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PARECER JURÍDICO 

 

 

Ref: 

 

Pregão Eletrônico 40/ 2022 

Impugnante: JÚLIO CESAR GASPARINI JÚNIOR EIRELI. 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 

(PLAYGROUND) BRINQUEDOS DE MADEIRA EM ÁREAS DE POSSE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus 

anexos 

 

 

I- RELATÓRIO. 

 

   A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do 

Pará, publicou o edital, Pregão Eletrônico nº 40/2022, para “REGISTRO 

DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (PLAYGROUND) 

BRINQUEDOS DE MADEIRA EM ÁREAS DE POSSE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

Ocorre que a empresa JÚLIO CESAR GASPARINI 

JÚNIOR EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

08.973.569/0001-45 I.E. 647.508.210.110, com sede na Rua Pau Brasil, 201, 

Jardim Galante - Cedral – SP, representada pelo titular Júlio César 

Gasparini Junior, RG. 44.049.785-1 – CPF/MF. 337.889.768-91, 

APRESENTOU PEDIDO IMPUGNAÇÃO À EDITAL referência. 

 

Alega em síntese, o instrumento convocatório desta 

licitação deixa de exigir documentos básicos importantes exigidos na Lei, 

Exigência do certificado registro da empresa no IBAMA, Exigência do 
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certificado registro da empresa no CREA, Exigência de exames 

laboratoriais conforme normas da ABNT.  

Em arremate, a empresa requerente requer a  

IMPUGNAÇÃO, seja conhecida e julgada procedente, com efeito de exigir 

apresentação dos documentos a cima citado.  

 

Diante desses fatos, a Pregoeira solicitou desta 

procuradoria parecer sobre o presente certame. 

 

   A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA, 

usando as atribuições que lhe são conferidas, e, em conformidade com 

normas previstas na Lei nº 8.666/93, nos princípios da legalidade, 

eficiência e economicidade que norteiam a Administração Pública, decide 

por esclarecer os questionamentos e indeferir a impugnação Edital do 

Pregão Eletrônico 40/2022. 

 

   É o breve relatório. 

 

II- Do Mérito. 

    Pois bem. Vejamos o entendimento a lei de licitação: 

Pregão para registro de preços: 1 – A exigência de 

certificado de boas práticas de fabricação não se coaduna com os 

requisitos de habilitação previstos na Lei 8.666/1993 

Em face de representação, o Tribunal tomou 

conhecimento de potenciais irregularidades no Pregão nº 208/2010, 

realizado pelo Ministério da Saúde – MS, para registro de preços, e cujo 

objeto consistiu na aquisição de kits de testes de quantificação de RNA 

viral do HIV-1, em tempo real, no total de 1.008.000 unidades, a serem 

distribuídos para as 79 unidades que compõem a Rede Nacional de 

Laboratórios (com previsão de mais quatro a serem instaladas), em todos 

os estados da Federação. Dentre tais irregularidades, constou exigência, 
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para o fim de qualificação técnica, de certificado de boas práticas de 

fabricação, o qual, na visão da representante, estaria em contrariedade à 

ordem jurídica. Para o relator, assistiria razão à representante, em razão 

da ausência de previsão legal para a exigência em questão. Para ele, “o 

art. 30 da Lei nº 8.666/93 enumera os documentos que poderão ser 

exigidos para fim de comprovação da qualificação técnica, entre os quais 

não se incluem certificados de qualidade”. Assim, não haveria sido 

observado o princípio da legalidade. Além disso, ainda para o relator, 

“ainda que se considerasse legal a exigência supra, ela não atenderia, no 

caso concreto, ao princípio da proporcionalidade, não se revelando, na 

espécie, indispensável à garantia do cumprimento das obrigações a 

serem assumidas perante o Ministério da Saúde”. Por conseguinte, votou, 

e o Plenário aprovou, por que se determinasse ao Ministério da Saúde a 

exclusão do edital do Pregão nº 208/2010 da exigência do certificado de 

boas práticas de fabricação, por absoluta falta de amparo legal, bem 

como por não se mostrar indispensável à garantia do cumprimento das 

obrigações a serem pactuadas. Acórdão n.º 392/2011-Plenário, TC-

033.876/2010-0, rel. Min. José Jorge, 16.02.2011. 

Este entendimento é de grande relevância uma vez que 

compete exclusivamente à união legislar sobre as normas gerais de 

licitação – inciso XXVII, artigo 22 da CF – e o alcance das Decisões do TCU 

está expresso na Súmula nº 222: 

Súmula nº 222. As Decisões do Tribunal de Contas da 

União, relativas à aplicação de normas gerais de 

licitação, sobre as quais cabe privativamente à União 

legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.    

Do Formalismo moderado: 

Este princípio, ainda que sem esta nomenclatura 

expressa, encontra-se materializado em diversos pontos da Lei nº 9.784, 

de 1999. A título de exemplo, citam-se os critérios estabelecidos pelos 
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incisos VI (adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 

obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público), VIII 

(observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados) e IX (adoção de formas simples, suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados) do parágrafo único do art. 2º, de observância obrigatória 

nos processos administrativos. Cita-se também o art. 22 da lei em tela, 

que prevê que "os atos do processo administrativo não dependem de 

forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir". 

 A lógica deste princípio indica que devem ser 

observadas as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados e, por simetria, à consecução do interesse público pela 

Administração, porém, estas formalidades não podem ser revestidas de 

um rigorismo que cerceie os mencionados direitos ou, mantendo se a 

correspondência, que imponha entraves à realização do interesse público 

de maneira eficiente pela Administração.  

Posto isto, considerando o acima exposto, e ainda, 

considerando os princípios norteadores da administração pública, 

recomendo INDEFERIR a impugnação, devendo o Setor de Licitações 

providenciar, com a urgência que o caso requer, Publicação em relação 

os esclarecimentos para tornar-se de conhecimento público e esclarecer 

eventuais dúvidas, encaminhar a autoridade superior para conhecimento. 

 É o parecer opinativo que remeto a analise superior. 

 Cumaru do Norte-PA, 25 de Outubro de 2022. 

 

Jose Antônio T.R. Junior 

OAB/PA 23.672-B 

Assessor Jurídico 
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