
 

                                MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS 

                     PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL – PJM     

 
 

 

 

Av. João Batista, nº. 700, Centro, CEP: 97.843-000 – Rolador/RS 
E-mail: juridico@rolador.rs.gov.br 

Fone/Fax: (55) 3614.7080 / (55) 3352.3231        
 

Certifico a 

juntada em 

09JAN2013 

 

 

 

Rubrica 

 

 

 

 

Fl. 

 

Parecer nº 003/13/PJM 
 
 
Referência: Processo Administrativo nº 894/2012  
 
Origem: Secção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC) 
 
Assunto: Inexigibilidade de licitação para contratação de fornecimento de 
gasolina comum 
 
 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. MINUTA CONTRATUAL. Contratação direta de aqui-

sição de gasolina comum por único fornecedor existente no 

município, considerando-se que outros possíveis fornecedores estão 

distantes. A presença de único fornecedor no território municipal não 

constitui, por si só, justa causa para a contratação direta, impondo-

se a demonstração da inviabilidade fática de competição pelo 

levantamento da relação custo-benefício. Comprovação da invia-

bilidade de competição. Situação fático-jurídica que enseja o 

reconhecimento de inexigibilidade de licitação. Inteligência dos arts. 

25 e 26 da Lei nº 8.666/93. A minuta contratual contém as cláusulas 

necessárias e os requisitos essenciais para a formalização do 

ajuste, de modo reúne condições para a aprovação a que se refere 

o parágrafo único, art. 38, da Lei de Licitações. 

  

 

1. DO RELATÓRIO 

  Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica Municipal (PJM), a Chefe 

da Secção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC), Srª. MENILDE SANTANA, remeteu 

pela CI nº 001/2013, datada de 04JAN2013, o Processo Administrativo epigrafado, 

versando sobre contratação direta de fornecimento de gasolina comum, para exame jurídico 

acerca da legalidade e aprovação da minuta contratual.  

  Diante das férias do colega Procurador, Dr. RODRIGO VELEDA MARTINS, 

o presente PA foi distribuído diretamente ao parecista signatário. 

  No termo de declaração sobre a necessidade de contratação direta por 

inviabilidade de competição, fls. 06/08, o titular da Secretaria de Gestão e Governo 
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(SEGOV), Sr. AUGUSTO DE PELEGRIN, informa a necessidade de aquisição de 

combustível, tipo gasolina comum, e a impossibilidade de competição entre o posto 

revendedor local e aqueles situados em outros municípios, ainda que limítrofes. 

  Também aduz a SEGOV que a Administração não possui uma estrutura para 

acondicionar gasolina comum, que a obriga a abastecer sua frota diretamente na bomba do 

fornecedor. 

  Alega-se, também, que não seria econômico deslocar os veículos da 

municipalidade para abastecer em estabelecimentos de outros municípios haja vista a 

distância a ser percorrida, de aproximadamente vinte e cinco quilômetros.  

  Os autos administrativos contêm, até aqui, 41 (quarenta e uma) folhas. 

  É o relatório, ainda que sucinto. 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA  

2.1. Generalidades 

  Oportuno ressaltar, de chofre, que o presente exame jurídico considera 

exclusivamente os elementos constantes nos autos do  processo administrativo em 

epígrafe, tem natureza estritamente jurídica, sem imiscuir-se na conveniência e na 

oportunidade da  prática dos atos administrativos. 

  Veras o presente PA sobre contratação direta do fornecimento de gasolina 

comum à Administração. O procedimento foi remetido ao órgão jurídico com vistas ao 

exame da regularidade do ato de inexigibilidade de licitação por inviabilidade de 

competição.  

  É consabido que a realização de licitação é regra para a Administração 

Pública. Contudo, a Lei nº 8.666/93, denominada de Lei de Licitações, lista exceções à 

regra geral, permitindo a contração direta mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

  É dever de ofício do parecerista que abaixo subscreve admoestar a 

autoridade competente acerca da cautela a ser adotada sempre que surgir a possibilidade 

de optar pela contratação direta, pois a Lei de Licitações aponta como ilícito penal (1) 

inexigir licitação fora das hipóteses autorizadas legalmente ou (2) não observar as 
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formalidades prescritas na norma jurídica aplicável à espécie. 

  Registradas as ressalvas preliminares, passo ao exame mesmo da matéria. 

2.2. Da inexigibilidade  

  Reza o art. 25, da Lei nº 8.666/93: 

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 

fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 

desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 

notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 

publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou 

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de 

outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir 

que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 2o  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de 

dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem 

solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 

fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 

responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

  Já o art. 26 da Lei de Licitações disciplina o procedimento da inexigibilidade, 

prescrevendo o seguinte: 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no 

inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 
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referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta 

Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 

superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 

prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou 

de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 

couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais 

os bens serão alocados”. 

  Assim, nos termos do art. 26, caput e inc. I, comporta contratação direta nas 

situações em que a competição apresenta-se inviável porque o fornecedor é exclusivo.  

  Pretende a Administração, no presente caso, contratar de forma direta da 

empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ROLADOR LTDA, revendedor varejista de 

combustíveis automotivos estabelecido na Avenida João batista, nº 345, centro, Rolador 

(RS), gasolina comum para a frota municipal de veículos, quantia de 30.000 (trinta mil) 

litros, com fornecimento parcelado (de acordo com a necessidade do Município), na bomba, 

durando o curso de 2013. 

  Conforme declaração de fls. 06/08, a Administração não dispõe de estrutura 

para armazenar gasolina, o que a obriga abastecer a frota de veículos na bomba do único 

posto distribuidor que funciona na cidade. 

  Segundo a declaração sobre a necessidade de contratação direta, 

desconsiderada a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ROLADOR LTDA, o 

fornecedor de gasolina mais próximo dista aproximadamente vinte e cinco quilômetro da 

sede do Município, deslocamento que tornaria sobremaneira oneroso cada abastecimento. 

  A presente análise não ignora que o universo de contratação da 

Administração ultrapassa a circunscrição territorial do Município. Ou seja, para ficar 

caracterizada a exclusividade de fornecedor não é suficiente o fato de haver apenas uma 

empresa do ramo estabelecida na cidade. 
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  Segundo José dos Santos Carvalho Filho1, a exclusividade pode ser 

absoluta ou relativa, in verbis:  

„De acordo com a correta classificação, pode a exclusividade 

ser absoluta ou relativa. Aquela ocorre quando só há um 

produtor ou representante comercial exclusivo no país; a 

relativa, quando a exclusividade se dá apenas na praça em 

relação à qual vai haver a aquisição do bem. Na exclusividade 

relativa, havendo fora da praça mais de um fornecedor ou 

representante comercial, poderá ser realizado a licitação (...). 

Na absoluta, a inexigibilidade é a única alternativa para a 

contratação‟.  

  Nessa senda, na aparência a Administração enfrenta uma exclusividade 

relativa, inferindo-se a exigibilidade do certame licitatório. 

  Contudo, o caso concreto é mais complexo do que a hipótese aborda pela 

doutrina em referência. Não se pode igualar, por exemplo, o fornecimento de bens móveis 

ou equipamento, em que a contratada geralmente entrega o objeto contratual no local 

indicado pela Administração, com o abastecimento de combustível feito diretamente da 

bomba, que requer a movimentação do veículo até o posto de combustível. 

  Ora, não é razoável que a frota municipal dirija-se para outro município, num 

percurso igual ou superior a vinte e cinco quilômetros, a fim de abastecer gasolina, haja 

vista os custos adicionais que a rodagem acarretaria.   

  Certamente que tal assertiva não é válida se o preço do produto adquirido 

por contratação direta superar os custos decorrentes do deslocamento dos veículos para o 

abastecimento e do tempo despendido2. A presença de único fornecedor no Município não 

constitui, por si só, justa causa para a contratação direta, impondo-se a demonstração da 

inviabilidade fática de competição pelo levantamento da relação custo-benefício, o que se 

faz pesquisando a oferta no âmbito do mercado de combustíveis automotivos. 

  Como se verá mais adiante, a oferta do fornecedor local enquadra-se na 

média do “mercado”, considerados os valores praticados nas cercanias, de tal sorte que a 

eventual contratação do estabelecimento situado entra cidade seria desvantajosa. 

                                                 
1
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2007. pp. 235 e 236. 

2
 O tempo despendido alcança, inclusive, o custo-hora do motorista. 
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  Além da desvantagem econômica direta, também importa considerar o 

prejuízo de logística – que também tem fundo econômico, vez que a cada abastecimento o 

veículo rodaria aproximadamente cinquenta quilômetros, consumindo quiçá uma hora para 

a operação, lapso temporal em que não estaria disponível ao serviço público. 

  Essa comprovação da relação custo-benefício, somada à questão logística, 

manifesta uma exclusividade absoluta de fornecimento. 

  Tem-se, dessa forma, pelo menos nesse primeiro momento de análise, 

caracterizada a inexigibilidade de licitação, porque impossível a competição entre 

fornecedores.  

  Necessário, no entanto, verificar todos os atos do procedimento, 

principalmente a demonstração de exclusividade de fornecimento no território municipal. 

2.3. Do procedimento 

  Conforme visto alhures, a inexigibilidade de licitação, ex vi lege, deve ser 

necessariamente justificada, bem como o procedimento deve ser instruído, no caso, com 

elementos que apontem a razão de escolha do fornecedor e a justificativa de preço. 

  Além disso, o procedimento deve abrigar a proposta do fornecedor, 

indicação dos recursos para a cobertura da despesa, bem como os prova da 

exclusividade de fornecimento.  

  A justificativa encontra-se nos itens “1” e “2” da declaração de fls. 06/08 e, 

conforme referido mais acima, explicita satisfatoriamente a necessidade da aquisição de 

combustíveis e a inviabilidade de competição. 

No item “3” da declaração telada, a Administração aponta as razões da 

escolha do fornecedor, que se deve à exclusividade de fornecimento (e ao preço, de forma 

mediata). 

  No que tange ao preço, os orçamentos de fls. 09/15 indicam que a 

Administração prospectou o mercado de combustíveis, no caso, seis postos revendedores 

varejistas, todos localizados em municípios vizinhos, de tal sorte que verificou os preços 

praticados, compatíveis com a proposta do fornecedor que deseja a contratação direta (fl. 
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11). Com efeito, a média de preços dos seis “postos” é de R$ 2,857 e a oferta da empresa 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ROLADOR LTDA é de R$ 2,859. 

  Repiso: fica demonstrada nesse ponto, pelo viés da relação custo-benefício, 

a impossibilidade de competição entre o posto revendedor local e os situados nos 

municípios vizinhos. Têm-se aqui a plena observância dos princípios da economicidade e 

da razoabilidade. 

  A despesa da contratação será suportada por dotações das diversas 

secretarias, cujo elemento de despesa está indicado no item “6” da declaração sobre a 

necessidade de contratação direta (ver fl. 07), restando cumprido o requisito da indicação 

de recurso orçamentário. 

  Nas fls. 22/38 do PA encontram-se os documentos de habilitação do 

fornecedor que a Administração pretende contratar. Verifico preso nos autos administrativos 

o contrato social da empresa, com alterações (fls. 22/29), o certificado de posto revendedor 

fornecido pela Agência Nacional de Petróleo e certidão de cadastro atualizado na referida 

entidade (fls. 30/31), alvará de licença e localização (fl. 32), comprovante de inscrição no 

CNPJ/MF (fl. 33), certidões de comprovação de regularidade fiscal válidas, inclusive de 

contribuição previdenciária (fls. 34, 36/37), certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 38) 

e certidão de regularidade do FGTS (fl. 35). 

  O órgão responsável não carreou para o PA documento demonstrando 

formalmente a condição de exclusividade do fornecedor mediante atestado fornecido pelo 

órgão de registro do comércio do local da licitação, ex vi do art. 25, inc. I, da Lei nº 

8.666/93. Todavia, esta Procuradoria pesquisou na presente data o site da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, verificando que apenas a empresa 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ROLADOR LTDA detém anuência para a revenda 

varejista de combustíveis automotivos no município de Rolador (fls. 40/41)3, restando 

cumprido o requisito agitado. 

2.4. Do exame da minuta contratual 

  Com relação à minuta de contrato trazida à colação para análise  

                                                 
3
 A outra empresa relacionada, com a razão social COMBUSTÍVEIS CARLOTO LTDA, tem 

a anotação “autorização revogada” (fl. 41).  
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(fls. 16/21), tenho que nela estão contidos as cláusulas necessárias e os requisitos 

essenciais para a formalização do ajuste, em observância aos arts. 55 a 64 da Lei de 

Licitações, reunindo condições para a aprovação a que se refere o parágrafo único, art. 38, 

da regra jurídica em comento.  

2.5. Da eficácia da contratação 

  Relativamente à eficácia da contratação, após sua efetivação, importa a 

comunicação do ato à autoridade superior para ratificação, salvo se a inexigibilidade é 

formalizada pelo próprio Prefeito. 

  Comunicado o ato de inexigibilidade ao Prefeito (ou tenha ele praticado o 

ato), a publicação na imprensa oficial do extrato da contratação por dispensa, no prazo de 5 

(cinco) dias, é condição para a eficácia doa juste. 

3. DA CONCLUSÃO DO PARECER 

  Pela que se verifica no PA sob análise, a contratação direta da empresa 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ROLADOR LTDA para fornecimento de gasolina comum 

é medida impositiva, diante da necessidade de suprimento, da inviabilidade de competição 

e da observância dos princípios da razoabilidade e da economicidade. 

  Pelo fio do exposto, sou do alvitre segundo o qual, sob o aspecto jurídico-

formal, é cabível a inexigibilidade de licitação agitada no presente PA, com fulcro no art. 25, 

caput e inc. I, combinado com o art. 26, ambos da Lei nº 8.666/93. 

  Advirto sobre o procedimento regrado no art. 26, da Lei de Licitações, que se 

conclui a publicação do ato de dispensa (ou sua ratificação) na imprensa oficial, condição 

de eficácia da contratação. 

  No que diz respeito à minuta contratual de fls. 16/21, nela estão contidos as 

cláusulas necessárias e os requisitos essenciais para a formalização do contrato, de modo 

que vai aprovada.  

  Este Parecer tem 04 (quatro) laudas, frente e verso, todas rubricadas pelo 

Procurador signatário, que também rubricou a minuta analisada (fls. 16/21).  

  Sob censura da autoridade superior. 
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  Rolador (RS), em 09 de janeiro de 2013. 

   

 

 

                            Charles Leonel Bakalarczyk 
                         Procurador Jurídico Municipal 
                      OAB/RS nº 56.207 – Matrícula nº 661 


