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PARECER JURÍDICO 
 
 

 
 
Processo Licitatório nº 031/2020 
Modalidade Concorrência Pública nº 003/2020. 
 
 
Objeto: Contratação de Empresa para construção de ponte 
em concreto armado na Rodovia Vicinal Trairão, Trecho 
Mpa-287 / RB-235, sobre o Rio Trairão, Lote 1, com 
extensão de 120M no Município de Cumaru do Norte – PA, 
Sob Jurisdição do 6º NR, conforme condições, quantidades, 
exigência, especificações técnicas, termo de referência, 
planilha orçamentaria e composições de preços unitários 
estabelecidas neste projeto básico por meio de concorrência 
pública. 
 
 
I – RELATÓRIO. 
 
   O Município de Cumaru do Norte-PA, 
deflagrou processo licitatório de nº031/2020, na modalidade 
Concorrência Pública 003/2020, Contratação de Empresa 
para construção de ponte em concreto armado na 
Rodovia Vicinal Trairão, Trecho Mpa-287 / RB-235, sobre 
o Rio Trairão, Lote 1, com extensão de 120M no 
Município de Cumaru do Norte – PA, Sob Jurisdição do 
6º NR, conforme condições, quantidades, exigência, 
especificações técnicas, termo de referência, planilha 
orçamentaria e composições de preços unitários 
estabelecidas neste projeto básico por meio de 
concorrência Pública. 
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Ocorre que a empresa JN PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.027.166/0001-15, APRESENTOU PEDIDO DE 
RECURSO ADMINISTRATIVO, na licitação referência. 

 
Inconformada com a decisão que declarou a 

CONSTRUTORA GAVEA LTDA, habilitada para concorrer 
no certame, a Requerida protocolou seu recurso. 

 
Alega em síntese, que a CONSTRUTORA 

GAVEA LTDA, não apresentou documentação referente ao 
item 6.1.2, alínea “b” do edital; 

a) que a empresa CONSTRUTORA GAVEA 
LTDA, não apresentou documentação 
referente ao item 6.1.2, alínea “b” , do 
edital; 

b) que a prova inscrição no cadastro de 
contribuintes deveria ser feito pela FIC – 
Ficha de inscrição cadastral. 

 
 

Diante desses fatos, o Pregoeiro solicitou 
desta procuradoria parecer sobre o presente certame. 

 
 
   É o breve relatório. 
  

II – DA  TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 

Conforme consta da ata de reunião da comissão 
de licitação, ocorrida no dia, 20 de julho de 2020, houve 
habilitação dos participante, bem como, a Empresa JN 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, se manifestou 
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interesse em protocolar recurso, ocasião em que o pregoeiro 
concedeu prazo de 05 (cinco) dias uteis. 

Assim, em 27 de Julho de 2020, é tempestivo o 
recurso.. 

Referido recurso é, portanto, TEMPESTIVO.  

Isso porque dispõe a lei 8.666/93, em seu artigo 
109, inciso I, alínea “a” que:  

Art. 109. Dos atos da Administração 
decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

 

Como dito, a Recorrente apresentou seu 
inconformismo no dia 27 de Julho de 2020, portanto dentro 
do prazo legal. 

Desta forma, considerando a tempestividade do 
recurso, opino no sentido de recebimento do mesmo.  

A habilitação jurídica como ensina Marçal Justen Filho 
assim é definida: “A prova da habilitação jurídica 
corresponde à comprovação de existência, da capacidade 
de fato e da regular disponibilidade para exercício das 
faculdades jurídicas. Somente pode formular proposta 
aquele que possa validamente contratar. As regras sobre o 
assunto não são de Direito Administrativo, mas de Direito 
Civil e Comercial. Não existe discricionariedade para a 
Administração Pública estabelecer, no caso concreto, regras 
específicas acerca da habilitação jurídica. Mais 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

PROCURADORIA JURIDICA 

 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 

CNPJ 34.670.976/0001-93 
 

4 

precisamente, a Administração deverá acolher a disciplina 
própria quanto aos requisitos de capacidade jurídica e de 
fato, dispostos em cada ramo do Direito. Encontra-se em 
situação de habilitação jurídica o sujeito que, em face do 
ordenamento jurídico, preenche os requisitos necessário à 
contratação e execução do objeto”. 

   Ao analisarmos o Edital do certame, 
verificamos no item objeto de controvérsia, a seguinte 
exigência e redação, vejamos: 

“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” 

   A citada exigência refere-se à “INSCRIÇÃO 
ESTADUAL” ou “INSCRIÇÃO MUNICIPAL”.  Trata-se do 
documento que comprova a inscrição da empresa no 
cadastro de contribuintes, ou seja, para o exercício da 
atividade, a empresa deverá inscrever-se como contribuinte 
para iniciar o pagamento dos impostos. Esse é o fim da 
exigência em questão que visa obter a certeza de que a 
empresa é contribuinte e está apta para emitir documentos 
fiscais. 

   Qual seria a prova de  inscrição no 
cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
relativo à sede da proponente, pertinente a seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual? 

   O edital e nem a legislação nomeia ou indica 
qual seria esse documento. O que ambos exigem é a 
comprovação da inscrição no cadastro de contribuintes.  
Dependendo do ramo de atuação da empresa ela poderá 
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recolher tributos estaduais ou municipais ou para ambos os 
fiscos. Dessa forma,  será cadastrada ou pela Fazenda 
Estadual ou Municipal. A prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes nada mais é do que uma certidão, declaração 
ou documento público expedido pela Prefeitura ou Estado 
onde conste a declaração ou se constate que a empresa é 
contribuinte e está regular com suas obrigações. 

   Afinal, qual seria o documento para 
comprovar essa situação de inscrição estadual e ou 
municipal. Repita-se mais uma vez que o Edital não 
estabeleceu que essa comprovação seria realizada por 
determinado documento específico. Exige-se apenas que 
haja comprovação. Nesse norte, qualquer documento 
idôneo é meio de prova para comprovar a inscrição. 

   A empresa CONSTRUTORA GAVEA LTDA 
apresentou documentos que demonstram que está 
regularmente inscrita no cadastro de contribuintes do Estado 
e do Município de sua sede e compatível com a atividade-
ramo objeto da licitação, conforme se verifica pelas 
Certidões negativas de débitos não tributários e tributários 
junto ao Estado do Pará – onde consta expressamente que 
a inscrição da empresa no fisco estadual é de número 
15.679.510-8, o que corrobora com o mesmo documento 
expedido pelo SINTEGRA e juntado com os demais 
documentos de habilitação. No mesmo sentido, consta o 
número da inscrição da empresa junto ao fisco municipal da 
cidade de Pau D´arco-PA – sede da empresa –  conforme 
consta em sua Certidão Negativa expedida pela prefeitura 
e no  ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
os seguintes dados: a)número do cadastro 00000271 – nº  
da Inscrição 23.349. 
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   Nesse rumo, de clareza solar, constam todos 
esses dados, também, no Termo de Abertura de Balanço 
patrimonial, arquivado junto a JUCEPA. 

   COM EFEITO, a prova de inscrição no 
cadastro de contribuintes do Estado e do município da sede 
da empresa foi efetivamente juntada aos autos do certame 
licitatório. Não é necessário juntar a fica de inscrição 
cadastral aludida pela empresa recorrente. Ressalte-se mais 
uma vez, que a legislação e o edital não exigem a 
apresentação da ficha de inscrição cadastral, mas apenas 
prova de que ela existe e é pertinente ao ramo de atividade 
da empresa compatível com o objeto do certame. 

   Necessário se faz ressaltar que, o 
procedimento licitatório jamais poderá ser considerado um 
fim em si mesmo, mas um meio para, em nome do interesse 
público, efetivar a contratação da proposta mais vantajosa e 
do licitante apto. Justamente por isso é que, no curso do 
certame, não se pode ater ao excesso de formalismo, por se 
dizer, não é possível privilegiar a forma em detrimento da 
matéria. Portanto, basta que, no exame das condições de 
preenchimento das regras insertas no instrumento 
convocatório, os documentos apresentados pelos licitantes 
sejam materialmente válidos para que se declare o 
vencedor.  TCU- Tribunal de Contas da União assim decidiu: 

"o apego a formalismos exagerados e injustificados é uma 
manifestação perniciosa da burocracia que, além de não 
resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda 
causa dano ao Erário, sob o manto da legalidade estrita. 
Esquece o interesse público e passa a conferir os pontos e 
vírgulas como se isso fosse o mais importante a fazer. Os 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a 
impossibilidade de impor consequências de severidade 
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incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse 
ângulo, as exigências da Lei ou do edital devem ser 
interpretadas como instrumentais." (TCU, 004809/1999-8, 
DOU 8/11/99, p.50, e BLC n° 4, 2000, p. 203.)  

   Pensar o contrário é desprestigiar a 
razoabilidade, além de fomentar prática nefasta que se 
tornou habitual nos certames nacionais: os licitantes, ao 
revés de apresentarem preços e serviços ou materiais 
compatíveis com o objeto de edital, acabam se tornando 
experts em escarafunchar algum defeito, o mais ínfimo que 
seja, na proposta ou documentação dos seus concorrentes 
e, via de consequência, alijá-los do procedimento licitatório, 
angariando, assim, uma contratação fixada a partir dos seus 
próprios moldes, interesse exclusivamente particular. 

   No mesmo norte o Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro julgou ser possível habilitar licitante que, a título 
de comprovar a inscrição no fisco, apresentou apenas 
Certidão de Regularidade Fiscal: 

"Agravo Regimental em Agravo de Instrumento - Mandado 
de Segurança - Município de Itaguaí - Decisão que deferiu 
pedido liminar para sustar processo de licitação, em que a 
Impetrante foi desclassificada por não ter cumprido o 
disposto no item 9.1.2, alínea b, do Edital, que prevê a 
apresentação de prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes estadual ou municipal - Impetrante que 
apresentou Certidão de Regularidade Fiscal expedida pelo 
Município, que comprova não somente sua condição de 
contribuinte municipal cadastrado, eis que o documento 
contém o número de sua inscrição municipal, como também 
sua situação de regularidade junto ao fisco - Presença do 
fumus boni júris e do periculum in mora - Ato judicial que não 
é teratológico nem contrário à lei ou à evidente prova dos 
autos - Manutenção do decisum que se impõe - Incidência 
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da Súmula 58 desta Corte - Reiteração dos mesmos 
argumentos em sede de agravo interno Desprovimento do 
recurso."   (TJ-RJ - AI: 00260178320148190000 RIO DE 
JANEIRO ITAGUAI 1 VARA CÍVEL, Relator: LUCIANO 
SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 
27/08/2014, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 01/09/2014).   

Pelo exposto acima, não há fundamentos de fato 
e de direito para INABILITAR a empresa  CONSTRUTORA 
GAVEA LTDA. 

   POSTO ISTO, nego provimento ao 
recurso administrativo interposto pela empresa JN 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA para manter a decisão 
da Comissão de Licitação e considerar com habilitada para 
o certame a empresa CONSTRUTORA GAVEA LTDA. 

       
   É o parecer. 
 
   Cumaru do Norte-PA, 20 de Abril de 2020. 
 
 
 
   Jose Antônio Teodoro Rosa Junior  
   OAB/PA 23.672-B 

Assessor Jurídico do município de Cumaru 
do Norte 
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