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PARECER JURÍDICO 

Assunto: Parecer sobre a revisão de legalidade do Pregão Presencial nº 
9/2018-00040. 

A ASSESSORIA JURÍDICA DA PREFEITURA DE 
PLACAS, realizando auditoria nos processos de licitação em parceria 
com o Controle Interno do Município, revisou o Pregão Presencial nº 
9/2018-0040, cujo objeto é a aquisição de refeições prontas e lanches 
para atender os fundos municipais e prefeitura de Placas. 

Após revisão do referido processo, verificamos que 
as empresas CLEONICE FREITAS DA SILVA 81623798272 e 
JANNILSON DAVID CARDOSO DE SOUZA 02638986283 não 
juntaram alguns documentos da sua habilitação, que são: 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO FGTS e CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITO FEDERAL. 

Esses documentos são obrigatórios para dar legalidade 
a contratação das empresas e ao certame, conforme o edital de licitação 
que figura neste processo. 

Por conta disto, esta assessoria jurídica entende que o 
presente processo de licitação deve ser anulado, já que o ato 
administrativo foi motivado por um outro ato eivado de nulidade, 
seguindo o principio da vinculação do instrumento convocatório. 

O TRF1 também já decidiu que a Administração 
deve ser fiel ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório (AC 199934000002288): “Pelo princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório, ´a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada´ (Lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O 
edital é a lei da licitação. A despeito do procedimento ter suas 
regras traçadas pela própria Administração, não pode esta se furtar 
ao seu cumprimento, estando legalmente vinculada à plena 
observância do regramento”. 
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O m e s m o T R F 1 , n o u t r a d e c i s ã o ( A C 

200232000009391), registrou: 

Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 
4º [Lei nº 8.666/93], pode-se afirmar a estrita 
vinculação da Administração ao edital, seja 
quanto a regras de fundo quanto àquelas de 
procedimento. (...) O descumprimento a qualquer 
regra do edital deverá ser reprimido, inclusive 
através dos instrumentos de controle interno da 
Administração Pública. Nem mesmo o vício do 
edital justifica a pretensão de ignorar a disciplina 
por ele veiculada. Se a Administração reputar 
viciadas ou inadequadas as regras contidas no 
edital, não lhe é facultado pura e simplesmente 
ignorá-las ou alterá-las (...)"(Justen Filho, Marçal; 
Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos; 8ª ed., São Paulo, Dialética, 
comentários ao art. 41, pgs. 417/420). A conduta 
da Administração na condução do pleito foi de 
estrita observância e vinculação ao edital, sendo 
o direito prejudicado pertencente a terceiro que 
não observou as prescrições editalícias, sendo 
descabida a pretensão de beneficiar-se de sua 
desídia. 

Por conta disto, essa assessoria jurídica entende que a 
Prefeita de Placas deve Anular o presente processo de licitação, por 
conta da ausência de documentos habilitatórios no momento da  fase 
de habilitação das empresas, sob pena de configurar ato ilícito em caso 
de despesas nesse processo. 

É o Parecer. 
Salvo Melhor Juízo. 

Placas - PA, em 03 de setembro de 2018. 
     

DJALMA LEITE FEITOSA FILHO 
OAB/PA nº 15.670 

Advogado
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