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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE BOI - PMPB 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI-PA 
 
PARECER JURÍDICO 

  

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

Vieram os autos conclusos para exame do recurso administrativo, tempestivos, apresentados pela 

empresa licitantes PHAZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ: 12.143.487/0001-

40,: 

ALEGAÇÃO: “foi unicamente inabilitada por apresentar apenas uma certidão negativa 
de protesto, dos três cartórios existentes no município, ocorrendo a restrição de 
participação no processo licitatório em comento e que não há amparo jurídico pela 
decisão proferida pela Comissão de Licitação. Alega também que o edital não indica 
quais cartórios que se devem buscar as certidões negativas e nem mesmo a 
localidade, dando margem para interpretações diversas e sendo induzida ao erro”. 
PEDIDO: “suspensão da licitação até a decisão final do recurso; provimento para que 
seja a recorrente declarada habilitada no processo licitatório” 

 
Foi interposto contrarrazões pela licitante AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 

A comissão permanente de licitação não reconsiderou a decisão que que inabilitou o recorrente, 

sendo remetido os autos para a instancia superior (§4º, do art. 109, da Lei 8.666/93 C/C 17, VII, Decreto 

10.024/19) 

Após os autos foram remetidos a assessoria jurídica do município para parecer. 

 

É o relatório.  

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o Parecer Jurídico possui caráter meramente opinativo, não 

vinculando, regra geral, na decisão de atos e processos administrativos. 

Preceitua a lei, que alguns atos administrativos devem ser precedidos de parecer para sua prática, 

sendo este o pressuposto/requisito do ato, fato que obriga o administrador a solicitá-lo, chamado de parecer 

obrigatório. 

Neste caso, a obrigatoriedade a que o administrador público está vinculado, não é a da conclusão 

ou resultado final sugerido pelo parecerista, mas da obrigação de ter que solicitá-lo por determinação legal, 

podendo, inclusive, agir de forma contrária a sugerida pelo prolator. 

Sobre o tema, Carvalho Filho (2016, p. 143), sobre o parecer obrigatório “é emitido por 

determinação de órgão ativo ou de controle, em virtude de preceito normativo que prescreve a sua solicitação, 

como preliminar à emanação do ato que lhe é próprio”. 
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Nesse diapasão, expõe, Mello (2007, p. 142), ensina que se está diante desta espécie de parecer 

quando sua consulta é obrigatória, apesar de não necessitar praticar o ato conforme a orientação emitida, ou 

seja, é imperativa a sua solicitação, mas o administrador não fica vinculado ao conteúdo conclusivo disposto. 

Desta forma, conforme exposição doutrinária, conclui-se que a obrigação a que o administrador está 

vinculado por determinação normativa, é a de requerer o parecer. Mas isso não significa que ele deve decidir de 

acordo com as conclusões opinadas pelo parecerista, podendo agir de forma diversa, desde que motive sua 

decisão. 

Corroborando tal tese, o Conselho Federal da OAB editou a Súmula nº. 05 que tem a seguinte 

redação: 

“ADVOGADO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO. PODER 
PÚBLICO. Não poderá ser responsabilizado, civil ou criminalmente, o advogado que, no regular 

exercício do seu mister, emite parecer técnico opinando sobre dispensa ou inexigibilidade de 
licitação para contratação pelo Poder Público, porquanto inviolável nos seus atos e 
manifestações no exercício profissional, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto 
da Advocacia e da OAB).” 

 

Assim, reforça-se que o presente Parecer é meramente opinativo, não vinculando a decisão do 

Administrador no presente caso. 

Feita esta ressalva, passemos à análise dos recursos. 

 

1. DO RECURSO INTERPOSTO PELA PHAZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI 

O Sr. Pregoeiro deliberou:  

“Assim, considerando o que foi exposto e que as exigências da empresa PHAZ 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI em relação a falta das CERTIDÕES 
NEGATIVAS DE PROTESTO são inadequadas e desnecessárias, visando assegurar o 
princípio da ISONOMIA e a VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO 
entre outros princípios que sustentam a Lei 8666/93, o pedido da recorrente não deve 
ser acolhido. 

 

No mesmo sentido, observa-se nos autos que a recorrente não logrou êxito em comprovar eventual 

ilegalidade no ato administrativo que levou a sua inabilitação, conforme a seguir: 

O recorrente deixou de cumprir item do edital, o qual sabemos que faz lei para todos os 

participantes do certamente prevista no item C.5) do edital, a seguir: 

c) Documentação relativa à qualificação econômico-financeira:  
c.5) Certidão Negativa de protesto ou simplesmente certidão de protesto: é a certidão 
que tem por objetivo a comprovar a independência ou não de uma determinada pessoa 
física ou jurídica junto ao cartório de protesto quando esta for devedora de um título ou 
outro documento de dívida sujeito ao protesto: cheque, nota promissória, duplicata, 
letra de câmbio, entre outras. 

 

https://jus.com.br/tudo/advocacia
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Ressalta-se que o edital do certame não foi impugnado, se suas clausulas lei especial entre as 

partes. Nesse sentido: 

EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE QUE NÃO OBSERVOU 
PERCENTUAIS DE BDI PREVISTOS EM EDITAL E QUE REPRISAVAM PERCENTUAIS 
SUGERIDOS PELO TCU. JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA 
DO ITEM. AUSÊNCIA OPORTUNA DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. QUEBRA DA ISONOMIA 
EM RELAÇÃO AOS DEMAIS LICITANTES QUE OBSERVAM O EDITAL. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE NA AÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0001436-75.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: 
Desembargador Leonel Cunha - J. 20.07.2020). Grifos. 

 

Nesse passo como a recorrente possui seu domicilio na cidade de Belém, Estado do Pará, deveria 

acarretar no certame as certidões negativa de protestos de todos os cartório de protestos de títulos e documento 

do referido município, o que deixou de fazer se atendo a fornecer somente a do 1º primeiro oficio, deixando de 

apresentar a do 2º e 3º cartórios, da cidade de Belém-Pa, conforme declinou o Sr. Pregoeiro: 

“Ausência das Certidões de Protesto do 2º e 3º cartórios, da cidade de Belém-Pa, tendo em vista 
que a empresa apresentou certidão indicativa de cartório informando a existência de 03(três) 
cartórios em sua sede, descumprindo assim as exigências do item C.5) do edital.” 

 

Desta forma, a recorrente descumpriu item do edital necessário para a sua habilitação, e assim está 

em consonância com a lei a decisão do Sr. Pregoeiro, o qual se observa que cumpriu o previsto no edital, o que 

levou a inabilitação da recorrente. 

Ante o exposto, e em atendimento ao art. 38, VI a parágrafo único da Lei 8.666/93, entendemos que 

não possuem razão o recorrente, o que opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo 

mantida a decisão do Sr. Pregoeiro.  

 

4. DA CONCLUSÃO    

Por todo o exposto, em atendimento ao art. 38, VI a parágrafo único da Lei 8.666/93, esta 

assessoria jurídica opina entende pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto pela 

empresa PHAZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, conforme fundamentação.  

 

É o parecer. 
Peixe-Boi/Pa, 20 de Junho de 2022. 
 
 

JOSÉ GOMES VIDAL JUNIOR 
ASSESSORIA JURÍDICA/PMPB 

OAB/PA 14.051 
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