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PARECER JURÍDICO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022-PMPD  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO/PA E SUAS SECRETARIAS/FUNDOS NO 

EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

REF.: Análise de recurso administrativo 

 

Trata-se, de recurso administrativo interposto pela empresa D R F MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, no âmbito da fase de habilitação do procedimento licitatório, realizado na 

modalidade pregão eletrônico nº 006/2022-PMPD, contra a decisão da Comissão de Licitação em 

inabilitar a recorrente.  

Foi repassado a esta assessoria jurídica, verbalmente, pelo presidente da comissão de 

licitação, que após receber os envelopes contendo os documentos necessários para  a fase de habilitação, 

que a comissão de licitação realizou diligencia no sentido de verificar a autenticidade das certidões de 

regularidade fiscal apresentas pelas empresas participantes do certame, momento em que constatou-se que 

a certidão da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, de natureza tributária apresentada pela recorrente 

estava com status de cassada no dia 25 de abril de 2022, cujo motivo seria contas correntes vencidas 

conforme pode ser constatado a seguir: 
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Ante tal informação, a recorrente foi inabilitada por não ter cumprido com os requisitos 

contidos no item 9.9, subitem 9.9.5 do edital, qual seja: “prova de regularidade junto à fazenda estadual, 

através da certidão negativa conjunta junto aos tributos estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda 

Estadual onde a empresa for sediada;” 

Em sede de recurso a empresa alegou o seguinte: 

No dia 21/06/2021, o Pregoeiro inabilitou a empresa recorrente, com a seguinte alegação;  
“Motivo: Declaro INABILITADA a licitante D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 
EIRELI, CNPJ Nº 17.832.852/0001-48, em conformidade com a cláusula do edital 9.9.5, por 
não comprovar regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa, uma vez 
que a empresa apresentou certidão estadual CASSADA, Data Cassação: 25/04/2022 16:22:46.”  
Sr. Pregoeiro, venho humildemente, solicitar a nossa habilitação, uma vez que houve uma 
cassação indevida:  
Portanto a inabilitação da recorrente estaria afastando o princípio da isonomia entre os licitantes 
e consequentemente a proposta mais vantajosa para a administração, seria um excesso de rigor. 

E ao final requereu: 

“Requerer que; 1 – Seja este recurso seja recebido e reconhecido pelo Ilustre pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Pau D’arco, sobrestando-se o presente feito até a publicação da decisão 
administrativa final para fins de:  
a) Anular a decisão tomada anteriormente e habilitar a empresa DRF MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI, mantendo assim a proposta mais vantajosa para o município.” 

 

É o relatório. 
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Primeiramente, cumpre esclarecer que compete a essa assessoria 

jurídica, 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. 

Assim, a análise do presente parecer é restrita aos paramentos determinados pela Lei 

de Licitações. 

O recurso administrativo foi interposto no prazo e forma legal, tal como previsto no 

item 11 do edital.  

Ao analisar os fatos, é possível observar que a CPL agiu de acordo com o que 

estabelece a Lei 8.666/93 e o instrumento convocatório. 

Para ser habilitada em processo licitatório a interessada deve atender as exigências do 

edital, que incluem a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, conforme estabelece o artigo 29 da 

Lei de Licitações: 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá 
em: (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência) 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
(...) GN 

 

Assim, noto, de logo, que a empresa deixou de cumprir o subitem 9.9.5 do instrumento 

convocatório. 

A decisão de inabilitação que ora se analisa respeita o princípio de vinculação ao 

instrumento convocatório, haja vista que sendo o edital a 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: 
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“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). 

O TCU, inclusive, define que, se as regras já estavam definidas, não poderá o gestor 

agora criar uma situação nova, à ingrata surpresa dos licitantes, in verbis: 

“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). (GN) 

Desta forma, ficou delimitado, a necessidade de Administração Pública contratante e 

os licitantes observarem e obedecerem às exigências previstas no edital, a fim de gerar segurança jurídica, 

sob pena desrespeitar os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade e moralidade.  

Assim, de acordo com a doutrina e jurisprudência, na situação concreta não se verifica 

qualquer ilegalidade ou vício capaz de alterar a decisão da Comissão Permanente de Licitação.  

Ante o exposto, com base nos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, 

proporcionalidade, razoabilidade e julgamento objetivo, esta parecerista opina pelo desprovimento do 

recurso formulado pela licitante D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, 

consequentemente, pela manutenção da decisão exarada no âmbito do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

006/2022-PMPD, constante da ata de julgamento. 

É o parecer. 

Pau D’Arco, PA, 21 de junho de 2022. 

 

 

INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO 

Advogado - OAB/PA 22.146 
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