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PARECER 2017-PGMNT/PMNT. 
PROCURADORIA GERAL. 
INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SR. PREGOEIRO. 
 

 
Assunto: Licitação – Pregão Presencial Nº 
9/2017-030 – PMNT – RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS: Leis federais nº 10.520/02 
e n° 8.666/93. RAZÃO EM PARTE. VÍCIOS 
INSANÁVEIS. REVOGAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. 

 

1. DA CONSULTA 

 

Trata-se de solicitação do Sr. Pregoeiro para análise jurídica dos 

RECURSOS ADMINISTRATIVO interpostos pelas empresas COMERCIAL DE 

MOVEIS LUANA EIRELI – ME; e RS DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI – EPP; licitantes do Pregão Presencial nº 9/2017-030 PMNT-PP-SRP, 

cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de móveis, 

eletrodomésticos,  afim de orientar obre as providencias a serem adotadas. 

 

2. DOS RECURSOS 

 

A empresa COMERCIAL DE MOVEIS LUANA EIRELI – ME, em resumo, 

alega que as empresas POLYMEDH EIRELI – EPP e BRITO E FEITOSA 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, elaboraram suas propostas, consignando 

declaração sobre o pagamento divergente do que determina aos itens 6.7. e 17.1 do 

EDITAL. Requer nos termos da petição recursal a desclassificação das propostas 

apresentadas. 

 

Aduz a recorrente que fora inabilitada por ter deixado de apresentar o cartão 

do CNPJ, relacionado no item 9.2.3 linha d do edital, e que a decisão do pregoeiro 

em inabilitá-la está equivocada, tendo em vista que a recorrente teria apresentado o 
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cartão do CNPJ anteriormente por ocasião do Credenciamento, tendo sido a 

inabilitação da recorrente excesso de formalismo. 

 

Outrossim, alega que a empresa POLYMED EIRELI – EPP foi 

incorretamente habilitada pelo pregoeiro, tendo em vista que não teria declarado 

expressamente que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos 

exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, sendo que a 

declaração apresentada não teria qualquer validade.  

 

Requereu, por fim, a reforma da decisão do pregoeiro para o fim de 

HABILITAR a recorrente, retornando o processo a fase de lances. Requer a 

desclassificação das PROPOSTAS das licitantes POLYMEDH EIRELLI – EPP e 

BRITO E FEITOSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, por terem apresentado 

propostas de preço em desconformidade com o edital. 

 

Requer ainda a INABILITAÇÃO da licitante POLYMEDH EIRELLI – EPP, por 

ter deixado de apresentar expressamente declaração exigida pelo edital. Por fim, 

requer que seja mantida a decisão que INABILITOU a licitante R S DOS SANTOS 

COMERCIO DE MEVEIS EIRELLI – EPP. 

 

A empresa POLYMEDH EIRELI – EPP apresentou suas contrarrazões ao 

recurso da recorrente, aduzindo, em síntese que cumpriu com os requisitos do 

edital, mantendo a proposta de pagamento de acordo com o ato convocatório, tendo 

apresentado as demais declarações nos moldes do edital do certame. 

 

A empresa RS DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP, 

apresentou Recurso Administrativo, alegando em Síntese o seguinte: 

 

 Que fora incorretamente habilitada, tendo em vista que o edital do pregão 

exigiu documento não previsto na legislação federal, in casum, o edital teria exigido 
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a necessidade de se trazer uma ressalva de que existe restrição na documentação 

fiscal para as empresas de pequeno porte e micro-empresas, quando se 

encontrarem nessa situação. Ocorre que a empresa tinha restrição, apresentando 

certidão vencida, porém como não apresentou a ressalva, fora inabilitada. 

 

3. DA ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

Pois bem, da análise dos autos e dos recursos aqui apresentados, verifica-

se que os recursos devem ser recebidos, pois protocolizados dentro do prazo legal, 

bem como possuem os requisitos autorizadores satisfeitos. 

 

           3.1 DO RECURSO DA LICITANTE COMERCIAL DE MOVEIS LUANA 

EIRELI – ME 

 

Em relação aos argumentos da recorrente COMERCIAL DE MOVEIS 

LUANA EIRELI – ME, percebe-se que seus argumentos não devem prosperar. 

Explico melhor: 

 

Quanto ao argumento de que as licitantes POLYMEDH EIRELI – EPP e 

BRITO E FEITOSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP teriam supostamente 

elaborado suas propostas em desacordo com o que determina o item 17.1 do edital, 

verifica-se que não assiste razão a recorrente, tendo em vista que o item 17.1 do 

edital aduz o seguinte: “Pela execução dos serviços contratados a CONTRATANTE 

pagará a CONTRATADA em até 30 dias após a nota de empenho”. 

 

Trata-se, portanto, de pagamento a ser realizado pela administração pública 

em até 30 dias após a nota de empenho, se as licitantes propõem prazo maior, isto 

não tem o condão de invalidar o certame ou inabilita o licitante, até porque o prazo 

maior para pagamento não trará prejuízo algum a administração municipal. Mesmo 

assim, a administração deverá cumprir o prazo editalício, e os pagamentos devem 
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ser considerados apenas como de 30 dias. Portanto, conforme item 17.1 do edital, 

os pagamentos deverão ocorrer em até 30 dias da nota de empenho. Sendo assim, 

é improcedente o argumento da recorrente. 

 

Quanto ao argumento de que a recorrente teria sido incorretamente 

inabilitada por ter deixado de apresentar o cartão do CNPJ, relacionado no item 

9.2.3 linha d do edital, e que a decisão do pregoeiro em inabilitá-la estaria 

equivocada, tendo em vista que a recorrente teria apresentado o cartão do CNPJ 

anteriormente por ocasião do Credenciamento, caracterizando-se excesso de 

formalismo. Também não deverá prosperar tais argumentos, tendo em vista que a 

licitação na modalidade Pregão por Registro de Preços apresenta fases diferentes, 

não podendo ser utilizados documentos de uma fase para aproveitar outra, 

frustrando-se assim, o caráter competitivo da licitação e o princípio da isonomia, 

tendo em vista que as demais empresas cumpriram com as exigências do edital 

apresentando os documentos nas duas fases (credenciamento e habilitação). Não 

deve, portanto, ser acolhido o argumento da recorrente. 

 

Note-se que para este caso fica inviável a aplicação do princípio da 

razoabilidade, tendo em vista que não se podem aproveitar os documentos fiscais 

de uma fase para a outra, no caso, as demais licitantes trouxeram o cartão do CNPJ 

nas duas fases, aplicar a razoabilidade neste caso, é ferir de morte o princípio da 

isonomia. 

 

Não pode aqui ser prevalecida apenas a ideia de vantajosidade, deve-se 

prevalecer o caráter competitivo e isonômico da licitação, buscando-se a melhor 

proposta, obedecendo-se os critérios de isonomia, pois, para o presente caso, 

repita-se o fato de que todas as demais licitantes apresentaram a documentação 

exigida, com exceção da recorrente. 
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Sobre o assunto, Marçal Justen Filho1 pondera o seguinte: 

 

“Se prevalecer exclusivamente a ideia de vantajosidade, a busca da 
vantagem poderia conduzir a Administração Pública a opções arbitrárias ou 
abusivas. Deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa, mas, além 
disso, tem-se de respeitar os princípios norteadores do sistema jurídico, em 
especial o da isonomia”.  

 

Quanto ao argumento de que a empresa POLYMED EIRELI – EPP foi 

incorretamente habilitada pelo pregoeiro, tendo em vista que não teria declarado 

expressamente que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos 

exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, verifica-se 

que tal argumento também não deve prosperar, tendo em vista que consta nos autos 

a presente declaração havendo apenas um erro ao repetir-se a palavra declaração 

no texto do documento, o que não tira em hipótese alguma o sentido da declaração 

e o fim a que se destina. 

 

Portanto, o recurso da recorrente deve ser totalmente IMPROVIDO, salvo 

melhor juízo. 

 

3.2 DO RECURSO DA LICITANTE RS DOS SANTOS COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI - EPP 

 

A empresa RS DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP, 

apresentou Recurso Administrativo, alegando que fora incorretamente habilitada, 

tendo em vista que o edital do pregão pediu documento não previsto na legislação 

federal, in casum, o edital teria exigido a necessidade de se trazer uma ressalva de 

que existe restrição na documentação fiscal para as empresas de pequeno porte e 

micro-empresas, quando se encontrarem nessa situação, contrariando o art. 43, § 

1º, da lei federal Complementar nº123/2006, requer, portanto, a sua habilitação e 

continuidade no certame. 

                                                           
1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Editora Forum, 7ª ed. 2011. 
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PERCEBE-SE que assiste razão parcial a recorrente. Explico melhor: 

 

Dispõem o artigo 3º da Lei 8.666 de 21/06/93, que as licitações serão 

processadas e julgadas na conformidade dos seguintes princípios: da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhe são correlatos. Vejamos: 

 

Art. 3
o
 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Dessa forma, pelo princípio da legalidade, temos que a atividade é 

totalmente vinculada, no procedimento licitatório, significa assim, a ausência de 

liberdade para a autoridade administrativa. 

 

Porém, a lei define as condições da atuação dos Agentes Administrativos, 

estabelecendo a ordenação dos atos a serem praticados e impondo condições 

excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas. Seria inviável subordinar o 

procedimento licitatório integralmente ao conteúdo de lei. Isso acarretaria a 

necessidade de cada licitação depender de edição de uma lei que a disciplinasse. A 

estrita e absoluta legalidade tornaria inviável o aperfeiçoamento da contratação 

administrativa. 

 

A lei ressalva a liberdade para a Administração definir as condições da 

contratação administrativa. Mas, simultaneamente, estrutura o procedimento 

licitatório de modo a restringir a discricionariedade a determinadas fases ou 
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momentos específicos. O ilustre professor Hely Lopes Meirelles2, credita-se a 

expressão que melhor sintetiza o princípio da legalidade para a Administração: 

 

“(...) enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei 

não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei permite.” 

 

Já pelo artigo 41, da Lei n.º 8.666/93, verifica-se que o edital é a lei interna 

da Licitação e, como tal, vincula aos seus termos, tanto aos licitantes, quanto a 

Administração que o expediu, senão, vejamos: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 
§ 1

o
  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1

o
 do art. 

113. 
 

(...) 

 

Tal vinculação ao edital é princípio básico de toda Licitação. Nem se 

compreenderia, que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de 

participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do 

julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e proposta em 

desacordo com o solicitado. 

 

Assim, para José Augusto Delgado3, as regras do certame, durante todo o 

procedimento são inalteráveis. A administração deverá invalidá-lo e reabri-lo em 

novos moldes, caso verifique, sua inviabilidade no decorrer da Licitação, podendo 

até mesmo revogar o certame ou anulá-lo. 

 

                                                           
2
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. 

3
 DELGADO, José Augusto. Princípios Jurídicos Aplicados à Licitação. Revista Jurídica, Porto 

Alegre, n. 216. out. 1996. 
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De outra banda, revelando-se, falho ou inadequado aos propósitos da 

Administração, o edital ou convite poderá ser corrigido a tempo, através de 

aditamento ou expedição de um novo, sempre com republicação e reabertura de 

prazo, desde que a alteração, afete a elaboração das propostas. 

 

Dessa forma, verifica-se que o edital inovou na letra da lei ao trazer a 

necessidade de apresentação de ressalva juntamente com as certidões fiscais. De 

sorte, aduz o art. 43, § 1º, e também o § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006: 

 

Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno 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 apresente alguma 
restrição. 
  

§ 1
o
  Havendo alguma restrição na comprovaçãoda regularidade fiscal e tr

abalhista, será assegurado 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.  
 
§ 2

o
  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1

o
 deste 

artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n

o
 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

Assim, a lei assegura o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização 

da documentação, podendo ainda tal prazo ser prorrogado, a critério da 

administração, não pode a administração municipal extrapolar a lei, assistindo, 

portanto, razão parcial ao recorrente. 

 

 

4. DA POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO CERTAME 
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Entre as prerrogativas da administração pública há a possibilidade de 

revogar os atos que não sejam mais convenientes e oportunos para o atendimento 

do interesse público. Bem como há possibilidade de anular os atos considerados 

ilegais. Neste sentido, temos a súmula 473, do STF, com o seguinte teor: 

 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

Vale destacar ainda, que, a rigor, tanto para a revogação, quanto para a 

anulação, é necessário a instauração de um processo administrativo em que se 

assegure aos atingidos pela decisão a oportunidade de se manifestar a respeito, nos 

termos do art. 49, e parágrafos, da lei nº 8.666/1993: 

 

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento 
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
 
§ 1

o
  A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não 

gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 59 desta Lei. 
 
§ 2

o
  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado 

o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 
 
§ 3

o
  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
 
§ 4

o
  O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do 

procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

 

Todavia, cogita-se a possibilidade de supressão do contraditório e da ampla 

defesa nos casos em que o desfazimento do processo de contratação ocorre antes 

da homologação do certame e da adjudicação do objeto. 
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Tal hipótese encontra-se fundamento no posicionamento do STJ, senão, 

vejamos: 

 
ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
- REVOGAÇÃO - CONTRADITÓRIO. 1. Licitação obstada pela revogação 
por razões de interesse público. 2. Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos 
de conveniência e oportunidade do administrador, dentro de um 
procedimento essencialmente vinculado. 3. Falta de competitividade que se 
vislumbra pela só participação de duas empresas, com ofertas em valor 
bem aproximado ao limite máximo estabelecido. 4. A revogação da licitação, 
quando antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente 
pertinente e não enseja contraditório. 5. Só há contraditório antecedendo a 
revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes, o que 
só ocorre após a homologação e adjudicação do serviço licitado. 6. O mero 
titular de uma expectativa de direito não goza da garantia do contraditório. 
7. Recurso ordinário não provido." (STJ - RMS 23.402/PR, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 
02/04/2008). (destacou-se). 
 
 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, § 3º, DA 
LEI 8.666/93. 1. A autoridade administrativa pode revogar licitação em 
andamento, em fase de abertura das propostas, por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. 2. É 
salutar que o sistema de comunicações possa ser executado de modo que 
facilite a concorrência entre empresas do setor e possibilite meios de 
expansão do desenvolvimento da região onde vai ser utilizado. 3. 
Revogação de licitação em andamento com base em interesse público 
devidamente justificado não exige o cumprimento do § 3º, do art. 49, da 
Lei 8.666/93. 4. Ato administrativo com a característica supramencionada é 
de natureza discricionária quanto ao momento da abertura de procedimento 
licitatório. 5. Só há aplicabilidade do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, 
quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído, gerou direitos 
subjetivos ao licitante vencedor (adjudicação e contrato) ou em casos de 
revogação ou de anulação onde o licitante seja apontado, de modo direto ou 
indireto, como tendo dado causa ao proceder o desfazimento do certame. 6. 
Mandado de segurança denegado."(MS 7.017/DF, Rel. Ministro JOSÉ 
DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2000, DJ 02/04/2001 p. 
248). 
 
 
"MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. 
REVOGAÇÃO. DESFAZIMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO ANTE A 
VERIFICAÇÃO DE RESTAR CARACTERIZADO FALTA DE 
COMPETITIVIDADE. CONSTATAÇÃO PELA AUTORIDADE SUPERIOR 
QUE SOMENTE A IMPETRANTE PARTICIPOU EFETIVAMENTE DA 
LICITAÇÃO. É DO INTERESSE PÚBLICO CELEBRAR UM CONTRATO 
MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO, PRESERVADA A 
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE. ATO 
ADMINISTATIVO QUE NÃO PODE SER ENTENDIDO COMO ILEGAL OU 
ABUSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MANDADO DE 
SEGURANÇA DENEGADO."(TJPR - Órgão Especial - MSOE 0343188-9 - 

http://www.jusbrasil.com/topico/11304105/artigo-49-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topico/11304012/par%C3%A1grafo-3-artigo-49-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com/topico/11304012/par%C3%A1grafo-3-artigo-49-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topico/11304105/artigo-49-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Des. Ângelo Zattar 
- Unânime - J. 15.09.2006). 
 
 
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO 
ELETRÔNICO - REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO ANTES DA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DESNECESSIDADE DE 
OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA- RECURSO DESPROVIDO. A revogação da licitação, quando 
antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente e 
não enseja contraditório. O art. 49, § 3º, da Lei de Licitações somente se 
aplica quando o procedimento licitatório foi homologado ou adjudicado o seu 
objeto. Não há direito a ser tutelado antes de tais momentos quando ato de 
revogação é praticado de forma motivada. Ato que tem presunção de 
veracidade e legitimidade que não é afastada pelas provas dos 
autos. (TJ/PR. APELAÇÃO CÍVEL Nº 499.758-2, DA VARA CÍVEL E 
ANEXOS DA COMARCA DE NOVA ESPERANÇA. APELANTE: ANAP - 
Papelaria e Informática - ME. APELADOS: Maria Angela Silveira Benatti e 
Outro. RELATOR: Fábio André Santos Muniz - Juiz Convocado. 4ª Câmara 
Cível. Publicado em 2009. DJ 154)  

 

Outrossim, verifica-se nos autos que a grande maioria dos itens foram 

fracassados, não acudindo vencedores. Dessa forma, diante da inovação à lei 

verificada, e, diante do fracasso da maioria dos itens, esta procuradoria recomenda 

que o procedimento licitatório Pregão nº 9/2017-030-PMNT seja revogado, 

porquanto, tornou-se inconveniente para a administração municipal, até porque 

poucas empresas passaram as fases seguintes, trazendo prejuízo das propostas 

para a administração. 

 

Dessa forma, demonstra-se como fatos supervenientes: a) a necessidade 

de correção da inovação legislativa no edital, o que trouxe ônus aos licitantes 

(ressalva não exigida por lei); b) o fato de que a grande maioria dos itens foram 

fracassados, não acudindo vencedor; c) a pouca competividade na fase de 

abertura das propostas, impossibilitando a administração de ter a efetivação 

de propostas mais vantajosas. 

 

Assim, recomenda-se a realização de um novo processo licitatório, 

buscando-se sempre a garantia da isonomia, competividade e a proposta mais 

vantajosa para a administração. 
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5. DA CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Ante o exposto, analisando os documentos do procedimento em 

questão, baseado na Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei 

Federal nº 10.520/02, e nos princípios norteadores da Licitação, esta PGMNT 

SUGERE que seja REVOGADO O CERTAME, nos termos da fundamentação 

supra, com observância na provocação das recorrentes, devendo a administração 

municipal realizar uma nova licitação, com as correções aqui sugeridas, pautando-se 

sempre na observância das normas jurídicas citadas anteriormente. 

 

Atente-se para o fato da desnecessidade do contraditório e da ampla 

defesa, tendo em vista que a decisão se dará anteriormente a homologação do 

certame, salvo melhor juízo. 

 

É o parecer PGMNT. 

 

Nova Timboteua, PA, 19 de dezembro de 2017. 

 

 
 

________________________________ 
Dr Thiago Sousa Cruz 

Procurador Geral - PGMNT 
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