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Parecer nº. 006/2020 

Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 

Assunto: PREGÃO PRESENCIAL nº. 008/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 

nº. 0203001/2020 – RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO 

DA LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA POR 

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE REALIZADO PELA PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP E CONTRARECURSO APRESENTADO PELA 

EMPRESA VL REFRIGERAÇÃO LTDA. 

 

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO 

PRESENCIAL nº. 008/2020 - PROCESSO 

LICITATÓRIO nº. 0203001/2020. RECURSO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DA 

LICITAÇÃO E CONTRARECURSOS PEDINDO A 

MANUTENÇÃO DO RESULTADO. PARECER PELO 

CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS 

INTERPOSTOS PELAS LICITANTES. REALIZAÇÃO 

DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. A 

empresa PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA-EPP ao participar de sessão 

de pregão presencial nº. 003/2020 

referente ao processo licitatório nº. 

0203001/2020 que tinha como objeto a 

contratação de empresa especializada em 

serviços de Manutenção Preventiva e 

Corretiva de Centrais de AR, destinados 

as Secretarias e Prefeitura de Primavera, 

conforme discriminação do Anexo I A e B. 

do edital, que fora realizada na 

prefeitura municipal de Primavera. A 

empresa realizou pedido de anulação da 

licitação por entender que estavam 

presentes indícios de irregularidades. Da 

mesma forma a empresa VL REFRIGERAÇÃO LTDA 

pediu a manutenção do resultado 

1. DA CONSULTA. 

Submete-se a análise desta Procuradoria Jurídica a 

situação em que a empresa PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA-EPP ao participar de sessão de pregão presencial 

nº. 008/2020 referente ao processo licitatório nº. 0203001/2020, 

que tinha como objeto a contratação de empresa especializada em 

serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Centrais de AR, 

destinados as Secretarias e Prefeitura de Primavera, conforme 

discriminação do Anexo I A e B. do edital, que fora realizada na 

prefeitura municipal de Primavera, e que posteriormente a empresa 

realizou pedido de anulação da licitação por entender que estavam 
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presentes indícios de irregularidades, bem como, a empresa VL 

REFRIGERAÇÃO LTDA pedi a manutenção do resultado da licitação. 

Instruem os autos os seguintes documentos: Termo de 

referência, Edital PP 008-2020, Ata realização PP 008-2020, 

Recurso Administrativo da empresa PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMERCIO 

E SERVIÇOS LTDA – EPP com Pedido de anulação da licitação e Contra 

Recurso da empresa VL REFRIGERAÇÃO LTDA.  

2. DA ANÁLISE JURÍDICA. 

Primeiramente cabe demonstrar os fatos que 

consubstanciarão esta análise, sendo eles que: A empresa PARAFRIOS 

REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP ao participar de sessão 

de pregão especificada acima, restou inconformada diante da 

decisão da Comissão Permanente de Licitação que declarou vencedora 

do certame em questão a empresa VL REFRIGERAÇÃO LTDA, argumentando 

que atendia a todos os requisitos de habilitação. O seu 

inconformismo a fez interpor recurso administrativo aduzindo em 

suma que: 1- a empresa licitante vencedora tem como sócio o irmão 

do Pregoeiro; 2- que a empresa possui documentos fora da validade; 

3- que o edital foi restritivo por colocar um lote a participação 

exclusiva de MEI´s, ME´s e EPP´s local; e 4- que a Prefeitura 

executou processo em desacordo com a legislação vigente. Da mesma 

forma a empresa VL REFRIGERAÇÃO solicita a manutenção do resultado 

pois a concorrente apresentou declaração falsa conforme subitem 

108.4 do edital, participando de um lote reservado a MEI, mesmo 

sabendo que não podia participar pois ambas as empresas deram 

ciência ao edital e nada opuseram. 

Passemos a análise jurídica e fática do caso 

apresentado: 

O Pregão, modalidade de licitação do tipo menor preço, 

para aquisição de bens e de serviços comuns, foi criado pela Lei 

nº. 10.520/2002 e regulamentado pelo Governo Federal através dos 

Decretos no 3.555/2000 e 5.450/2005. De acordo com o Artigo 9º da 

Lei 10520/02: "Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de 

pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”. 

Vale neste interim ressaltar que, o edital é o 

instrumento onde estão contidas todas as informações sobre o 

processo licitatório, sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002 e 

também subsidiariamente pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). E 

um dos princípios que regula as licitações é o “princípio da 

vinculação do instrumento convocatório”, ou seja, todas as normas 

contidas no edital são como lei para aquela licitação, vinculando 

tanto as empresas participantes quanto o próprio órgão que está 
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realizando o procedimento. Trazendo assim segurança para todas as 

partes envolvidas no processo, e de que as normas serão aplicadas 

a todos os licitantes de igual forma, levando-se em consideração 

o princípio da isonomia. 

O artigo 3º da Lei do Pregão prevê como itens 

obrigatórios do edital: Objeto do certame; As exigências de 

habilitação; Os critérios de aceitação das propostas; As sanções 

por inadimplemento. E demais normas da Lei de Licitações. 

Portanto, estando o presente edital dentro das normas legais. 

No presente caso houve a regular publicação do edital 

e a empresa recorrente em questão não pediu qualquer 

esclarecimento do edital muito menos o impugnou, não tendo mais o 

direito de fazê-lo, conforme leciona o §2º da Lei LEI Nº 8.666 

transcritos abaixo: 

§2º da Lei Lei Nº 8.666. - “Decairá do direito de 
impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação em concorrência, a abertura 

dos envelopes com as propostas em convite, tomada de 

preços ou concurso, ou a realização de leilão, as 

falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso.”(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

(Grifo Nosso) 

Resta demonstrado que se não pediu esclarecimentos e 

nem impugnou o presente edital, está a empresa obrigada a cumprir 

as exigências contidas neste. 

O Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei 

da licitação no caso concreto, não sendo facultado à Administração 

usar de discricionariedade para desconsiderar determinada 

exigência do instrumento convocatório. O descumprimento das 

cláusulas constantes no mesmo implica a desclassificação da 

proposta ou inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-

se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação. 

Entrando em um dos argumentos que norteiam o recurso 

da empresa, vê-se que muitos órgãos e entidades da Administração 

têm utilizado o termo de referência como se ele fosse espécie de 

projeto básico resumido, colocando-o anexo ao instrumento 

convocatório como parte integrante dele, veiculando nele as 

especificações do objeto. Advertimos que esta não é a função 

primordial do termo de referência, mas não há ilegalidade nisto, 

em utilizar o termo de referência como anexo e parte integrante 

do instrumento convocatório. 
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É na Lei de Licitações que encontramos a base para 

todos os processos licitatórios e no seu artigo 40 dispõe quais 

são os elementos que obrigatoriamente devem estar presentes no 

edital, dentre eles são os anexos obrigatórios: projeto básico 

e/ou executivo, orçamento estimado, minuta do contrato, 

especificações complementares e Termo de Referência. 

Ou seja, no presente caso o Termo de Referência torna-

se parte integrante do instrumento convocatório, sendo parte 

integrante do Edital, ele também vincula todo o certame, bem como 

todos os outros anexos constantes. Portanto estaria o processo 

licitatório de acordo neste quesito, neste sentido, a empresa 

PARAFUSOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, descumpriu 

expressamente o lote 01 do termo de referência que destinava 

exclusivamente a MEI,ME OU EPP local. 

Uma outra alegação da empresa recorrente é a de que a 

empresa licitante vencedora tem como sócio o irmão do Pregoeiro. 

Por força do inciso III do artigo 9º da Lei 8666/93 é 

vedado ao servidor público em participar de licitações realizadas 

pela entidade em que atua, eis que afrontaria o princípio da 

igualdade, da competitividade e da moralidade, sob o prisma que 

tal licitante teria informações privilegiadas com relação aos 

demais participantes, a saber: 

Art. 9 o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 

licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento 

de bens a eles necessários: (…) 

III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação. 

Percebe-se que a Lei de Licitação em nenhum momento 

versa sobre a vedação na participação caso a empresa possua 

parente no órgão licitante. Logo, a princípio, a empresa poderá 

participar das licitações realizadas por esta entidade 

normalmente. 

Entretanto, deve-se considerar a intenção do legislador 

na criação do dispositivo legal ora em comento que é a de afastar 

licitantes que possam possuir informações privilegiadas. Neste 

contexto, pode-se cogitar que este licitante, por possuir parente 

dentro da entidade licitadora, possa possuir informações 

privilegiadas vilipendiando aos princípios da isonomia, 

moralidade entre outros. 

Esse dispositivo visa garantir que a conduta do gestor 

seja honesta, sem desvio do interesse público para beneficiar 
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interesse próprio ou de terceiros. A contratação na execução de 

obras e serviços com o particular deve ser transparente, sem 

pontos obscuros, que possam indicar ofensa à moralidade pública. 

Observe-se que sob este olhar estaria o procedimento 

licitatório comprometido, a empresa licitante vencedora poderia 

ser alijada do certame e a empresa recorrente teria subsídios 

suficientes para buscar guarida no judiciário objetivando a 

anulação do certame. 

Nesta vereda, a Egrégia Corte de Contas vem 

posicionando-se no sentido de não contratar empresas que possuem 

vínculo parentesco com servidor do órgão licitante. 

Portanto, ante os documentos apresentados no processo 

administrativo, verifica-se que há subsídios para consubstanciar 

as alegações apresentadas pela empresa recorrente, haja vista, 

que a mesma não está em conformidade com os itens do documento 

convocatório (termo de referência) e tenta de todas as formas 

conturbar o procedimento através de diversas alegações. Como 

também, a empresa vencedora não está em conformidade com vários 

princípios norteadores da lisura administrativa para 

procedimentos licitatórios. Nestes termos a anulação tem caráter 

ex-tunc, assim preceitua a Lei 8.666/93 in verbis: 

  Art. 49.  A autoridade competente para a 

aprovação do procedimento somente poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado.  

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, esta procuradoria Jurídica opina pela 

anulação da licitação e realização de um novo procedimento 

licitatório, com publicação de novo edital, para ajustar as 

questões expostas e inclusive demonstradas pela empresa 

recorrente, inclusive, se possível advertir o pregoeiro na 

realização posterior. Tudo em atenção primeiramente ao interesse 

público, para que em uma contratação seja garantida a obediência 

aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia, devendo 

ser observados os critérios definidos em lei. Bem como em atenção 

ao fato de que estamos em ano eleitoral e qualquer falha na 

realização de procedimentos licitatórios pode ser munição para 
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atacarem a lisura com a qual está Prefeitura busca sempre 

trabalhar. 

 

  

É o parecer. 

Primavera/PA, 17 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Claudio de Souza Almeida 

Procurador Jurídico Municipal 

Portaria nº60/2018 

OAB/PA 24.092 
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