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PARECER JURÍDICO Nº 045/2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: PE/2020.011-PMPP-SRP 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 

DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA. 

 

 

EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. 

RECURSO. ANÁLISE. 

 

 

Submete-se a apreciação o presente processo licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico sob o nº 2020.011-PMPP-SRP, cujo objeto é registro de preço para futura 

aquisição de equipamentos permanentes, eletrodomésticos e equipamentos de informática, 

destinados a suprir as necessidades das secretarias municipais e da prefeitura municipal de 

palestina do para. deste feito, o presente processo, retorna a esta assessoria jurídica, para 

analise quanto a apresentação de recurso, apresentado pela PONTO INFO COMERCIO E 

SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.                

 

A empresa impugnante assim alega como motivos, in verbis: 

 

 

 Verificamos aqui através do sistema que inabilitou a nossa empresa 

Ponto info devido o balanço não esta apresentando em anexo o livro 

de abertura e encerramento , gostaria de constar que nosso balanço e 

autenticado pela junta comercial digitalmente e o mesmo não vem 

impresso(eletrônico) o seguinte item que nos inabilitou, gostaria de 

ressaltar que fizesse a consulta junto a junta comercial através do site 

e verifique que as informações informadas são verídicas. Sendo assim 

nossa empresa esta com o balanço e devidos documentos de 

autenticações juntadas ao processo de acordo conforme anexados. 

 

Conforme se observa na ata de realização do certame licitatório, a empresa recorrente 

fora inabilitada por deixar de atender o item 10.iii, por não apresentar fotocópia do livro 

diário, ou cópia dos termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticado na junta 

comercial. 

 

Após o relato passamos ao Parecer.  

 

Inicialmente cumpre destacar que o recurso é tempestivo, logo, fora apresentado 

dentro do prazo legal. 

 

No que tange ao teor do presente recurso, assim dispõe o Edital:  
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Item 10- III- 3:  

 

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 

1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

 

 - por fotocópia do livro Diário, ou cópia dos Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente; 

 

 - fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrado ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

Como se sabe o processo licitatório está vinculado ao Edital, logo, em caso de 

descumprimento dos termos do instrumento convocatório, a empresa concorrente deverá ser 

inabilitada.  

 

Deste modo, no caso em questão, observou-se que a empresa recorrente não 

preencheu os termos do item 10-III-3, pois, deixou de apresentar fotocópia do livro diário, ou 

cópia dos Termos de abertura e de encerramento.  

 

Sendo assim, opinamos de forma desfavorável ao recurso, visto que a inabilitação da 

empresa recorrente decorreu pela falta de preenchimento dos termos do Edital.    

 

É o parecer, SMJ. 

               

              Palestina do Pará, 02 de setembro de 2020. 

              

 

MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA 

Assessoria jurídica 

OAB/PA 24.823 
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