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PARECER JURÍDICO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 005/2018 

 

 ASSUNTO: PARECE TECNICO CONCLUSIVO - PREGÃO PRESENCIAL 
– Nº PP 003/2018-CMP. 

  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS 
PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. 

 
 

Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica os autos do Processo 

de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - N PPRP 003/2018-

CMP, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS 

PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, para 

exame e emissão de parecer conclusivo acerca de sua legalidade. 

 

Destaca-se que, a presente manifestação dispensa o exame do 

edital e os demais requisitos da fase interna, uma vez já foram objeto de 

parecer por esta Assessoria, merecendo atenção à fase externa. 

 

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a 

verificação do cumprimento da legalidade. Destaca-se ainda que, a análise 

será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos 

técnicos, econômicos e/ou discricionários do objeto. 

 

É o breve Relatório. Neste Jurídico teço então a análise dos 

fundamentos de direito da forma que se segue. 
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Esta Assessoria entende que, à luz da legislação vigente e das 

regras editalícias, o procedimento da sessão do pregão (fase externa do 

processo) encontra-se assim estruturado: 

 

 Abertura/fase de credenciamento; 

 coleta de declaração de habilitação; 

 entrega de envelopes, proposta e habilitação; 

 etapa do recebimento e classificação das propostas; 

 seleção dos lançadores; 

 fase de lances; 

 fase de negociação; 

 decisão sobre a aceitabilidade da proposta; 

 desempate (ME e EPP); 

 abertura do envelope de habilitação; 

 julgamento da habilitação; 

 fase recursal; e, 

 declaração do vencedor. 

 

In casu, na Ata da Sessão, verificamos a ausência: da seleção dos 

lançadores, da fase de lances, do julgamento e da classificação das 

propostas; que foram devidamente justificadas, tendo em vista haver apenas 

1 (um) interessado. 

 

Notamos ainda que nos termos da ata, houve a SUPRESSÃO da 

abertura do envelope de habilitação e o julgamento da habilitação, ambas 

de suma importância para provar a lisura e regularidade do certame, uma vez 

que todos os procedimentos/acontecimentos devem estar expressos na ATA 

DA SESSÃO; pois, está servirá de prova na hipótese de extravio ou qualquer 

outro incidente que tenha o potencial de causar a perda dos documentos 

juntados. 

 

Por fim e não menos importante, compulsando os autos, foi 

verificado que a única empresa interessada no certame, na fase supostamente 
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de habilitação, uma vez que não consta consignado em ata, não apresentou o 

BALANÇO PATRIMONIAL, deixando de observar uma disposição editalícia. 

Observamos ainda, que foi juntado uma Declaração feita pela empresa 

Contart Consultoria Contábil Fiscal e Trabalhista Eireli, com base no art.7º 

da Lei Federal 9.317/96, quanto a desobrigação de apresentação de tal 

BALANÇO PATRIMONIAL. Ocorre que a Lei Federal nº-9.317/96 foi revogada 

pela Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.  

 

Nesta esteira, é importante registar que, é obrigatório a 

apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL em licitações públicas por todas as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sejam elas optantes ou não do 

Simples Nacional, excetuando as empresas que fornecem bens para pronta 

entrega ou locação de materiais e para pequenos empresários com 

faturamento anual inferior a R$-36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

 

Contudo, atendendo ao princípio da economia e razoável duração 

do processo, bem como, o interesse público envolvido, recomendamos que seja 

solicitado a COMPROVAÇÃO QUE A EMPRESA TEM O FATURAMENTO 

ANUAL INFERIOR AO VALOR ACIMA MENCIONADO. Caso não comprove, que 

seja exigido o Balanço Patrimonial por ocasião da efetivação contratual.  

 

DA CONCLUSÃO: 

 

Primeiramente, pelo dever de zelo ao processo administrativo, este 

Jurídico faz as seguintes recomendações: 

1. A juntada de cópia do Termo de Referência devidamente 

assinado, no Anexo I do Edital; 

2. A RETIFICAÇÃO da ATA DE SESSÃO, para que conste a 

abertura do envelope de habilitação e o julgamento da 

habilitação, por ser imperativo legal; 

3. A desconsideração da Declaração feita pela empresa de 

contabilidade Contart Consultoria Contábil Fiscal e 

Trabalhista Eireli, por ser baseada em Lei revogada, a 
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saber: Lei Federal 9.317/96, revogada pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. Desta 

forma, que seja exigido da empresa vencedora a 

apresentação do Balanço Patrimonial ou a comprovação 

de faturamento anual inferior a R$-36.000,00 (trinta e seis 

mil reais), para efetivação da contratação; 

 

Ante os expostos, pelo que restou comprovado após análise detida 

dos autos, esta Assessoria Jurídica OPINA PELO PROSSEGUIMENTO do 

certame e sua homologação, SOMENTE, depois de atendida as 

RECOMENDAÇÕES feitas ao norte. 

 

É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 

Paragominas (PA), 07 de maio de 2018.   

 
 

 
 
 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
Advogado 
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