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Através de despacho de 10/09/2018, a Pregoeira Márcia Helena Moreira Leite, em 
face do Processo 10040001/2018-CPL/PMSBP, cujo objeto é a aquisição de impres-
sora laser comum (item deserto do pregão presencial 9-2018-2205001A-
CPL/PMSBP), para atender as demandas das unidades administrativas e respecti-
vos fundos municipais, devidamente autorizado, solicita manifestação jurídica, quan-
to a sua republicação. 
 
A audiência pública foi realizada às 09 horas do dia 05 de julho de 2018. O pregão 
presencial, regularmente publicado, foi declarado deserto.  
 
Dessa forma o pregão presencial não exige novo parecer jurídico, porquanto não 
acudiram interessados, desde que o edital não tenha sido alterado. 
   

A fase interna do pregão deve ser obedecida para a instrução do processo. Vejamos 

o exemplo: 

 

1) Requisição inicial – descrição do objeto; termo de referência; 

2) Pesquisa de preços; 

3) Reserva de recursos (orçamentários); 

4) Verificação de impacto na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

5) Autorização para instauração do processo de contratação; 

6) Verificação da modalidade licitatória ou possibilidade de contratação direta (dis-

pensa ou inexigibilidade); 

7) Se a opção for o procedimento licitatório, segue-se à elaboração do edital; 

8) Parecer Jurídico; 

9) Indicação do Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

10) Autorização para publicação; 

11) Publicação (início da fase externa). 
 
Se eventualmente, na data marcada para ocorrer a sessão, nenhum licitante compa-
recer, o pregão será declarado “deserto”. Nesse caso, os autos retornam à autorida-



de competente para uma análise sobre as razões do desinteresse e não compareci-
mento das empresas. 
 
Apurar-se-á a eficácia da publicidade do aviso; possíveis exigências restritivas; pos-
síveis condições que desestimulam a participação etc. 
 
Se não houver motivo para modificação do edital, a autoridade competente poderá 
determinar sua republicação. Republica-se o edital e realiza-se nova sessão pública. 
 
Se, entretanto, houver razões para modificação do edital, o mesmo deverá ser 
novamente submetido à análise e parecer jurídico, autorização da autoridade 
competente e publicação. 
 
Inobstante a desnecessidade de novo parecer jurídico em se tratando de pregão de-
clarado deserto, tem cabimento, por questão didática, informações acerca da distin-
ção entre licitação fracassada e licitação deserta.   
  
O que é licitação fracassada? 
 
A licitação fracassada está prevista no art. 48 da Lei 8.666/93, que a define como 
sendo o pregão onde não houve participantes habilitados ou que atendessem aos 
requisitos do edital. Em resumo, é quando todas as empresas foram desclassifica-
das. 
Quando nenhuma proposta é aceita pela administração, é comum que ela dê um 
prazo de 08 (oito) dias úteis para que as empresas apresentem nova documentação 
de acordo com a causa da recusa. Se for por meio de convite, o tempo diminui para 
três dias úteis. 
 
A medida ajuda os gestores, evitando que eles precisem abrir novo edital e que a 
contratação demore ainda mais. 
 
O que é licitação deserta? 
 
Dá-se o nome de licitação deserta ao pregão onde não aparece nenhuma empresa 
interessada. 
 
Quando isso acontece, é possível que a licitação seja dispensada e que a adminis-
tração faça a contratação direta. Para que isso ocorra, entretanto, é preciso que se-
jam provados os prejuízos resultantes da realização de nova licitação e que a em-
presa em questão atenda a todas as solicitações do edital. 
 
Embora possa não haver nenhum interessado, a administração pública continua in-
teressada na contratação do produto ou serviço, ou não teria divulgado o edital. 
 
Por isso, a gestão deve avaliar os motivos que resultaram na ausência de interessa-
dos, como preço aquém do praticado no mercado, excesso de rigidez nos requisitos 
ou inviabilidade da conclusão do projeto. Após essa análise, fica mais fácil que a 
licitação seja concluída com sucesso. 
 



Quais são as principais diferenças? 
 
Licitação fracassada: 

 Todas as empresas participantes foram desclassificadas. É quando nenhuma 
proposta foi aceita, seja por preço ou por detalhes técnicos; 

 A administração pública tem a obrigação de dar um prazo de 08 (oito) dias 
úteis para que as empresas refaçam as propostas. No caso de convite, o pra-
zo passa para três dias úteis. Isso agiliza a contratação e evita novo edital. 

 
Licitação deserta: 

 O edital foi publicado, porém, não houve interessados no pregão; 
 A administração pública pode optar pela contratação direta, mas é preciso 

provar os prejuízos que seriam causados pela realização de um novo edital; 
 A empresa em que a administração tem interesse deve, obrigatoriamente, 

atender a todas as solicitações do edital. 
 
O que acontece depois que uma licitação é declarada deserta ou fracassada? 
 
Agora que já vimos as diferenças entre a licitação fracassada e a licitação deserta, 
podemos destacar o que há de comum em ambas: o fato de que a Administração 
Pública teve o seu interesse de contratar o fornecimento de produtos ou serviços, 
frustrado. 
 
Nesse caso, as autoridades responsáveis pelo certame possuem um leque de op-
ções à sua disposição, e é importante que a empresa interessada em participar do 
procedimento fique atenta para não acabar deixando passar uma boa oportunidade 
de negócios. 
 
Republicação do edital 
 
Talvez a alternativa mais óbvia de todas seja publicar o mesmo edital novamente, na 
esperança de que surjam propostas (no caso da licitação deserta) ou que as empre-
sas consigam avançar no processo (no caso da licitação fracassada). 
 
A grande vantagem de publicar o mesmo edital novamente é aproveitar todas as 
fases anteriores dentro do mesmo processo administrativo. Em outras palavras, o 
órgão interessado na contratação não vai precisar elaborar um novo documento do 
zero, submetê-lo ao departamento jurídico, nomear comissões etc. 
 
Isso pode ser útil caso o gestor público perceba que o mero decurso do tempo já 
resolveu todos os problemas que haviam impedido o sucesso do procedimento licita-
tório anterior. 
 
É possível, por exemplo, que todas as empresas tenham sido desclassificadas da 
licitação por um erro na análise dos critérios exigidos dos participantes ou, então, 
que nenhuma empresa tenha apresentado proposta porque houve uma falha na di-
vulgação e publicidade. 
 
A grande desvantagem dessa solução é que a probabilidade é alta de termos uma 
nova licitação fracassada ou deserta, na medida em que o conteúdo do edital conti-
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nua o mesmo e, se nenhuma empresa se interessou antes, provavelmente, também 
não se interessará agora. 
 
Elaboração de novo Edital 
 
Na maioria das vezes, no entanto, uma licitação frustrada significa que o edital não 
apresenta cláusulas realistas ou atrativas o bastante para que as empresas se inte-
ressem por ele. 
 
Será que a remuneração oferecida está compatível com o mercado? Será que as 
quantidades ou qualidades do produto ou serviço (objeto da licitação) são realistas? 
 
Será que existe viabilidade técnica de se executar a obra nos termos que constam 
no edital? 
 
Essa reflexão pode levar a Administração a rever o conteúdo do edital, de modo a 
torná-lo mais atrativo, modificando o objeto da contratação, os critérios utilizados 
para avaliar as empresas participantes ou a remuneração oferecida. 
 
Nesse caso, o novo edital também deve ser publicado dentro do mesmo processo 
seletivo, evitando maiores transtornos. A Administração Pública pode começar os 
trabalhos do zero ou simplesmente publicar um edital retificador, eliminando erros ou 
aspectos indesejados ligados ao edital anterior. 
 
Contratação direta 
 
O grande problema em se publicar um edital novamente, com o conteúdo igual ou 
diferente do anterior, é que tudo isso envolve elevados custos administrativos. Fe-
lizmente, a própria lei de licitações já traz uma solução para o problema: é a chama-
da “contratação direta”. 
 
A contratação direta, como o próprio nome já indica, ocorre quando a administração 
contrata sem antes realizar o processo licitatório, que é a regra no Brasil. Ela pode 
se dividir em dois casos: dispensa e inexigibilidade de licitação. 
 
Apesar de existirem diferenças técnicas entre as duas modalidades de contratação 
direta, para fins práticos, pode-se dizer que as duas foram projetadas para evitar que 
o procedimento licitatório cause prejuízo para os cofres públicos. Já pensou fazer 
uma licitação que custe 5 mil reais para comprar um produto de 500 reais ou então 
ter que esperar meses para abastecer um hospital público com medicamentos? Pois 
é! 
 
O mesmo acontece no caso da licitação fracassada e deserta. Se for um caso em 
que a lei permita, e o administrador julgue mais conveniente, no sentido de evitar 
gastos ainda maiores, poderá encerrar o processo administrativo e firmar o contrato 
diretamente com o fornecedor. 
 
As licitações podem ser extremamente benéficas para as empresas, já que aumen-
tam o leque de serviços prestados, podem ser lucrativas e ainda são capazes de 
turbinar um portfólio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm


 
É muito importante que o licitante leia o edital com atenção e fique atento à papelada 
exigida. Só assim, a empresa não corre o risco de ser desclassificada do procedi-
mento. 
 
Santa Bárbara do Pará, 11 de setembro de 2018. 
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