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PARECER JURÍDICO 

Parecer Jurídico nº 015/2021. 

Assunto: Recurso Interposto Contra Decisão Proferida em Certame de Processo 

Licitatório - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2021-002-CMJ 

Protocolo em 11/05/21. 

Recorrente: POSTO DALLAS EIRELI – ME. 

 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. ANÁLISE DE RECURSO. 
PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR 
PREÇO, SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS (SRP) PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, 
ESTADO DO PARÁ. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela Empresa POSTO 

DALLAS EIRELI – ME. 

 

Em apertada síntese, a comissão de licitação inabilitou a recorrente por ter 

apresentado declaração em desacordo com o item 17.X do edital, ou seja, a 

declaração não foi atestada pelo pregoeiro até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 

do certame, conforme anexo II, modelo “E”, do edital. 

 

É o breve relatório. 

 

ANÁLISE JURÍDICA 

 

1. IRREGULARIDADE NA HABILITAÇÃO 

 

A regra nos procedimentos licitatórios, a teor do que dispõe o art. 4º, parágrafo único 

da Lei n. 8.666/93 é a formalidade, como forma de prestigiar a segurança e a 

previsibilidade das decisões e evitar mácula imprescindível à lisura do procedimento. 

 

Indubitavelmente, a comissão licitante, ao desclassificar ou classificar as empresas 

participantes poderá agir com o devido formalismo. 
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Assim, um ato de excessiva formalidade pode causar a perda de uma proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública. O que não ocorreu in casu. Entretanto, 

deixar de aplicar a formalidade preconizada no instrumento convocatório, abrindo 

exceções, pode gerar transgressão ao princípio da igualdade e o da vinculação ao 

instrumento convocatório.  

 

Não se trata se ausência de documentos não essenciais, ou seja, a exigência 

conferida no momento da habilitação não trará prejuízos ao procedimento, menos 

ainda à Administração Pública. Ao exigir o formalismo, a comissão licitante 

prestigiará o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, em contrapartida 

prestigiará a busca pela proposta mais vantajosa e a aplicação da igualdade. 

 

A licitação não pode fugir da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Neste sentido, segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório: 

 

“é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da 

administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio 

é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado 

pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a 

Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada”. (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416) 

    

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Tribunal Federal 

(STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (TRF1) e no Tribunal de Contas da União, como será a seguir demonstrado. 

 

O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim ementada: 

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 

FINANCEIRA SEM ASSINATURA. 

DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 

VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E 

DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta 

sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta 

caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do 

documento. 2. IMPÕE-SE, PELOS PRINCÍPIOS DA 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E 

DO JULGAMENTO OBJETIVO, A DESCLASSIFICAÇÃO 

DO LICITANTE QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA 

PRESCRITA NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA. 3. A 
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OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

PREPONDERÂNCIA DA PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA PARA O PODER PÚBLICO SE DÁ 

MEDIANTE O COTEJO DAS PROPOSTAS VÁLIDAS 

APRESENTADAS PELOS CONCORRENTES, NÃO 

HAVENDO COMO INCLUIR NA AVALIAÇÃO A 

OFERTA EIVADA DE NULIDADE. 4. É imprescindível a 

assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta 

financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-

lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. 

Negado provimento ao recurso. 

 

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 

595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal decidiu: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 

PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO 

CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 

DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem 

entendeu de forma escorreita pela ausência de 

cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o 

procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da 

vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 

da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o 

descumprimento das normas contidas no edital. Sendo 

assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão 

recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no 

Diário Oficial da União do registro do alimento emitido 

pela Anvisa", este deve ser o documento apresentado 

para que o concorrente supra o requisito relativo à 

qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a 

empresa apresenta outra documentação - protocolo de 

pedido de renovação de registro - que não a requerida, 

não supre a exigência do edital. Aceitar documentação 

para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, 

é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o 

que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 

O TRF1 também já decidiu que a Administração deve ser fiel ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório (AC 199934000002288):  

 

“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

´a Administração não pode descumprir as normas e 
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condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada´ (Lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a 

lei da licitação. A despeito do procedimento ter suas 

regras traçadas pela própria Administração, não pode 

esta se furtar ao seu cumprimento, estando legalmente 

vinculada à plena observância do regramento”. 

 

O mesmo TRF1, noutra decisão (AC 200232000009391), registrou: 

 

Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º [Lei 

nº 8.666/93], pode-se afirmar a estrita vinculação da 

Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo 

quanto àquelas de procedimento. (...) O descumprimento 

a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive 

através dos instrumentos de controle interno da 

Administração Pública. Nem mesmo o vício do edital 

justifica a pretensão de ignorar a disciplina por ele 

veiculada. Se a Administração reputar viciadas ou 

inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é 

facultado pura e simplesmente ignorá-las ou alterá-las 

(...)"(Justen Filho, Marçal; Comentários à lei de licitações 

e contratos administrativos; 8ª ed., São Paulo, Dialética, 

comentários ao art. 41, pgs. 417/420). A conduta da 

Administração na condução do pleito foi de estrita 

observância e vinculação ao edital, sendo o direito 

prejudicado pertencente a terceiro que não observou as 

prescrições editalícias, sendo descabida a pretensão de 

beneficiar-se de sua desídia. 

 

Por fim, para além dos tribunais judiciários, mister trazer à baila a posição do TCU 

sobre a matéria aqui discutida. Há centenas de acórdãos do TCU que tratam da 

vinculação ao edital, com orientação alinhada àquela apresentada neste parecer e 

que podem ser sintetizadas na recomendação apresentada pelo tribunal no Acórdão 

483/2005:  

 

“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”. 

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o 

licitante a observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital 
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CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo 

de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no 

instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações 

jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o 

tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as 

disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 

 

Ressalte-se que a isonomia foi tão fielmente aplicada ao caso que houve inclusive o 

descredenciamento da empresa POSTO PRAÇA LTDA. Demonstrando que não 

houve tentativa alguma de privilegiar uma licitante em detrimento de outra. 

 

Assim, entendemos como acertada a decisão tomada pelo Pregoeiro. 

Necessário, retornem-se para nova manifestação. 

É o parecer. 

 

Jacundá/PA, 13 de maio de 2021. 

 

 

 

EDEN RODRIGO DA SILVA MELO 

OAB/PA 14.683 

ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE JACUNDÁ. 

 

EDEN RODRIGO DA 
SILVA 
MELO:70894701215

Assinado de forma digital por 
EDEN RODRIGO DA SILVA 
MELO:70894701215 
Dados: 2021.05.14 13:07:19 
-03'00'
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

MANUTENÇÃO DE DECISÃO 

Pregão Presencial n.º 9/2021-002-CMJ 

 

RECORRENTE: POSTO DALLAS EIRELI CNPJ  

RECORRIDO(S): ATOS DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

 

  Ilustríssimo Senhor Presidente, 

 

 

Trata-se de processo licitatório cujo objeto resume-se na  AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 

PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JACUNDA  

 

A modalidade adotada foi Pregão Presencial do tipo menor preço POR ITEM, onde participaram 

02 (duas) empresas, sendo elas: POSTO DALLAS EIRELI, e POSTO PRAÇA LTDA.  

 

Conforme descrito em ATA, a empresa POSTO PRAÇA LTDA, não foi credenciada, e a 

empresa POSTO DALLAS EIRELI, fora INABILITADA ´por não cumprir os requisitos  do EDITAL 

em seu artigo 17.X. 

 

Foi concedido, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/02, o prazo para recurso 

quanto o julgamento dos documentos de habilitação.  

 

Em face disso, a empresa POSTO DALLAS EIRELI recorreu (fls. 216/233) da decisão do 

Pregoeiro e equipe de apoio em relação à sua inabilitação. 

 

Juntados no prazo legal o recurso por parte da licitante, e ainda, com base na análise legal da 

assessoria jurídica e seu Parecer Jurídico em face do exposto, cumpre o Pregoeiro e equipe de apoio 

manter sua decisão ou fazer subir os recursos devidamente informados a Autoridade Superior, neste 

caso, o Presidente da Câmara Municipal de Jacundá..  

 

Abaixo segue o resumo do pedido em recurso interposto pela recorrente POSTO DALLAS 

EIRELI  

 

Requer a esse pregoeiro e equipe de apoio que se digne em reformar a decisão exarada 

mais precisamente que julgou como inabilitada no presente certame a ora recorrente, 

visto que a habilitação da mesma é imprescindível para a validade do presente 

procedimento licitatório, uma vez evidente, conforme cabalmente demonstrado, que 

cumpriu todas as exigências reguladas no referido instrumento convocatório. Assim, 

reconhecendo-se a ilegalidade da respeitável decisão aqui posta, requer, de rigor, que se 

admita como vencedora do certame em todas as etapas da licitação consubstanciada 

autorizando sua participação como se habilitada estivesse. 

 

 

DA DECISÃO 

 

Após análise, tendo por base o Parecer Jurídico acostado aos autos, que na íntegra foi acolhido 

pelo Pregoeiro e equipe de apoio, o considerando como sua própria fundamentação, DECIDE manter 

sua a decisão de INABILITAÇÃO da empresa POSTO DALLAS EIRELI.  
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Estando devidamente prestadas as informações, subam os autos à apreciação e julgamento pela 

Autoridade Superior, em homenagem ao art. 4º da Lei n.º 10.520/02. 

 

Jacundá - PA, 14 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Izaac Scheidegger Emerique  

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZAAC SCHEIDEGGER 
EMERIQUE:65795040
215

Assinado de forma digital 
por IZAAC SCHEIDEGGER 
EMERIQUE:65795040215 
Dados: 2021.05.14 17:28:41 
-03'00'
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DECISÃO FINAL EM JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Processo Licitatório n.º 9/2021-002-CMJ 

 

 

Face o exposto, DECIDO acolher o explicitado na análise do Pregoeiro e Equipe de Apoio e 

acato o Parecer Jurídico, que utilizo como minhas próprias razões de decidir, para conhecer do 

recurso interposto pela licitante POSTO DALLAS EIRELI e, no mérito, NEGAR-LHE 

PORVIMENTO, declarando, portanto o Pregão Presencial 9/2021-002-CMJ como 

FRACASSADO. 

 

Cumpra-se, Intime-se e Publique-se. 

 

Jacundá - PA, 17 de Maio de 2021. 

. 
 

 

 

 
 

THARLLES DA SILVA BORGES 

Presidente da Câmara Municipal de Jacundá 
 

 

 

 
 

THARLLES DA SILVA 
BORGES:0171189620
9

Assinado de forma digital por 
THARLLES DA SILVA 
BORGES:01711896209 
Dados: 2021.05.17 15:01:46 -03'00'
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