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DA: ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

PARA: SETOR DE LICITAÇÕES. 
 

Recorrente: SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELO 
Recorrido: Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-SMS-TP-PMP-SAÚDE. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE REFORMA EM GERAL DA UNIDADE BASICA 
DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PACAJÁ/PA. 
 

 

Trata o presente parecer, de avaliação sobre decisão administrativa no 
certame licitatório sob referência, notadamente, quanto ao não recebimento do 

recurso administrativo interposto pela empresa SIQUEIRA CONSTRUTORA 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.129.785/0001-68, quanto a sua 

inabilitação. 

A Comissão de licitação fundamentou sua decisão, a partir do momento em 

que a referida empresa não cumpriu com a regra do edital quanto a forma de 
apresentação do recurso, qual seja, apresentação em meio físico apresentado 
junto ao protocolo da  Prefeitura Municipal de Pacajá, conforme disposto no 

instrumento convocatório (subitem 11.3.7.3 – C edital da Tomada de Preços n° 

001/2022). 

Pois bem, como sabido a licitação é o procedimento administrativo que tem 
por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para Administração devendo, 

para isso, cumprir ritos específicos delineados na legislação.  

Ocorre que entre os fundamentos norteadores a serem observado para a 

execução dos certames licitatórios, o próprio legislador dispôs no art. 3º da Lei nº 
8.666/93, que o processo de licitação deve seguir também princípios jurídicos que 

devem ser observados para efeito, principalmente, garantir a imparcialidade da 

administração em face dos licitantes participantes dos processos de disputa. 

Dentre os princípios elencados na norma legal, destaca-se para o caso o 
princípio da vinculação ao edital, princípio esse que oferece tanto para a 
administração quanto para o licitante, a segurança de que o procedimento 

licitatório será conduzido de acordo com regras pré-estabelecidas garantindo, 

assim a segurança necessária para as partes envolvidas no processo. 

Feito esse breve, mas necessário registro, observa-se que no caso ora 
analisado, a Comissão de Licitação agiu de acordo com que está estabelecido no 

edital, cumprindo assim, o que determina o princípio jurídico disposto em lei. 
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Nem se argumente pela possibilidade de se observar, para o caso, o 

princípio do formalismo moderado, posto que este é incompatível com a situação 
posta, haja vista ser a obrigação de apresentar o recurso via meio físico, uma 

obrigação comissiva determinada em edital, não podendo ser desprezada pela 

Comissão. 

Desta forma, essa assessoria entende que a decisão tomada pela Comissão 
de Licitação atendeu aos preceitos legais, devendo a autoridade competente 

homologar a mesma. 

Conclusivamente, apenas para efeito de argumentação final, verificou-se 
que apesar da Comissão não ter conhecido do recurso por sua intempestividade, 

a mesma enumerou as falhas que ensejaram à inabilitação da empresa recorrente, 
demonstrando para essa assessoria que diante dos fatos ali elencados, o recurso, 

se tempestivo, poder-se-ia ser improvido por mera procrastinação e, com isso, 
inclusive, poderia gerar para empresa recorrente, penalizações consignadas no 

próprio instrumento convocatório. 

Portanto, essa assessoria ratifica a decisão da CPL, devendo os autos serem 

homologados pela autoridade superior. 

É o parecer,  

S. M. J. 

Pacajá/PA, 30 de março de 2022. 

 

 

MANUEL CARLOS GARCIA GONÇALVES 
OAB/PA 6492 

ASSEJUR/PMP 
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