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PARECER JURÍDICO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: PE-010/2021-PMPP SRP 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Fornecimento de Materiais de Expediente, Escritório e Consumo, 
Destinados a Suprir as Necessidades 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 010/2021-PMPP SRP, o qual possui como objeto o 
“Fornecimento de Materiais de Expediente, Escritório e Consumo, Destinados a 
Suprir as Necessidades das Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da 
Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-PA.”, para analisar os termos do recurso 
interposto pela licitante R.N. BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA. 

A empresa impugnante alega que supostamente fora inabilitada por deixar 
de atender o item 9.8 – Habilitação Jurídica, pelo pregoeiro, em que constou o 
motivo por supostamente não apresentar as alterações e/ou consolidações no 
requerimento empresarial, de acordo com o subitem 9.8.8, em que os documentos 
citados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva, que consta que os documentos deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva, pois justamente o documento anexo, 
eis que se refere ao instrumento particular de REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
JUNTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, da empresa 
subscritora, em que no ato societário devidamente registrado na Jucesp, de modo 
que o subscritor é Empresário Individual e ali constam todas as informações 
necessárias tal como em um contrato social, sendo razão social da empresa, data 
inicial das atividades, o ramo de atuação, capital investido, dentre outras, além de 
regular os direitos e obrigações dos sócios.   

 
Após breve relato dos fatos, passo ao parecer.  
 
O item 9.8.8. do Edital do processo nº 010/2021-PMPP SRP assim, diz:  
 

*9.8.8. Os documentos acima deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

  
Conforme se observa, a recorrente apresentou contrato social, requerimento 

de empresário, ficha cadastral simplificada e cartão CNPJ. Contudo, percebe-se ao 
analisar os documentos em baila, que as atividades econômicas principais e 
secundárias constam divergências entre os documentos apresentados. 
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A empresa recorrente alega que cumpriu o item 9.8, e subitem 9.8.8 do 
Edital, com a entrega do Requerimento do Empresário Individual, cuja finalidade é a 
identificação dos empreendimentos de um único dono. No referido documento, eis 
que constam as especificações da companhia, como a atividade que será exercida, 
o capital social, dentre outros, e os dados do proprietário. O requerimento, nesse 
caso, também é registrado na Junta Comercial e torna a empresa formalizada 
legalmente. Ao contrário do que pode parecer, ele é tão completo e válido quanto o 
Contrato Social.  

 
Contudo, o que se observa é que quanto às alterações realizadas a empresa 

recorrente mesmo ao realizar a impugnação não apresentou documentos 
comprobatórios de suas alterações, fato este que observamos ao analisar os 
documentos, havendo divergências nas atividades econômicas apresentadas. 
Apenas apresentar o Requerimento de Empresário junto à Junta Comercial do 
estado de São Paulo, sem suas respectivas alterações, não cumpre o que se pede 
no item 9.8.8 do referido Edital. Ademais, vejamos o que nos diz o Acórdão 
1778/2015 - Plenário - Relator Ministro Benjamin Zymler: 

Certidão simplificada de Junta Comercial estadual não 
substitui os documentos exigidos para a habilitação jurídica 
dos licitantes (grifo nosso), uma vez que a possibilidade para 
permuta documental deve estar prevista em lei, tal como 
ocorre com o registro cadastral emitido por órgão ou entidade 
pública, nos termos do art. 32, § 3º, da Lei 8.666/1993. 

 
No caso em baila, fica evidenciado, que a ficha cadastral simplificada 

juntada com requerimento de empresário 1º ato, não satisfaz as exigências para a 
habilitação jurídica da empresa recorrente. É cristalina a necessidade de juntar ao 
processo sua alteração cadastral, para que assim, seja suprida o que se pede no 
item 9.8.8. 

 
Sendo assim, de uma maneira geral, entende-se que para suprir as 

exigências constantes no art. 28 da lei 8.666/9, bem como no item 9.8.8, deve a 
Administração Pública exigir dos licitantes a apresentação do ato constitutivo original 
(estatuto, contrato social ou requerimento de empresário) com todas as suas 
alterações posteriores, ou ato constitutivo devidamente consolidado que 
consubstancia todas as alterações ocorridas ate então.    

 
Inclusive esse é o entendimento que se extrai da cartilha de licitações e 

contratos elaborada pelo TCU:  
 

No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser 
observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas ou 
jurídicas. A documentação exigida, conforme o caso, consistirá em:  

 

• cédula de identidade; 
• registro comercial, no caso de empresa individual; 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%252a/NUMACORDAO%253A1778%2520ANOACORDAO%253A2015/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%252a/NUMACORDAO%253A1778%2520ANOACORDAO%253A2015/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1/false
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11308375/artigo-32-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11308287/par%C3%A1grafo-3-artigo-32-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Ato constitutivo ou contrato social das demais sociedades, bem como, os 
requerimentos de empresários, devem estar acompanhados de todas as alterações 
efetuadas ou da consolidação respectiva. Para ser considerado em vigor, devem 
observar as exigências previstas em lei, dentre as quais estarem registrados na junta 
comercial. Há que se registrar que a Administração Pública e os interessados em 
participar da concorrência pública tem o dever de respeitar o que ficou consignado 
no edital, nada lhe acrescentando ou excluído a bel entendimento. 

Neste interim, ante ao exposto, considerando a presença de vício no item 
9.8, subitem 9.8.8, na habilitação jurídica do edital em tela, opinamos por manter a 
inabilitação da empresa R.N. BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, 
portanto, indeferindo o recurso hora apresentado.  

 
É o parecer, SMJ. 
 
 

             Palestina do Pará, 12 maio de 2021. 
              

 
 
 
 
 

MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA 
Procuradora Municipal 

OAB/PA 24.823 
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