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PARECER JURÍDICO 2022-25-10-001 

 
PROCESSO Nº 20222906-01/GAB/PMP/PA 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
INTERESSADO Secretaria Municipal de Educação 
ASSUNTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO 
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E 
MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE 
PRIMAVERA/PA. ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
 

LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO 

ELETRONICO SRP. MENOR PREÇO POR ITEM. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 

DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA 

REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA. ANULAÇÃO 

DA LICITAÇÃO. PARECER PELA 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS 

TODAS AS CONSIDERAÇÕES TECIDAS AO 

LONGO DO OPINATIVO. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, do tipo 

menor preço por item, com o intuito de registrar preço para eventual contratação de 

empresa prestadora de serviços de locação de veículos destinados ao transporte escolar 

da rede estadual e municipal de ensino, do Município de Primavera/Pa.  

Diante de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-0015 

apresentada pela COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PRODUTOR RURAL 

DO ESTADO DO PARÁ – TRANSPRODUTOR e em decorrência da notificação nº 

141/2022/7ª CONTRALADORIA do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará, a pregoeira constatou ilegalidades no referido edital, caracterizadas como vícios 

insanáveis, e decidiu encaminhar os autos para a Assessoria Jurídica, a fim de que seja 

analisada a anulação da licitação, em virtude de alteração do Edital por conteúdo ilegal. 

Os itens do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-0015 considerados 

ilegais são: 
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4.10. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
[...] 
4.10.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida 
no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 
 
9.5.1 Atestado de Capacidade Técnica que comprove desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da 
apresentação de atestado(s) expedido(s), por pessoa jurídica de 
direito público ou privado em nome da licitante, comprovando a 
execução de transporte de alunos/passageiros. O mesmo deve vir 
acompanhado da NFe de serviço, referente aos três últimos meses 
e Contrato de prestação de Serviço assinado pelas partes. 

 

É o breve relatório. Segue análise jurídica. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente deve-se esclarecer que cabe a esta Assessoria Jurídica, 

prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, sem adentrar em aspectos 

relativos à conveniência e oportunidade. Importante repisar que diante da exclusão da 

análise dos elementos de natureza técnica, ainda que sobre estes realize eventualmente 

sugestões de atuação, se adotará a premissa de que a autoridade competente se 

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos. 

Feitas tais considerações, passa-se à análise do mérito jurídico das questões 

trazias à análise. 

Assim, diante das informações trazidas ao conhecimento desta Assessoria 

Jurídica, impõe-se a necessidade de análise quanto à possibilidade de manutenção e 

continuidade do certame ou de sua anulação. 

Primeiramente, vale destacar que o procedimento licitatório se realiza diante 

de uma série de atos administrativos, pelos quais a entidade que pretende contratar 

analisa as propostas efetuadas pelos que pretendem ser contratados e escolhe, dentre 

elas, a mais vantajosa para os cofres públicos. Em razão disso, uma série de atos 

administrativos sofre controle por parte do poder público. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PRIMAVERA 

Assessor ia  Jur íd ica  

 

Esse controle caracteriza o princípio da autotutela administrativa que permite a 

Administração Pública a revisão de seus atos, seja por vícios de ilegalidade (anulação), seja 

por motivos de conveniência e oportunidade (revogação). 

Convém transcrever o entendimento sumulado pelo STF: 

Súmula 346 STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade 

dos seus próprios atos. 

Súmula 473 STF: A administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que “(...) pela autotutela o controle se exerce 

sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes 

ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário.”.
1
 

No caso em questão, pretende-se a anulação do ato administrativo, por ilegalidades 

constantes no edital. 

Segundo Ronny Charles Lopes de Torres “A anulação consiste no desfazimento do ato 

em razão de sua legalidade. Assim, a anulação pressupõe desrespeito à legalidade e pode ser 

feita pela Administração ou pelo próprio Judiciário, antes ou depois da assinatura do 

contrato, sendo que, neste último caso, induz à nulidade do instrumento contratual.”
2
  

  A anulação é o meio utilizado quando o ato específico ou todo o procedimento é 

ilegal. O ato administrativo quando realizado em discordância com o preceito legal é viciado, 

defeituoso, devendo, assim, ser anulado. Neste caso não há margem para a Administração 

deliberar sobre o atendimento ao interesse público; a mera violação legal ocasiona o vício, 

sendo passível de anulação, suscitada de ofício pela autoridade ou por terceiros interessados. 

Vale destacar posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ART. 49 DA LEI 

8.666/93. 1. A Administração Pública constatando vícios de qualquer 

natureza em procedimento licitatório tem o dever de anulá-lo, em 

homenagem aos princípios da legalidade da moralidade e da 

                                                           
1
 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo - 27. ed. - São Paulo: Atlas, 2014. Pág. 70 

2
 TORRES, Ronny Charles Lopes de, Leis de licitações públicas comentadas. – revista ampl. e atualiz. 10. ed. – 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. Pág. 684 
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impessoalidade. 2.Marçal Justen: “Revelado o vício de nulidade, o ato 

administrativo deve ser desfeito. Tratando-se de anulação, o 

obrigatório desfazimento não pode ser impedido por direito adquirido. 

Como se reconhece de modo pacífico, ato administrativo inválido não 

gera direito adquirido”. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 6ª ed. Dialética, pp. 465/467). 3. Recurso improvido 

(STJ – REsp 686220 / RS – Rel. Ministro JOSÉ DELGADO (1105) – 

Órgão Julgador: Primeira Turma – Publicação: DJ 04.04.2005 p. 214.  

   

No presente caso, o primeiro ponto destacado foi a ilegalidade do item 9.5.1 

do mencionado edital, pois há exigência de apresentação de NF de serviços referente aos 

três últimos meses e Contrato de prestação de serviço assinado pelas partes. 

A relação de documentos de habilitação constante dos artigos 27 a 31 da Lei 

8.666/1993 é taxativa, não podendo ser exigida documentação a mais do que está 

prevista na lei, conforme entendimento do TJAC e do TCU. 

 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 
NOTAS FISCAIS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA 
ANULAR AS SANÇÕES IMPOSTAS E IMPEDIR A SUSPENSÃO DO 
CREDENCIAMENTO DA IMPETRANTE DO SISTEMA DE 
CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES. 
Não é lícito à Administração Pública fazer exigência que a lei não 
faz (artigo 30, II, da lei nº. 8.666/93). Sendo assim, a vinculação de 
comprovação da capacidade técnica por meio de apresentação das 
respectivas notas fiscais traduz-se ilegal e desarrazoada, violando 
direito líquido e certo do impetrante. (TJAC Tribunal Pleno, MS nº 
5011276320108010000/AC, rel. Juiz Arquilau de Castro Melo, de 
13/04/2011) 

 
É indevida a exigência de que atestados de qualificação técnica 
sejam acompanhados de cópias das respectivas notas fiscais, visto 
não estarem estes últimos documentos entre os relacionados no 
rol exaustivo do art. 30 da Lei 8.666/1993  
Representação de empresa acusou possíveis irregularidades na 
condução do Pregão Eletrônico 280/2012, promovido pelo 
Instituto Nacional de Câncer (Inca), destinado à contratação de 
solução de storage. Três empresas participaram do certame, 
sendo que a classificada em primeiro lugar veio a ser inabilitada. 
Entre os motivos que justificaram essa decisão, destaque-se a 
apresentação por essa empresa de atestados técnicos 
desacompanhados das notas fiscais, exigência essa que constara 
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do respectivo edital. A respeito de tal questão, o relator anotou 
que “a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que o art. 
30 da Lei 8.666/1993, ao utilizar a expressão ‘limitar-se-á’, elenca 
de forma exaustiva todos os documentos que podem ser exigidos 
para habilitar tecnicamente um licitante (v.g. Decisão 739/2001 – 
Plenário; Acórdão 597/2007 – Plenário)”. Ressaltou, ainda, que 
“nenhuma dúvida ou ressalva foi suscitada, pela equipe que 
conduziu o certame, quanto à idoneidade ou à fidedignidade dos 
atestados apresentados pela empresa”. E, mesmo que houvesse 
dúvidas a esse respeito, “de pouca ou nenhuma utilidade teriam as 
respectivas notas fiscais”. Em tal hipótese, seria cabível a 
realização de diligências para esclarecer ou complementar a 
instrução, consoante autoriza do § 3º do art. 43 da Lei 
8.666/1993. O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator e 
por considerar insubsistente esse e o outro motivo invocados para 
justificar a mencionada inabilitação, decidiu: a) determinar ao 
Inca que torne sem efeito a inabilitação da detentora da melhor 
oferta na fase de lances, “anulando todos os atos subsequentes e 
retomando, a partir desse ponto, o andamento regular do 
certame”; b) dar ciência ao Inca de que a exigência de 
apresentação de atestados de comprovação de capacidade técnica 
“acompanhados de cópias das respectivas notas fiscais, afronta o 
disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993”. Acórdão 944/2013-
Plenário, TC 003.795/2013-6, relator Ministro Benjamin Zymler, 
17.4.2013. 

 
Acórdão 2435/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro 
Raimundo Carreiro) Licitação. Qualificação técnica. Atestado de 
capacidade técnica. Documentação. Rol taxativo. Contrato. Nota 
fiscal. É ilegal a exigência de que atestados de capacidade técnica 
estejam acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos que 
os lastreiem, uma vez que a relação de documentos de habilitação 
constante dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993 é taxativa. 

  
O segundo ponto destacado foi o item  4.10.9 do edital que veda a 

participação de Sociedades Cooperativas na licitação. 

 
Não há impedimento à participação de cooperativas nas licitações públicas, 

devendo ser observado o artigo 3º, §1º, inc. I, da Lei 8.666/93, o qual veda aos agentes 

públicos prever nos atos convocatórios cláusulas que restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo do certame, inclusive no caso de sociedades cooperativas. Ainda,  o art. 10, 

§2º, Lei 12.690/2012 permite a participação de cooperativas em licitações, desde 
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que tenham por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu 

objeto social. 

Segundo Marçal Justen Filho1 "[...] é possível e viável a participação de 

cooperativa em licitação quando o objeto licitado se enquadra na atividade direta e 

específica para a qual a cooperativa foi constituída. Se, porém, a execução do objeto 

contratual escapar à dimensão do “objeto social” da cooperativa ou caracterizar atividade 

especulativa, haverá atuação irregular da cooperativa. Será hipótese de sua inabilitação.". 

Por fim, quanto a necessidade de instauração de processo administrativo em que 

se assegure aos atingidos pela decisão a oportunidade de se manifestar a respeito, sendo 

garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos do § 3º, do artigo 49, da Lei nº 

8.666/93, há entendimento uníssono da necessidade de garantir o contraditório e a ampla 

defesa nos casos em que o desfazimento do processo de contratação ocorre após a 

homologação do certame e a adjudicação do objeto. 

In casu, consoante relatado, foi constatada irregularidade no Edital regente do 

procedimento licitatório, e não é possível mantê-lo com o simples saneamento.  

Por todas as lições aqui colacionadas, claro está que a Administração Pública não 

pode se desvencilhar dos princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das 

contratações públicas onde se deve buscar sempre o interesse coletivo, obedecendo os 

princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal e no art. 3º da lei 8.666/93; devendo, 

portanto, anular o procedimento licitatório ante a existência de vício insanável. 

3. CONCLUSÃO  

Por todo o exposto e o por tudo que dos autos consta, manifesto-me pela 

anulação do Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-0015, com fundamento no art. 49, da Lei 

das Licitações por vício insanável no Edital. 

Considerando tal ocorrência e as circunstâncias que envolvem o 

procedimento sugiro:  

a) dar ciência aos licitantes da ocorrência, com vistas ao princípio do 

contraditório e ampla defesa;  

b) anulação do certame por ocorrência de vício insanável;  
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c) proceder as devidas correções no Edital adequando os requisitos 

necessários à contratação a nossa legislação de regência, tendo o cuidado de enumerá-

las mediante a análise procedida nos estudos preliminares que apontam a real 

necessidade das exigências objetivadas no certame; e  

d) finalmente proceder gestões à nova licitação com ampla divulgação, a fim 

de atingir maior números de interessados visando dar ampla competitividade ao 

certame. 

É o parecer,  
Salvo melhor juízo. 
Primavera/PA 25 de outubro de 2022. 
 

 

 

Bruno Lopes de Carvalho 

OAB-PA nº 15.586 
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