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Parecer Jurídico n. 111/2021/DT

 

Processo Licitatório
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE

Consulente:

Assunto:
desclassificação
divergente ao do edital. 

 

 

1. Relatório 

Trata-se de pedido de Parecer 
empresa GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA
Pregão Eletrônico 10/2021, que tem por escopo a “
de serviços de transporte”. 

A sessão pública ocor
empresa Gustavo e Adrieli Transportes Ltda
objeto do item 3, não fazendo correspondência ao edital.
documentos, quais sejam, 
Jurídica. 

Não contente com a decisão
administrativo (03.11.2021)

Nenhum documento novo foi acostad

Síntese do necessário, passo ao exame jurídico do requerimento.

 

2. Preliminarmente 

O recurso se deu, de forma tempestiva, 
manifestou o interesse de interpor recurso conforme o 

art. 44, caput, e ainda de acordo com o §1º 
(03.11.2021). 

Diante de todo o exposto e por restar flagrante 
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n. 111/2021/DT 

Processo Licitatório FMS- PE RP 10/2021 
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE. 

Consulente: Departamento de Licitações e Contratos –

Assunto: Recurso da empresa Gustavo e Adrieli Transportes Ltda
desclassificação em sessão pública. Falta de documentos. Objeto 
divergente ao do edital.  

se de pedido de Parecer Jurídico, que tem por objeto recurso interposto pela 
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA, no Processo Licitatório 

, que tem por escopo a “eventual contratação de forneci
 

A sessão pública ocorreu na data de 28.10.2021, aberta a sessão percebeu
Adrieli Transportes Ltda, teriam cadastrado de forma errônea o 

objeto do item 3, não fazendo correspondência ao edital. E ainda estariam faltando dois 
, quais sejam, documento de identidade e Cadastro Nacional de Pessoa 

a decisão da comissão e da pregoeira, apresentou recurso 
2021), dentro do prazo, sem contrarrazões da outra licitante. 

Nenhum documento novo foi acostado aos Autos, por qualquer das partes

do necessário, passo ao exame jurídico do requerimento. 

de forma tempestiva, dentro do prazo de 20 minutos o licitante 
manifestou o interesse de interpor recurso conforme o Decreto Federal n. 10.024/2019, 

, e ainda de acordo com o §1º no prazo de três dias apresentou as razões, 

Diante de todo o exposto e por restar flagrante a tempestividade do recurso
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 - EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 

– DLC- FMS 

Adrieli Transportes Ltda, por 
em sessão pública. Falta de documentos. Objeto 

Jurídico, que tem por objeto recurso interposto pela 
, no Processo Licitatório 

eventual contratação de fornecimento 

28.10.2021, aberta a sessão percebeu-se que a 
, teriam cadastrado de forma errônea o 

E ainda estariam faltando dois 
documento de identidade e Cadastro Nacional de Pessoa 

apresentou recurso 
, dentro do prazo, sem contrarrazões da outra licitante.  

o aos Autos, por qualquer das partes. 

dentro do prazo de 20 minutos o licitante 
Decreto Federal n. 10.024/2019, 

prazo de três dias apresentou as razões, 

a tempestividade do recurso. 



 

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Departamento Jurídico
_________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________
Rua Duque de Caxias, 165 

 

3. Análise do mérito 

Apesar do exposto, vamos

O Edital n. 10/2021, exigia no item 11, sobre a habilitação,
necessária para os licitantes. De modo que a empresa recorrente não apresentou os 
seguintes documentos: "i" da letra "a" (cédula de identidade) e "i" da 

Quanto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de forma 
inconteste, trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída 
do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que obs
regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. 

A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art.
37, caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses 
princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes (art. 37, inciso XXI).

Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do 
princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras 
por ela própria lançadas no instrumento que convoca e reg

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui, portanto, extrema 
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os 
administrados às regras nele estipuladas. 

Dessa feita, em se tratando de regras cons
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 
8.666/1993, in verbis: 

 Art. 3º A licitação destina
constitucional da isonomia, a seleção d
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade,
instrumento convocatório, do julgamento objetivo
correlatos.  
Art. 41. A 
condições do edital
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
[...] XI - a vinculação ao edital de licitação
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Apesar do exposto, vamos à rápida análise do alegado.  

, exigia no item 11, sobre a habilitação,
necessária para os licitantes. De modo que a empresa recorrente não apresentou os 

"i" da letra "a" (cédula de identidade) e "i" da letra "d" (CNPJ).

Quanto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de forma 
se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída 

do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que obs
regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. 

A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art.
37, caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses 
princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
rentes (art. 37, inciso XXI). 

se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do 
princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras 
por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui, portanto, extrema 
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os 
administrados às regras nele estipuladas.  

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve 
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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 lhes são 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou 
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, exigia no item 11, sobre a habilitação, documentação 
necessária para os licitantes. De modo que a empresa recorrente não apresentou os 

letra "d" (CNPJ). 

Quanto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de forma 
se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída 

do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as 
regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.  

A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 
37, caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses 
princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do 
princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras 

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui, portanto, extrema 
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os 

tantes de instrumento convocatório, deve 
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 

se a garantir a observância do princípio 
a proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da vinculação ao 
e dos que lhes são 

Administração não pode descumprir as normas e 
, ao qual se acha estritamente vinculada.  

São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
ou ao termo que a dispensou 



 

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Departamento Jurídico
_________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________
Rua Duque de Caxias, 165 

ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; (Grifos 
acrescidos). 

Sobre o tema, igual orientação pode
(STF), 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 ASSINATUR
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. 
pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou 
exigência prescrita no edital de concorrência.
princípio constitucional da preponderância da proposta
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 
poder exigir
Negado provimento ao recurso. (Grifos Nossos)

 Alega a recorrente que por estar
pequeno porte, teriam o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período 
para juntada dos documentos 
meio do item 11.9, que diz o seguinte:

11.9. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
Consoante o disposto 
123/2006, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério do 
Município de Quilombo, para a 
documentação

 Ocorre que o edital faz referência em regularizar os documentos,
fiscal ou trabalhista que tiverem restrições,
estão fora da data de validade,
a lei ou o edital dão prazo para juntar um novo documento que não tenha sido juntado 
no momento oportuno. 
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ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; (Grifos 
 

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Tribunal F
, como será a seguir demonstrado. O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em 

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. 
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 observância ao 
princípio constitucional da preponderância da proposta
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. (Grifos Nossos). 

Alega a recorrente que por estar enquadrada como microempresa e empresa de 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período 

para juntada dos documentos faltantes (cédula de identidade e CNPJ), justificando por 
meio do item 11.9, que diz o seguinte: 

11.9. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
Consoante o disposto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar Federal n. 
123/2006, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, havendo 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério do 
Município de Quilombo, para a regularização da referida 

mentação. (grifo nosso). 

Ocorre que o edital faz referência em regularizar os documentos,
fiscal ou trabalhista que tiverem restrições, ou seja, quando os documentos apresentados 
estão fora da data de validade, ou apresentam débitos, por exemplo, em momento algum 
a lei ou o edital dão prazo para juntar um novo documento que não tenha sido juntado 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Página 3 de 4 

ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; (Grifos 

ser encontrada no Supremo Tribunal Federal 
, como será a seguir demonstrado. O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 

A. 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 

3. A 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 

financeira, sob pena de a Administração não 
lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. 

enquadrada como microempresa e empresa de 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período 

, justificando por 

11.9. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
no § 1º do art. 43 da Lei Complementar Federal n. 

123/2006, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, havendo 
restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério do 

regularização da referida 

Ocorre que o edital faz referência em regularizar os documentos, da qualificação 
ou seja, quando os documentos apresentados 

xemplo, em momento algum 
a lei ou o edital dão prazo para juntar um novo documento que não tenha sido juntado 
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A empresa tem o dever de entregar toda a documentação exigida no Edital, caso 
não entregue será automaticamente Inabilitada, 
pela Inabilitação da Recorrente por ter deixado de apresentar alguns documentos e ter 
havido distorções na elaboração da Proposta de Preços. 

 Por se tratar de um erro substancial, 
relacionado à substância do documento. A eventual correção acarretaria na substituição 
de informações essenciais ou, ainda, na inclusão posterior de documento que não se 
refira a mera complementação ou esclarecimento.

 Correta ainda a decisão da preoge
proposta estar errada, depois de aberta a sessão não pode haver mudanças/correções nas 
propostas, visto poder beneficiar uma ou outra licitante ferindo assim os princípios da 
impessoalidade e o da moralidade.

  De modo que todas as empresas que participarem das licitações devem ter 
tratamento igualitário, sem beneficiar uma ou prejudicar a outra, por isso que todos 
devem seguir as normas do edital.

  Destarte, pelo todo o exposto sobre a vinculação ao edital
constitucionais, não me parece assistir

 

4. Conclusão 
 
Face ao exposto, entendo que 

pela empresa Gustavo e Adrieli Transportes Ltda
decisão desclassificatória da Comissão de Licitações
recurso interposto pela recorrente

 O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não 
competindo adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos 
autoridade competente. 

É o parecer, salvo melhor juízo.

  

Quilombo, 
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empresa tem o dever de entregar toda a documentação exigida no Edital, caso 
não entregue será automaticamente Inabilitada, o que bem decidiu a Pregoeira por optar 
pela Inabilitação da Recorrente por ter deixado de apresentar alguns documentos e ter 
havido distorções na elaboração da Proposta de Preços.  

Por se tratar de um erro substancial, se trata de vício insanável, posto 
relacionado à substância do documento. A eventual correção acarretaria na substituição 
de informações essenciais ou, ainda, na inclusão posterior de documento que não se 
refira a mera complementação ou esclarecimento. 

Correta ainda a decisão da preogeira em desclassificar a licitante, haja vista a 
proposta estar errada, depois de aberta a sessão não pode haver mudanças/correções nas 
propostas, visto poder beneficiar uma ou outra licitante ferindo assim os princípios da 
impessoalidade e o da moralidade. 

De modo que todas as empresas que participarem das licitações devem ter 
tratamento igualitário, sem beneficiar uma ou prejudicar a outra, por isso que todos 
devem seguir as normas do edital. 

pelo todo o exposto sobre a vinculação ao edital 
, não me parece assistir razão a recorrente. 

Face ao exposto, entendo que não merecem acolhimento as teses trazidas à baila 
Adrieli Transportes Ltda, e assim sugiro a 
da Comissão de Licitações e, consequente, desprovimento do 

recorrente. 

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não 
competindo adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Quilombo, 12 de novembro de 2021. 

 

Diana Tibolla  
OAB/SC n. 53.323 

Procuradora Municipal 
Matrícula n. 20.425 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Página 4 de 4 

empresa tem o dever de entregar toda a documentação exigida no Edital, caso 
o que bem decidiu a Pregoeira por optar 

pela Inabilitação da Recorrente por ter deixado de apresentar alguns documentos e ter 

se trata de vício insanável, posto que 
relacionado à substância do documento. A eventual correção acarretaria na substituição 
de informações essenciais ou, ainda, na inclusão posterior de documento que não se 

ira em desclassificar a licitante, haja vista a 
proposta estar errada, depois de aberta a sessão não pode haver mudanças/correções nas 
propostas, visto poder beneficiar uma ou outra licitante ferindo assim os princípios da 

De modo que todas as empresas que participarem das licitações devem ter 
tratamento igualitário, sem beneficiar uma ou prejudicar a outra, por isso que todos 

 e os princípios 

não merecem acolhimento as teses trazidas à baila 
 manutenção da 

desprovimento do 

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não 
competindo adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pela 
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