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PODER EXECUTIVO 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

 

PARECER Nº 12/ 2019 
 
ZÉ DOCA- MA, 23 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
Assunto: Relatório sobre recurso administrativo da 
CONSENT CONSTRUTORA SERVIÇOS E TERRAPLANAGEM 
LTDA sobre TP 09/2019 Proc ADM nº 48/2019 
 
Fora proposto recurso por parte da empresa acima citada, 
alegando que: retirou edital para participar do certame 
acima descrito, onde na data e horário asseverados 
ocorrera o certame onde a empresa fora desclassificada, e 
que não houve respeito ao prazo de recurso 
administrativo, fatores estes suscitados por aquela, 
ensejou o recurso administrativo. 
Ressalta-se preliminarmente que, o presente recurso é 
tempestivo, e que seu prazo legal está diferido no art. 109 
da Lei 8666/93, sendo assim o prazo é concedido pela lei, 
sendo descabida a acusação de que a CPL não concedeu 
prazo para o mesmo, presente em fls.2 do recurso. 
Ocorre que, conforme ata da sessão pública, publicada no 
Diário oficial do município, na data de 16/10/2019, e aviso 
de classificação em 18/10/2019, onde iniciou-se a fase de 
credenciamento, onde participara o representante legal da 
presente empresa, Sr. Salomão Henrique Ribeiro de Sousa, 
e nesta foram analisados os documentos das participantes 
onde fora constatado o descumprimento do item 6.9 do 
edital em tese, que traz:  
6.9 CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Zé Doca- MA, 
devidamente atualizado e com ramo atividade compatível 
com o objeto da licitação, com as certidões devidamente 
atualizadas, ou seja, com prazo de validade apto até a 
abertura do referido envelope. Considerando que o CRC 
está em consonância com os artigos 28,29,31 e 32, §2º da 
Lei 8666/93. No caso de cadastro com as certidões 
vencidas, os interessados terão até o terceiro dia anterior 
a data de abertura das propostas para atualizá-las junto a 
CPL  
Posto isso, constatada que as certidões da empresa 
estavam vencidas, não as tendo atualizado no prazo legal, 
este fora o motivo de sua desclassificação, e não houve 
qualquer oposição quanto a isto na sessão pública do 
certame, sendo que o cadastro da empresa fora realizado 

no dia 08/04/2019, e constava as certidões vencidas como 
fora visto na sessão. 
Ressalta-se ainda que dentre os princípios elencados estão 
no art 3 da lei 8666/93, esta inclusive ao de vinculação do 
instrumento convocatório que fora publicado no  
25/09/2019, que segue :  
Art. 3o  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.     
Sendo que, descumprindo o edital a desclassificação é ato 
totalmente razoável de se tomar, diante de fato como este, 
Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o 
instrumento convocatório 
é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da 
administração pública quanto dos licitantes. Esse 
princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e 
enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a 
Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada”. (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416) 
E ainda, inda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen 
Filho afirma que “Quando o edital impuser comprovação 
de certo requisito não cogitado por ocasião do 
cadastramento, será indispensável a apresentação dos 
documentos correspondentes por ocasião da fase de 
habilitação” (Pregão. Comentários à Legislação do Pregão 
Comum e do Eletrônico, 4ª ed., p. 305). Como exemplo de 
violação ao referido princípio, o referido autor cita a não 
apresentação de documento exigido em edital e/ou a 
apresentação de documento em desconformidade com o 
edital (como documento enviado por fac-símilesem 
apresentação dos originais posteriormente). 
Sobre o tema ainda, igual orientação pode ser encontrada 
no Supremo Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), no Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) e no Tribunal de Contas da União, como será a 
seguir demonstrado. 
O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim 
ementada: 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. 
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PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o 
licitante apresenta sua proposta financeira sem 
assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, 
a inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e 
do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante 
que não observou exigência prescrita no edital de 
concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional 
da preponderância da proposta mais vantajosa para o 
Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas 
válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo 
como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. 
É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na 
sua proposta financeira, sob pena de a Administração não 
poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se 
sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. (grifo nosso) 
Sendo assim, diante do exposto, não foram trazidos 
argumentos ou provas suficientes para descaracterizar a 
desclassificação, e ainda conforme jurisprudência do STF, e 
demais regimentos apresentados, OPINA-SE que, tenha o 
procedimento seu prosseguimento com a manutenção da 
desclassificação da empresa acima descrita. Salvo melhor 
juízo 
 
Nada mais para o momento, nossos votos de estima e 
consideração. 
 
 

 Francisco V.H. Lucas Maciel de Sousa 
Assessor jurídico Municipal 

 

 
DECRETO Nº 29/2019 

 
25 DE OUTUBRO DE 2019 
 

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, Estado do Maranhão, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas e 
respaldada o Artigo 64, X, da Lei Orgânica do Município de 
Zé Doca. 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO, o dia 28 de 
outubro de 2019, (segunda feira), aos órgãos da 
Administração Pública do Poder Executivo Municipal em 
virtude do dia do servidor público retornando as atividades 
normais no dia 29-10-2019 (terça feira). 
 
Art. 2º - As repartições públicas que prestam serviços 
essenciais e de interesse 
público que tenham o funcionamento ininterrupto como 
saúde, segurança, limpeza pública e outros departamentos 
que assim são considerados, atendimento em sistema de 

plantão terão expediente normal no dia mencionado no 
artigo 1º deste decreto. 
 
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Zé Doca/MA, em 25 de 
outubro de 2019. 
 

MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES 
Prefeita Municipal 
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