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PARECER JURÍDICO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: TP-004/2019-CPL. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADO NO POSTO FISCAL PROX. DIVISA 

PA/TO, RODOVIA TRANSAMAZONICA BR 230 ZONA RURAL DE 

PALESTINA DO PARÁ – PARÁ. 

.  

 

 

EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

TP-004/2019-CPL. INTERPOSIÇÃO 

DE RECURSO. MANIFESTAÇÃO 

JURÍDICA.  

 

  

Vem ao exame desta procuradoria jurídica, para 

analise e manifestação do recurso interposto por RA & 

ENGENHARIA LTDA quanto ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019, 

cujo objeto é a contratação de empresa para construção de 

uma quadra de esporte, localizado no posto fiscal prox. 

divisa PA/TO, Rodovia Transamazonica, BR 230, zona rural de 

Palestina do Pará – Pará.  

 

A empresa RA & ENGENHARIA LTDA, interpôs recurso 

ao pregão acima informado, contra decisão da Comissão de 

Licitação, na qual decidiu pela inabilitação da mesma, em 

decorrência do não cumprimento do item 2.9, o qual dispõe 

sobre a apresentação de Prova de regularidade para com a 

Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, na 
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forma da lei, demonstrando situação regular no cumprimento 

de tributos municipais, o que deveria ser comprovado por 

meio de “Certidão Simplificada”.  

 

A empresa ora recorrente, alega que deve a 

decisão do Presidente da Comissão ser reconsiderada, visto 

que, a LC nº 123/06, o decreto nº 8538/2015, e ainda o 

Edital do da TP 004/2019, dispõem que em se tratando de 

microempresa e ou empresa de pequeno porte, e em havendo 

irregularidades quanto a documentos fiscais, deve ser dado 

o prazo de  05 dias para a sua regularização.   

 

Assim, após breve relato dos fatos, passamos à 

analise jurídica. 

 

O art. 5º-A da Lei 8666/93, dispõe que “As normas 

de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento 

diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da lei.”   

 

No que tange ao tratamento diferenciado das 

microempresas e empresas de pequeno porte em processos 

licitatórios, a Lei Complementar nº 123/2006, logo destaca:  

 

Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação 

de regularidade fiscal e trabalhista das microemp

resas e das empresas de pequenoporte somente ser

á exigida para efeito de assinatura do contr 

ato.     

Art. 43.  As microempresas e as empresas de peque

no 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 a
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presente alguma restrição.                    

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal e trabalhista, será assegur

ado o prazo de cinco dias 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. 

 

Assim, considerando os dispositivos, depreende-se 

que, em processo licitatório, aquela que se enquadrar como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e encontrar-se 

com alguma certidão irregular, a esta deverá ser dado o 

prazo de cinco dias úteis para se regularizar perante a 

comissão.  

 

Desta forma, entendemos que, em vindo a ser 

detectado que a licitante com tratamento diferenciado 

encontra-se com certidão irregular, o processo licitatório 

deverá prosseguir, sendo registrado tal fato, e em vindo 

esta a ser considerada vencedora, terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para se regularizar.  

 

Quanto ao inicio da contagem do prazo, para 

regularizar a questão fiscal, o art. 4º, § 2º, inciso II do 

Decreto nº 8.539/2015, dispõe que, deve ser contado a 

partir “da divulgação do resultado do julgamento das 

propostas”.  

 

Deste feito, considerando o que dispõe as leis 

mencionadas, assim como o que dispõe as regras do Edital, 

entendemos que deve a empresa recorrente ser reabilitada, e 
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em sendo considerada vencedora, deverá ser dado o prazo de 

cinco dias úteis para regularizar-se junto a Comissão de 

Licitação.  

 

A não regularização da documentação dentro do 

prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 

da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 

pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. É que dispõe o art. 

4º, §5º do Decreto 8.538/2015.  

             

Por fim, sem maiores considerações, restrita aos 

aspectos jurídicos – formais, opinamos de forma favorável 

ao recurso.  

  

É O PARECER, S.M.J. 

 

Palestina do Pará/PA, 20 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA 

Procuradora do Município  

OAB/PA 24823 
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