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DESPACHO  
 

AO SR. RAIMUNDO SOARES LOPES 
ORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Prezado Sr., 

Trata-se de consulta formulada pela procuradoria do Município de Magalhães 
Barata/PA acerca de como proceder diante de recurso administrativo interposto pela empresa P. R. 
N. SILVA COMÉRCIO LTDA, CNPJ 03.156.192/0001-18, no âmbito do procedimento licitatório, 
realizado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP- Nº 9/2020-160902, contra decisão da 
Pregoeira que inabilitou a empresa do certame, esclarecemos que conforme edital licitatório, no item 
10.1. “Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar comprovante e/ou certidão, para que 
se verifique eventual cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
inexistência de sanção que impeça a participação no certame ou na futura contratação, mediante 
envio na funcionalidade HABILITANET das seguintes consultas dos sítios eletrônicos. 

I - DOS FATOS 

No recurso apresentado pela empresa, alega-se que a pregoeira deveria 
“CONSULTAR A CERTIDÃO DA LICITANTE”, POR ESTÁ APRESENTAR PROPOSTA DE 
MENOR VALOR, tendo essa não inserido o documento solicitado na plataforma conforme 
inabilitação. Porém, as demais que assim também não obedeceram as cláusulas do edital, foram 
inabilitadas, não cabendo o favorecimento a nenhuma que deixou de inserir ou não obedeceu as 
cláusulas editalicias. 

Neste contexto, esclarecemos que a responsabilidade é única e exclusivamente da 
empresa Licitante, não cabendo à Pregoeira, a apresentação de qualquer certidão, devendo está, 
apenas presidir o certame e decidir conforme as regras estabelecidas da legislação de regência, bem 
como no edital, que não houve qualquer IMPUGNAÇÃO. Cabe esclarecer também, que é feita pela 
pregoeira a verificação da legitimidade, no caso, consulta a fim de verificação de 
AUTENTICIDADE, não para EMISSÃO de documentos não apresentados ou com alguma certidão 
vencida. 

Muito embora a alegação da empresa Recorrente não mereça amparo, conforme 
PARECER JURÍDICO 68/2020-PROJUR, nos autos, contendo as considerações sobre o recurso 
apresentado e sobre as impropriedades verificadas. Este também, cita haver “nebulosidade” e a 
correlação entre o item 10.1 e o item 10.3, uma vez que, tratando-se de erro material, verificado em 
momento posterior à confecção do edital, e que tal erro, levou à interpretação diversa daquela que 
seria objetivo do ato administrativo. 

Outrossim, a empresa recorrente, alegou sobre a empresa que fora considerada 
habilitada, qual seja L C B PONTES EIRELI, em que podemos constatar que infringiu o item 7.6.5 
o edital de licitação, prejudicando de forma absoluta a continuidade do certame. Verifica-se neste 
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caso, que não se trata de mera adequação de proposta, pois foi claro o descumprimento não só do 
item editalício em epígrafe, mas sim afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
desequilibrando o certame. 

Desta forma, como os registros da empresa L C B PONTES EIRELI encontram-se 
vencidos, e há clara diversidade de entendimento acerca de itens do edital, não há outra alternativa 
senão anular o certame, e publicá-lo novamente, já com as alterações necessários no edital, a fim de 
se dirimir todas as impropriedades verificadas.  

II – DA DECISÃO 

O procedimento licitatório, da mesma forma, está sujeito a autotutela, podendo ser 
revogado ou anulado. É no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 que este princípio se confirma na 
licitação: 

Art. 49 – A autoridade competente para aprovação do 
procedimento somente poderá revogar 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. 

§ 1º - A anulação do procedimento licitatório por motivo 
de ilegalidade não gera obrigação de indenizar 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta 
Lei. 

§ 2º - A nulidade do procedimento licitatório induz a do 
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 
59 desta Lei. 

§3º - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

§ 4º - O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se 
aos atos do procedimento de dispensa e inexigibilidade de 
licitação. 

Como prevê o artigo em questão, a autoridade pública poderá revogar o procedimento 
licitatório por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente 
comprovado. 

Com base nisso, recebi o recurso e neguei provimento, pelas razões apostas no 
Parecer jurídico, e que diante dos esclarecimentos, reitera-se que em sendo constatada verdadeira 
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nulidade no procedimento licitatório, deve a Administração anulá-lo, para então realiza-lo em 
conformidade com os ditames legais.  

Neste, remeto a autoridade superior, que autorizada a anulação, seja emitido o termo 
para posteriores procedimentos. 

.Magalhães Barata/PA, 06 de novembro de 2020. 

 
 

GISELE GONÇALVES NOGUEIRA 
Pregoeira 
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