERANDO a deflagração do Pregão nº 17/2018 pelo 

Município de Jaguapitã no dia 10/04/2018, que tem por objeto a “AQUISIÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMÓVEL, ZERO KM, 05 PASSAGEIROS, PARA USO DO 

GABINETE DO PREFEITO, NAS QUANTIDADES, FORMAS E CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS EM EDITAL E NO CORRESPONDENTE TERMO DE 

REFERÊNCIA”; 

 

CONSIDERANDO que o termo de referência do edital do 

procedimento licitatório enumera, sem nenhuma justificativa razoável, diversas 

restrições de ordem técnica aptas a ensejar indevida restrição ao caráter 

competitivo do certame e indicativas de possível direcionamento de seu objeto a 
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marca ou fornecedor específico, portanto passível de reconhecimento de sua 

ilegalidade; 

 

CONSIDERANDO que de acordo com o item 8.1 do edital do 

certame a sessão pública para o processamento do Pregão 17/2018 está 

agendada para a data de hoje, 27 de abril de 2018, às 09h00min, expede a 

presente 

 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao Exmo Senhor 

Prefeito Municipal, a fim de que: 

 

1 – na condição de ordenador de despesas e autoridade 

competente, abstenha-se de adjudicar o objeto e homologar o resultado do 

Pregão Presencial nº 017/2018; 

 

2 – anule o procedimento administrativo nº 057/2018, que 

culminou com a deflagração do Pregão Presencial nº 017/2018, ante a ausência 

de justificativa razoável para a restrição à competitividade do certame e do 

possível direcionamento de seu objeto a marca ou fornecedor específico;  

 

3 – por consequência, abstenha-se de celebrar contrato 

administrativo com vistas à AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL, 

ZERO KM, 05 PASSAGEIROS, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, 

NAS QUANTIDADES, FORMAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM 

EDITAL E NO CORRESPONDENTE TERMO DE REFERÊNCIA, objeto do 

Pregão Presencial nº 017/2018. 
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Consigne-se que atos contrários ao teor da presente 

recomendação administrativa serão considerados irregulares, sujeitando, 

portanto, seus ordenadores, responsáveis e corresponsáveis às sanções civis, 

administrativas e penais cabíveis. 

 

Considerando a iminência da realização do certame e a produção 

dos efeitos jurídicos daí decorrentes, concede-se o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para resposta a esta recomendação. 

 

Jaguapitã, 24 de abril de 2018. 

 
 
 

GUILHERME AFONSO LARSEN BARROS 
Promotor de Justiça 


