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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

Procuradoria-Geral do Município

PARECER JURÍDICO N° 318/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2019 
CARTA CONVITE N° 005/2019 
SOLICITANTE: Presidente da CPL 
ASSUNTO: Recurso Administrativo contra decisão em procedimento licitatório

Ementa: I. Recurso Administrativo interposto pela 
licitante CMA. Tempestividade. Conhecimento. 
Mérito. Provimento.

I -  RELATÓRIO

01. Enviou-se, em 01.10.2019, a esta Procuradoria 
a Cl n° 166/2019/CPL, cm que consta requerimento de lavra do Presidente da CPL, em 
que se solicita parecer jurídico sobre recurso administrativo interposto pelo licitante 
MCA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EIRELI (fls. 362-367) e contrarrazões 
apresentadas pela licitante Lopes & Lopes Construtora e Empreiteira Ltda (fls. 
372/375).

02. Foi feita remessa do PA em epigrafe, contendo 
02 (dois) volumes, com total de 375 folhas, acompanhado dos documentos pertinentes à 
análise.

03. E o sucinto relatório.

04. Em cumprimento ao disposto no art. 15, inc. I 
da Lei Complementar Municipal n° 11, de 09 de janeiro de 2009, passa-se a opinar.

II -  FUNDAMENTAÇÃO

05. De proêmio, deve-se salientar que a presente 
manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a 
presente data, e que, incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria sob o prisma 
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e 
oportunidade dos atos no âmbito das colendas Secretarias Municipais, nem analisar 
aspectos de natureza eminentemente técnica, econômica, financeira e/ou administrativa.

06. Em relação aos aspectos de natureza técnica
alheios à seara jurídica, parte-se da premissa de que os órgãos e servidores competentes 
para a sua apreciação detêm os conhecimentos específicos necessários e os analisaram 
adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e atuando 
em conformidade com suas atribuições. » i
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07. Ressalte-se, por fim, que as manifestações 
desta Procuradoria possuem natureza opinativa e, portanto, não vinculante para o gestor 
público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária àquela emanada 
no presente pronunciamento.

08. Apresentadas essas considerações
preliminares, passa-se ao exame da questão.

Dos aspectos formais do processo administrativo

09. O art. 22 da Lei Federal n° 9.784/1998 dispõe 
que “os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão 
quando a lei expressamente a exigir” .

10. Todavia, deve os autos do processo ser 
regularmente iniciado, autuado, protocolado e registrado, na forma exigida pelo artigo 
38, caput, c/c artigo 4o, todos da Lei n° 8.666, de 1993, e suas folhas sequencialmente 
numeradas e rubricadas, tal como exige o artigo 22, § 4o, da Lei n° 9.784, de 1999.

11. Sobre o alcance da Lei Federal n° 9.784/1998, 
há entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Súmula 633-STJ: A Lei 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo 
decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração 
pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos Estados e municípios 
se inexistente norma local e específica regulando a matéria.

12. Assim, recomenda-se a retificação da autuação 
do vol. 02 destes autos, vez que faz referência a procedimento licitatório diverso.

DO RECURSO ADMINISTRATIVO

13. Às fls. 353/354, consta a Ata de Recebimento, 
Habilitação e Abertura de Prazo Recursal, sendo que foi publicado em 20.09.2019 
(DOEM n° 1282 -  fl. 355), em que houve inabilitação das empresas Laser Iluminação 
Pública EIRELI ME e MCA Consultoria e Serviços LTDA EIRELI em razão de 
impedimento legal, decorrente da presença do Sr. Marcelo de Castro Abdala, constar 
como responsável técnico em ambas as empresas, conforme Certidão de Registro de 
Pessoa Jurídica do CREA e verificação da CPL.

14. Às fls.359-361, consta declaração da empresa 
Laser, datada em 23.09.2019, no sentido de desistência de participação no certame 
licitatório
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15. As fls. 362-367, foi interposto recurso 
administrativo pela licitante MCA.

16. Em 25.09.2019, foi publicado aviso de 
interposição e intimação para apresentar contrarrazões (DOEM n° 1285 -  11. 370), sendo 
que houve contrarrazões pela licitante Lopes & Lopes Construtora e Empreiteira Ltda 
ME (fls. 371-375).

17. Através da Cl n° 166/2019/CPL, o Presidente 
da CPL relatou que

(...) em razão da desistência da empresa LASER do certame, passamos a tendenr 
que não há mais impedimento de participação da empresa MCA, onde o fato que 
as inabilitou não existe mais o qual ocorreu apenas em razão de que a empresa 
MCA que manifestou interesse em participar do certame não tinha conhecimento 
que a empresa Laser estaria participando.

18. Dito isso, passa-se à análise dos recursos.

Do recurso interposto pela MCA

19. A licitante MCA. interpôs recurso 
administrativo, em 24.09.2019, sustentado, em resumo, que (i) a empresa Laser possui 
outro responsável técnico pela obra, como consta em sua certidão; (ii) não há nenhuma 
declaração da empresa Laser de que o engenheiro eletricista Sr. Marcelo de Castro 
Abdala será o responsável pela obra; (iii) houve desistência da empresa Laser. Não 
juntou documentos.

20. Por sua vez, a licitante Lopes apresentou, em 
26.09.2019, contrarrazões, alegando, em suma, que (i) a desistência da Laser não afeta a 
decisão de inabilitação; (ii) houve violação da legislação do CONFEA/CREA e do 
Código Penal, ao fim, pugna pela improcedência do recurso.

21. Inicialmente, quanto à tempestividade,
verifica-se que a Ata de Recebimento, Habilitação e Abertura de Prazo Recursal (fls. 
353/354) ocorreu em 20.09.2019, sendo que foi publicado na mesma data (DOEM n° 
1285 -  fl. 370). Assim, o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação, 
nos termos do art. 109, inc. I, c/c seu § 6o, da Lei Federal n° 8.666/1993 tem como 
término o dia 24.09.2019. O recurso em questão foi interposto em 24.09.2019, logo, 
tempestivo, merecendo conhecimento.

22. O aviso de interposição de recursos e abertura 
de prazo para contrarrazão foi publicado em 25.09.2019 (DOEM n° 1285 — fl. 370), 
sendo que a empresa Lopes apresentou contrarrazões em 26.09.2019 (fls. 371-374), 
sendo, pois tempestiva, já que interposta dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 
da intimação, nos termos do art. 109, §3° c/c seu § 6o, da Lei Federal n° 8.666/1993.
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23. Da análise do mérito recursal, percebe-se que 
assiste razão à recorrente. Explica-se.

24. Em que pese haver certidão do CREA, que 
veda participação em licitação ou apresentação de propostas onde licite em conjunto da 
Laser Iluminação Pública EIRELI ME e MCA Consultoria e Serviços LTDA E1REL1, 
em razão de ambas terem como mesmo responsável técnico, Sr. Marcelo de Castro 
Abdala, houve um fato superveniente que deve ser considerado.

25. Isto é, há declaração expressa da empresa 
Laser, em 23.09.2019, no sentido de desistência de participação no certame licitatório 
(fls.359-361).

26. Assim, não há a presença simultânea das 
referidas licitantes de modo que embaraçaria os procedimentos do presente certame, 
assim como o procedimento ainda está em fase de habilitação, restando resguardado, 
pois, a competitividade quando da análise das propostas.

27. Portanto, não se vislumbra, neste momento, 
nenhuma afronta aos princípios administrativos vigentes sobre a licitação (art. 3o da Lei 
Federal n° 8.666/1993).

28. Ademais, não compete a este parecerista à 
análise quanto a suposta violação da legislação do CONFEA/CREA e do Código Penal, 
tão pouco lhe compete a apuração da responsabilidade disciplinar ou penal das empresas 
Laser e MCA, cabendo, senão, aos próprios órgãos competentes para tanto este mister.

29. Assim, incumbe a licitante interessada as 
providências necessárias para notificar os órgãos competente quanto às supostas 
violações que entende ocorridas.

30. Portanto, é caso de conhecimento do recurso, 
pois tempestivo, e, no mérito, provimento, conforme fundamentação supra.

III -CONCLUSÃO

31. A n te  o  e x p o s to , manifesta-se esta
Procuradoria, abstendo-se de se imiscuir nos aspectos de natureza técnica, 
administrativa e de conveniência e oportunidade, pelo conhecimento e, no mérito, pelo 
provimento do recurso administrativo interposto pela licitante MCA.
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32. À área técnica para as providências necessárias
quanto à recomendação constante no item 12 deste opinativo.

E, s.m.j, o parecer, em caráter opinativo, à consideração superior.

Aquidauana/MS, 07 de outubro de 2019.
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ALEXANDRE DE PAULA TAMBANI

Advogado do Município

Homologação do Parecer n° 318/2019:

Homologo o presente parecer jurídico por seus próprios fundamentos.

Aquidauana/MS. 07 de outubro de 2019.

HEBER SEDA QUEIROZ
Procurador-Geral do Município
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