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PARECER JURÍDICO  
 
De: Procuradoria Jurídica do Município de Cacimba de Dentro. 
Para: Comissão Permanente de Licitações do Município de Cacimba de Dentro. 
Assunto: Parecer sobre o Recursos na Tomada de Preços nº.  00008/2021. 
  

RELATÓRIO 
 

Apresenta-se para parecer os autos do procedimento licitatório de referência 
“Tomada de Preços nº. 00008/2021”, especialmente a análise do recurso interposto pela 
empresa “ARRUDA BRANDAO CONSTRUCOES LTDA”, cujo objeto do certame é a 
“Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de REPROGRAMAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS – 
construção de quiosques, WC’s, guarita com reservatório elevado, e pavimentação em 
intertravado de toda a área, localizada na Rua Projetada, S/N, Conjunto Novo 
Horizonte, no município de Cacimba de Dentro – PB, objeto de repasse N° 1016912–
89/2014, SICONV 808299/2014 – MINISTÉRIO DO TURISMO.” 

 
Obedecendo aos trâmites legais, no dia 02.08.21, a CPL de Cacimba de Dentro, 

juntamente com sua assessoria técnica e com a presença do engenheiro fiscal da prefeitura, 
reuniu-se lavrando ata dos trabalhos referente a TP 00008/2021 onde, após análise 
documental das empresas interessadas, foram declaradas habilitadas seis empresas que 
apresentaram suas propostas. 

 
A referida sessão foi suspensa pela CPL para análise das propostas pelo setor de 

engenheira da prefeitura. 
 
No dia 16.08.2021, foi emitido parecer pelo setor de engenheira da prefeitura, onde, 

resumidamente, encontrou inconformidades na planilha da empresa com a melhor proposta, “MMV 
CONSTRUTORA – EIRELI”, opinando pela concessão de prazo para que a mesma sanasse as eivas. 

 
Foi publicado edital de convocação para que a “MMV CONSTRUTORA – EIRELI” 

sanasse as eivas apontadas no parecer no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
A “MMV CONSTRUTORA – EIRELI” apresentou nova planilha, que foi submetida ao 

setor de engenharia para nova análise, onde foi emitido novo parecer técnico reportando que ainda 
permaneciam vários erros. 

 
Na mesma oportunidade, o setor de engenharia analisou a proposta da possível segunda 

colocada, “ARRUDA BRANDAO CONSTRUCOES”, reputando apócrifa e sugerido a sua 
desclassificação. 

 
Por fim, o mesmo parecer sugeriu declarar como vencedora a empresa “DEA 

CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI”, que pela análise técnica da engenharia, atendeu todos os 
requisitos legais. 

 
EM 16.09.2021, a CPL reuniu-se mais uma vez, e acatando as sugestões do setor 

de engenharia, julgou e declarou vencedora a “DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI”. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO 
Procuradoria Jurídica do Município 

 
 
Inconformada com a decisão, a “ARRUDA BRANDAO CONSTRUCOES” 

apresentou recurso. 
 
É o relatório.  
 

MÉRITO 
 
PRELIMINAR. Violação ao princípio da congruência 
 
De início, registro que deve ser recebido e apreciado o presente recurso, pois 

atendido o prazo legal para sua interposição, sendo, portanto, tempestivo. 
 
O recurso reconhece a eiva apontada pela CPL e em suas razões, pede que seja 

superada a eiva e que seja realizada diligência para saná-la. 
 
Nos seus pedidos, por sua vez, pede que seja habilitada. 
 
Registramos, preliminarmente, que as razões apresentadas no deambular da peça 

de irresignação destoam do pedido recursal, violando, assim, o princípio da congruência. 
 
Isso porque, conquanto nas razões de recurso se suscita a possibilidade de sanear a 

eiva com a abertura de diligência, em seu pedido recursal, pede a sua habilitação e não a 
abertura de diligência. 

 
Essa ausência de tecnicidade na confecção do recurso, onde as razões do pedido 

de reforma diferem do pedido recursal, enseja seu não conhecimento. 
 
Mutatis mutandis, vejamos a jurisprudência: 
 
“RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. LIMITAÇÃO DA 
BASE DE CÁLCULO DO UM TERÇO DE FÉRIAS. RAZÕES RECURSAIS 
DA PARTE AUTORA DIFERENTES DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA 
MANTIDA. Pedido inicial modificado em razões recursais, o que leva ao não 
conhecimento do recurso da parte autora. NÃO CONHECERAM DO 
RECURSO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005337563 RS, Relator: Thais Coutinho 
de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2015, Turma Recursal da Fazenda 
Pública, Data de Publicação: 14/04/2015) 
 
Assim, em preliminar, s.m.j., opino pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso 

por violação ao princípio da congruência. 
 
DA IRREGULARIDADE 
 
Superada a questão preliminar, percebemos que o motivo de desabilitação da 

recorrente foi a apresentação de proposta apócrifa. 
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No caso, a recorrente desatendeu os itens 9.2 e 9.6 do edital que previam:  
 
“9.2. Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as 
especificações constantes deste instrumento e seus elementos - Anexo I, em papel 
timbrado da empresa, devidamente assinada por seu representante, contendo 
no correspondente item cotado: discriminação, quantitativo e os valores unitário e 
total expressos em algarismos, acompanhada de: 
[...]. 
 
9.6.A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, 
elaborada com clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas 
folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo responsável, com 
indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou 
execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser 
inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante 
julgar necessárias.” 
 
A assinatura de documentos nos processos licitatórios, visa dar legitimidade aos 

mesmos assim como vincular os responsáveis pela sua elaboração, evitando, também, fraudes 
e que aventureiros possam se valer de documentos de empresas para “participar” que certames 
com objetivos escusos. 

 
O recebimento e aceite de documentos apócrifos no âmbito de procedimentos 

licitatórios pode acarretar prejuízos ao regular desenvolvimento do certame, uma vez que, não 
raras vezes, muitos “representantes” peregrinam por procedimentos licitatórios munidos de 
documentos para cumprirem os requisitos formais e perseguirem negociatas escusas, a 
despeito da legítima vinculação do responsável da empresa pela documentação. 

 
Ainda que este não seja o caso em espeque, as CPL’s não podem ficar a mercê 

desse tipo de subterfúgio, prorrogando indeterminadamente o certame através de diligências 
infindáveis. 

 
É preciso que os responsáveis e representantes de empresas hajam com a 

diligência e cautela necessária na preparação da documentação necessária e exigida no edital. 
 
Como visto, o descumprimento das normas editalícias pelo licitante recorrente 

restou incontestável, evidenciando a impossibilidade da habilitação, uma vez que a 
Administração Pública está objetivamente vinculada ao Edital de Licitação. Tal imposição 
deve ser observada em prestígio ao que dispõe a Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/1993), 
sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da legalidade. Vejamos: 

 
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”. [...].  
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Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. [...].” 
 
Aceitar documentação em desacordo com o edital viola frontalmente o princípio 

da isonomia, uma vez que as outras concorrentes se submeteram e cumpriram as normas, 
assim com o princípio da legalidade, por consectário lógico, eis que a recorrente desatendeu o 
edital, que é a norma regente do certame. 

 
No ponto, vejamos o entendimento jurisprudencial: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE LICITAÇÃO  CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 001/2013 PARA OUTORGA ONEROSA DE SERVIÇOS DE TÁXI NA 
CIDADE DE CURITIBA. DESCLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE NA FASE 
DE HABILITAÇÃO, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
TÉCNICA SEM ASSINATURA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA 
PARA ASSEGURAR A HABILITAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NAS 
FASES SUBSEQUENTES, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DE MÉRITO (ART. 269, I, DO CPC). TESES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, COM A 
ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO EDITAL E A 
INVALIDADE DO DOCUMENTO APÓCRIFO. ACOLHIMENTO. 
PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA PARA QUE TODAS AS 
DECLARAÇÕES FOSSEM ASSINADAS E DATADAS PELO LICITANTE. 
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS PARTICIPANTES E PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO 
DO IMPETRANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM 
INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 25 DA LEI Nº 
12.016/2009). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME 
NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO.” (TJ-PR - APL: 15677766 PR 1567776-
6 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 
21/02/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1989 15/03/2017) 
 
A vinculação da Administração Pública às normas e condições expressas no 

Edital, como expressão máxima do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos 
termos do art. 41 da Lei nº 8.666/935 e do art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, de fato, 
corresponde a premissa inquestionável. O Edital do processo licitatório constitui-se em ato 
regulamentar vinculante à Administração Pública e aos particulares, estando estes 
estritamente subordinados aos seus termos. 

 
De igual maneira, temos que a análise dos documentos apresentados deverá 

ocorrer de modo objetivo, o que significa dizer que as propostas serão julgadas segundo 
critérios precisos e impessoais pela Administração Pública. Em última instância, segundo, 
seria possível afirmar que a observância aos referenciais estabelecidos pelo instrumento 
convocatório e o julgamento objetivo das propostas asseguram o princípio da livre 
concorrência, na medida em que possibilitam a habilitação de candidatos em iguais condições 
para a escolha da melhor proposta e desqualificam aqueles que não preencheram as exigências 
do certame.  
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Aliás, a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Portanto, não 

cumprindo a licitante com as exigências do edital, que se mostram válidas, correta sua 
inabilitação, conforme entende a jurisprudência pátria: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. 
PREGRÃO PRESENCIAL Nº 234/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA. HABILITAÇÃO. CAPACITAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA. 
PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO ATO QUE INABILITOU A 
EMPRESA POR INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO 
EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO NÃO CARACTERIZADO. 
PRINCÍPIO DA ESTRITA VINCULAÇÃO. REQUISITOS NÃO 
CONFIGURADOS. 1. A exigência prevista no edital da comprovação da boa situação 
financeira da licitante não caracteriza minúcia ou extravagância da administração, ao 
contrário, busca atestar a capacidade concreta para o desempenho satisfatório do 
serviço que está sendo contratado. 2. Ausente comprovação da inatividade da empresa 
no ano de 2015 no momento da habilitação, além do seu enquadramento nas exceções 
previstas no item do edital que permitiam a apresentação do balancete do mês anterior 
ao da licitação, não há falar em ilegalidade do ato praticado. 3. É defeso ao Poder 
Judiciário invalidar ato da autoridade apontada como coatora, porque 
praticado em consonância com o estabelecido no edital, em atenção ao 
princípio da estrita vinculação, sob pena de extrapolar sua competência, 
ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder da 
administração e quando comprovado manifesto erro de apreciação da 
Comissão de Licitação. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70076467646, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 23/05/2018) 
 
  

CONCLUSÃO 
 

  Por todo o exposto, s.m.j., opina-se, em preliminar prejudicial de mérito, pelo 
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO por violação ao princípio da congruência; ou, no 
mérito, pela IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto, na esteira da fundamentação acima. 

 
É o parecer.  
À consideração superior. 
Cacimba de Dentro, 13 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

RHAFAEL SARMENTO FERNANDES 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

OAB/PB N. 17.319 
  


