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PARECER JURÍDICO 

Da: Procuradoria jurídica - PROJUR. 

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

Assunto: Recurso Administrativo em Procedimento Licitatório. 

Interessado: Leonardo Figueiredo de Aviz – Pregoeiro/PMM. 

 

O presente parecer recebe a seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202102240003 – PREGÃO 

ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 

ARMADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

URBANISMO DE MOJU/PA. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTOS LEGITÍMOS. 

CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.   

I – SÍNTESE DOS FATOS: 

Trata-se de pedido de exame e parecer da regularidade de 

análise recursal e decisão proferida pelo Pregoeiro, em procedimento 

licitatório (Proc. 202102230006). 

A referida licitação ocorreu em 30.03.2021, às 10:00, pelo 

portal de compras públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), 

com a participação de diversos interessados, conforme ata anexo.  

Após a fase de lances, o Pregoeiro consagrou vencedora a 

arrematante a R SOUZA E CIA LTDA EPP por apresentar o menor preço e 

ter cumprido todos os procedimentos do certame. 

http://www.portal/
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Ato contínuo, o pregoeiro solicitou o envio da proposta, 

documentos complementares e documentos de habilitação conforme 

item do instrumento convocatório. 

Após a análise dos documentos da empresa L PANTOJA 

CORREA EIRELI, encaminhados o Pregoeiro decidiu pela desclassificação 

da mesma, em decorrência do descumprimento do item 9.4.5., conforme 

registro em ata, pois foi identificado que no cadastro prévio da 

documentação de habilitação o licitante não obedeceu ao item acima 

mencionado. 

Bem como, o item 9.6.2. (Qualificação técnica comprovada 

por meio de alvará de funcionamento); contrato social cujo arquivo 

apresentou-se corrompido, assim como, documentação incompleta de 

regularidade com a Fazenda Pública Estadual, apresentando somente a 

certidão negativa tributária.  

Deixou de cumprir também o item 9.5 Parágrafo 1º, alínea b. 

No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas 

do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, 

Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo 

registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples 

(cooperativas/associações), no cartório competente.  

 

Importante frisar que foi constatado que a empresa L 

PANTOJA CORREA EIRELI, utilizou-se do campo disponível no sistema para 

fazer inserção da proposta, declarações e demais documentos 

complementares e documento de habilitação, (item 8.1 do instrumento 

convocatório) para anexar propostas e todos os documentos de 
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habilitação, identificado pelo pregoeiro, obtendo assim vantagem sobre 

os demais licitantes, conforme imagens anexas aos autos. 

Constam também nos autos do processo administrativo que 

embora incompletos os documentos, foram analisados de forma 

imparcial. No entanto, não foi possível ratificar a habilitação da 

proponente mediante todos as irregularidades constatadas, indo de 

encontro ao edital e requisitos da lei. motivo pelo qual a licitante foi 

inabilitada. 

Ressalta-se ainda, que o pregoeiro esclarece que os erros 

cometidos pela empresa L PANTOJA CORREA EIRELI, não são erros 

sanáveis, vez que não atendem o instrumento convocatório constante 

no edital. 

A respeito da empresa vencedora R SSOUZA E CIA LTDA-EPP, 

a qual foi consagrada vencedora, apresentou documentos válidos e 

encontra-se dentro da estimativa de preços obtidos através do Mapa 

Corporativo de preços realizado pelo setor competente de compras do 

Município. 

Ressalta-se também que as alegações que a empresa L 

PANTOJA CORREA EIRELI, tece sobre a empresa R SOUZA E CIA LTDA-EPP, 

não encontram fundamentos, pois claramente, o CNPJ da empresa 

vencedora consta em sua atividade “47.44-0-99 – Comércio varejista de 

materiais de construção em geral”, bem como, os documentos 

acostados aos autos constam a sua capacidade técnica, o que indica 

a capacidade de fornecimento do objeto licitado. 
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Em suas razões recursais o recorrente relata que registrou sua 

intenção de interpor recurso, haja vista que as razões apresentadas pelo 

Pregoeiro, são equivocadas. 

O pregoeiro municipal, ao analisar as razões do recurso 

negou provimento aos pedidos da empresa recorrente L PANTOJA 

CORREA EIRELI, em virtude da ausência de encaminhamento dos itens 

9.4.5., 9.5, §1, alínea, b e 9.6.2, nos termos do item 10.2 do edital.  

É o relatório, passo a OPINAR. 

II – PARECER JURÍDICO: 

Primeiramente, cumpre esclarecer que compete a essa 

PROJUR, única e exclusivamente, prestar assessoria, sendo este parecer 

meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe 

cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade 

da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera 

discricionária do administrador público competente, tampouco 

examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 

e/ou financeira, salvo hipóteses anormais. 

Assim, a análise do presente parecer é restrita aos 

paramentos determinados pela Lei nº 8.666/93, pela Lei nº 10.520/02. 

No que tange ao cumprimento do disposto no artigo 4º, da 

Lei n°10.520/2002 e da Lei n° 8.666/93 e possível concluir que todas as 

formalidades foram respeitadas. 

De fato, ao se observar os argumentos trazidos pela 

recorrente a luz do que consta o Edital convocatório e a Lei 8.666/93 (Lei 
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de Licitações e Contratos Públicos) há de se considerar que NÃO assiste 

razão a recorrente senão vejamos. 

Ao analisar os autos, verificou-se que conforme registrado em 

ata da empresa L PANTOJA CORREA EIRELI, verifica-se que no cadastro 

prévio de documentação de habilitação, o licitante não cumpriu com o 

edital 9.4.5., 9.5, §1º, alínea b, bem como, 9.6.2. como observado nos 

autos pelo pregoeiro municipal. 

Ato contínuo, observo que a recorrente não enviou as 

documentações solicitadas dentro do prazo previsto, e além do 

observado, usou meios indevidos para enviar a documentação e assim 

obter vantagem sobre os outros concorrentes descumprindo assim os 

termos do edital nº 005/2021, e, por esta razão foi desabilitada pelo 

pregoeiro. 

Ressalta-se ainda que a alegação de erro formal, suscetível 

de ser corrigido, alegado pela recorrente, classifica-se de forma 

inidônea, já que a obscuridade não faz parte da Administração Pública, 

tampouco tem-se a aceitação do “tudo pode” para a classificação de 

procedimentos em concorrência na administração pública, regras são 

feitas para serem seguidas a fim de não perdurar a desigualdade entre 

os concorrentes, para que assim não afete a transparência, e a lisura da 

Administração Pública Municipal.  

Outrossim, possuir proposta mais vantajosa para 

Administração Municipal, não viabiliza/ou minimizam o descumprimento 

do que é previsto em lei ou certame editalício.  

Observo também, que diferente do que foi alegado pelo 

recorrente, sobre a declaração de adimplência, que o recorrente alega 
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possuir “procedência duvidosa”, cabe esclarecer que as certidões são 

emitidas para todas as concorrentes com o mesmo formato, cabendo 

apenas alteração em sua composição se as concorrentes possuírem 

alguma irregularidade em que pese contra ela junto a Administração 

Municipal. 

Quanto ao questionamento feito pela recorrente L PANTOJA 

CORREA EIRELI, a respeito do cadastro da licitação não constar no mural 

do Tribunal de Compras dos Municípios, conforme resolução nº 43/2017. 

vale esclarecer que o site do Tribunal de Contas dos Municípios, sofre de 

forma constante com instabilidades, prova disso, colacionado pelo 

pregoeiro em sua manifestação “prints” da instabilidade. Bem como, 

comprova que a licitação fora criada na data de 16/03/2021 às 15:40 e 

tendo como última atualização em 05/04/2021 às 10:17, dessa forma 

cumprindo as exigências na resolução exaltada. 

Por fim, não cabe a legação de não ter acesso aos 

documentos iniciais do processo neste momento do certame 

(apresentação de recurso), essa alegação deveria ser fundamentada na 

fase inicial do edital, momento oportuno que deveria ser apresentado a 

presente alegação de “inacessibilidade de documentos para livre 

concorrência”. O que não foi realizado. 

Ademais, resta claro, se o pregoeiro aceitasse os 

documentos enviados pela recorrente de forma incorreta, estaria ferindo 

de morte o princípio do instrumento convocatório, bem como o princípio 

da igualdade entre os participantes do certame. 

Assim a decisão que ora se analisa respeita o princípio de 

vinculação ao instrumento convocatório, haja vista que sendo o edital a 
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“normativa” que rege e orienta a realização do processo de licitação, 

este é o instrumento que estabelece as regras a serem observadas pelos 

licitantes e pela Administração Pública.  

 Vejamos precedentes do Tribunal de Contas da União - TCU: 

 “Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a 

realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da 

vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento 

objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993.” 

(Acórdão 483/2005 Primeira Câmara – TCU).  

“Atente para a necessária observância de princípios 

fundamentais da licitação, em especial da igualdade e 

impessoalidade, a fim de garantir, também, a obtenção da 

proposta mais vantajosa para a Administração, consoante 

preceitua o art. 3º da Lei de Licitações, e impedir a 

desclassificação de empresas que atendam às exigências 

contidas no Edital de Licitação relativas à especificação do 

objeto licitado, com consequente violação do comando 

contido no inciso IV do art. 43 dessa mesma Lei (...).”  (Acórdão 

369/2005 Plenário - TCU). 

A Corte Federal de Contas, inclusive, define que, se as regras 

já estavam definidas, não poderá o gestor agora criar uma situação 

nova, à ingrata surpresa dos licitantes, vejamos. 

“Ao administrador público não é permitido decidir com base em 

premissas obscuras ou desconhecidas, principalmente quando 

sua decisão afeta terceiros. Uma vez definidas as regras, em 

especial no caso de licitação, não pode o gestor criar situação 

nova, que possibilite a alteração das condições oferecidas por 

licitante, e alheia aos termos do edital.” (TC 13662/2001 -1- 

Relator Ubiratan Aguiar). 
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Desta forma, ficou delimitado, a necessidade de 

Administração Pública contratante e os licitantes observarem e 

obedecerem às exigências previstas no edital convocatório, a fim de 

gerar segurança jurídica, sob pena desrespeitar os princípios da 

legalidade, igualdade, impessoalidade e moralidade. 

Por fim, resta claro que a recorrente L PANTOJA CORREA 

EIRELI, cometeu erros insanáveis, uma vez que não atendem o 

instrumento convocatório, item 8.1; 9.4.5; 9.4.6; 9.5, §1º, alínea b, e 9.6.2, 

bem como, descumprimento dos artigos 3º, 27 à 31 e 41, da Lei 8.666/93, 

assim como, art. 9º, da Lei 10.520/2002, não agiu de acordo com as regras 

do presente edital nº 005/2021. Motivo pelo qual, a sua inabilitação para 

o presente certame. 

III  – CONCLUSÃO DA PROJUR: 

Ante o exposto, verifica-se a regularidade – jurídico formal do 

procedimento adotado do pregoeiro quanto da análise, fundamentada, 

do recurso interposto pela L PANTOJA CORREA EIRELI, razão pela qual, 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO ADMINISTRATIVO, por atender os 

requisitos de admissibilidade, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos 

termos da fundamentação aqui expostas.  

É o parecer. 
Salvo Melhor Juízo. 

 
Moju/PA, 20 de abril de 2021. 

 

 

ALEXANDRE SANTOS QUARESMA 
Assessor Jurídico 

OAB/PA: 29.759 
Decreto nº 007/2021. 
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