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PARECER JURÍDICO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: PE/2020.020-PMPP-SRP 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para Aquisição de 
Pneus, Câmaras de Ar, Pitos e Protetores, Destinados a Suprir as Necessidades dos 
veículos das Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de 
Palestina do Pará/PA.  

 
EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. 
RECURSO. ANÁLISE. 

 
 

Submete-se a apreciação o presente processo licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico sob o nº 2020.020-PMPP-SRP, cujo objeto é Registro de Preços 
para contratação de empresa para Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Pitos e 
Protetores, Destinados a Suprir as Necessidades dos veículos das Secretarias 
Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará/PA. 
deste feito, o presente processo, retorna a esta assessoria jurídica, para analise 
quanto a apresentação de recurso, interposto tempestivamente pela empresa 
VANGUARDA SOLUÇÕES AMBIENTÁIS, TÉCNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇOS 
LTDA.  

 
A empresa impugnante alega que no dia 26 de novembro do corrente ano, 

data designada para a etapa de lances, a ora recorrente se sagrou vencedora de 
alguns itens do processo, entretanto foi inabilitada, por deixar de atender o item 
10.ii.d – Certidão Negativa Municipal vencida em 15/11/2020, e 10.III- a.1.1, 
apresentando balanço patrimonial sem autenticação (Carimbo, etiqueta ou chancela) 
da junta comercial de acordo com o edital PE/2020.020-PMPP SRP”. Alega que a 
presente inabilitação não deve prosperar, pois a licitante em observância ao item 
6.1.2 e 6.1.2.1 do edital declarou estar apta a usufruir dos benefícios da Lei 
Complementar n° 123/2006, assinalando “sim” em campo próprio do sistema 
Kitpúblico, por estar enquadrada na categoria de Micro Empresa –ME (...). Alegou 
também, que conforme estabelecido em edital, haver declarado em campo próprio 
do sistema, que cumpre os requisitos da Lei 123/2006, tal declaração foi ignorada 
pelo ilustre pregoeiro que não abriu prazo para licitante, para atualizar a certidão 
Municipal que se encontrava vencida. No que tange a apresentação do Balanço 
Patrimonial, dispôs que encontra-se nos termos do edital, pois o Balanço Patrimonial 
apresentado está devidamente autenticado pela JUCEPA, sendo a chancela 
registrada na página referente ao Termo de Abertura do Balanço. 

 
Deste feito, após breve relato dos fatos, passamos à análise:  
 
As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, possuem atendimento diferenciado, quando trata-se 
participação em licitação pública, pois assim, dispõe os dispositivos constantes da 
Lei complementar 123/2006: 
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Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e
 trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
 

§ 1
o
  Havendo alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco di
as úteis,cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.                     

§ 2
o
  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1

o
 deste 

artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n

o
 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
Conforme se observa na descrição dos dispositivos acima, as ME e EP, 

possui prazo de cincos dias úteis, a contar do momento em que o licitante vencedor 
assim for declarado, para comprovar a regularidade fiscal e trabalhista.  

 
Sendo assim, considerando que a empresa recorrente enquadra-se nos 

termos da Lei Complementar nº 123/06, entendemos que no momento em que fora 
considerada vencedora, deveria ser aberto prazo de cincos úteis para esta 
regularizar-se. 

 
No que tange a apresentação do balanço patrimonial, considerando parecer 

contábil, o balanço preencheu os requisitos legais, logo, deverá ser recebido    
 

Sendo assim, considerando que a empresa recorrente enquadra-se nos 
termos da Lei complementar nº 123/06, possuindo assim, atendimento diferenciado, 
opinamos de forma favorável ao recurso,  

 
É o parecer, SMJ. 

               
              Palestina do Pará, 03 de dezembro de 2020. 
              

MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA 
Assessoria jurídica 

OAB/PA 24.823 
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