
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

PARECER JURÍDICO N. 18/2022 
 

 

CONSULENTE: Comissão de Licitação 

 
 

Interessado:    Prefeito Municipal 

             Secretário de Administração e Fazenda 
 

      
INABILITAÇÃO. FALTA DE COMPROVANTE DE TAXA ANUAL DE 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE. 

CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 

 

I 

Síntese 

 

1. Relatório dispensado. Ata da Sessão, Recurso e Contrarrazões disponíveis em 

https://guatambu.sc.gov.br/licitacao/licitacao-209509/. 
 

2.  Em tempo as partes se manifestaram, sobrevindo o processo e demais 

documentos para análise jurídica.  
 

 

II 

Motivo da inabilitação 

 

 

3. Colhe-se da Ata da Sessão Pública: 

 
“[...] A proponente L B ENGENHARIA LTDA – EPP apresentou, 

conforme prevê alínea b) ao item 7.10, documento Alvará de 

Licença, Localização e Funcionamento sem validade, onde no 

corpo do documento o mesmo faz menção que só terá validade 

mediante apresentação conjunta do comprovante de pagamento 

da taxa anual devida, comprovante esse que não foi juntado na 

documentação e torna o documento inválido [...]”. 

 

 

III 

Orientação Jurídica 

 

4. No início, sobreleva registrar que os termos do Edital n. 55/2022 não foram 

impugnados, o que significa dizer que ao participarem do certame os licitantes concordaram 

com os termos propostos pelo poder público municipal, gerando para a Comissão de 

Licitação o dever de respeitar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, dado 

que o julgamento se insere como objetivo, assim como em atenção aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade, ensinamentos de HELY 

LOPES MEIRELLES, com base na interpretação do art. 37 da CRFB de 1988.  
 

5. A despeito do procedimento licitatório e suas exigências, colhe-se que um dos 

requisitos acerca da Regularidade Fiscal, Trabalhista e Social se tratava justamente da 

apresentação do Alvará de Localização e/ou Funcionamento, conforme se extraí do item n. 
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7.10, alínea b) “Alvará de Localização e/ou Funcionamento vigente expedido pelo município 

sede da licitante”.  

 

6. Ao promover o julgamento da habilitação a Comissão de Licitação identificou a 

existência do Alvará de Localização e Funcionamento, porém que o próprio documento 

emitido pelo município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, tinha sua validade 

condicionada a apresentação da taxa anual devida, motivo pelo qual diante da ausência da 

apresentação do comprovante do recolhimento da referida taxa, documento complementar, 

restou inabilitada. Vejamos o que diz o documento: O PRESENTE ALVARÁ SÓ É VÁLIDO COM A 

APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMNETO DA TAXA ANUAL DEVIDA. 

 

7. Sem delongas, tenho que a Comissão de Licitação agiu com acertado 

posicionamento, porquanto quem delineou que o Alvará de Localização e Funcionamento 

somente possui validade com a apresentação do comprovante da taxa anual foi o município 

de Salto do Lontra/PR, não o Poder Público de Guatambu/SC.  

 

8. Outrossim, nas palavras de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO “a vinculação 

ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados”. Essa nada 

mais é que a garantia que afasta a adoção de critérios dúbios no julgamento do 

procedimento, evitando, portanto, qualquer possibilidade de violação à moralidade 

administrativa.  

 

9. Por outro lado, não é o caso de avançar na discussão acerca da proposta mais 

vantajosa, primeiro porque a proposta que mais interessa para administração é aquela que 

atende os requisitos do edital e apresenta o menor preço, segundo porque o procedimento 

se trata da espécie Tomada de Preços, na qual se julga habilitação e depois proposta de 

preços, está última suspensa diante do recurso apresentado.  

 

10. Não se olvide que — caso o Alvará de Localização e Funcionamento 

apresentado dispusesse de código verificador, o que faço a devida justiça não possuía, com 

base no art. 43, § 3º da Lei de Licitações, seria facultado à Comissão a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, mesmo assim, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta.  

 

11. Sobre a vinculação ao instrumento convocatório é a jurisprudência:  

 
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. PROPOSTA EM DESACORDO COM 

O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. IMPOSITIVO. A observância dos 

princípios que norteiam as licitações em geral, especificamente os da 

legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, é essencial para 

o resguardo do interesse público, o qual compreende não só os 

interesses específicos da Administração Pública como também os de 

toda coletividade. Em outros termos, a adstrição às normas ed italícias  

restringe a atuação da Administração, impondo-lhe a desclassificação de 

licitante que descumpre as exigências previamente estabelecidas no at o 

normativo. Não há irregularidade na inabilitação de participante que não 

atendeu integralmente às ex igências edi talícias, previamente 

estabelecidas. Decisão mantida. agravo de instrumento improvido. 

(TRF-4 - AG: 50035356220214040000 5003535-62.2021.4.04.0000, 

Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 

14/07/2021, QUARTA TURMA) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - 

DESCLASSIFICAÇÃO –INOBSERVÂNCIA AO EDITAL - PRINCÍPIO DA 
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VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO 

PREJUDICADO. 1. “O princípio da vinculação ao edital restringe o p róprio 

ato administrativo às reg ras e ditalícia s, impon do a i nabilitaç ão da 

empresa que descumpriu as ex igências estabelecidas no ato 

convocatório” (STJ, 2.ª Turma, REsp. n.º 595.079/RS, Rel. Min. Herman 

Benjamin, j. em 22.09.2009). 2. Ausente direito líquido e certo a ser 

amparado na via mandamental. 3. Ordem denegada. Agravo Interno 

prejudicado. 

(TJ-MT 10228184820208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, 

Data de Julgamento: 07/04/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2022) 

 

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECISÃO QUE MANTÉM 

APLICAÇÃO DE MULTA E IMPEDIMENTO DE LICITAR - PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO, 

MAS NÃO PROVIDO. O licitante que, mesmo tendo a oportunidade de 

impugnar as condições do edital de convocação para licitação, não o faz 

no prazo legal, aceita-as tacitamente se apresenta proposta válida. 

Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto os 

licitantes quanto o órgão licitante estão obrigados a cumprir suas 

condições estritamente, sob pena de descumprimento de outros 

princípios administrativos, tais como legalidade e impessoalidade. 

(TRE-ES - PA: 060018997 VITÓRIA - ES, Relator: HELOÍSA CARIELLO, Data 

de Julgamento: 01/10/2020, Data de Publicação: DJE - Diário Eletrônico 

da Justiça Eleitoral do ES, Tomo 197, Data 07/10/2020, Página 1/2)” 

(grifei) 

 

12. Portanto, diante da ausência do documento complementar que se presta a dar 

validade ao Alvará de Localização e Funcionamento, conforme regra inserida pelo Poder 

Público Municipal de Salto do Lontra/PR, tenho que agiu acertadamente a Comissão de 

Licitação, não merecendo reparo a decisão, em respeito aos princípios da legalidade, 

isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e julgamento objetivo.  

 

 

IV 

Conclusão 

 

Pelo exposto, restrito aos aspectos jurídicos-formais, opino pelo conhecimento e no mérito 

pelo INDEFERIMENTO do recurso interposto por LB ENGENHARIA LTDA, em face da decisão 

que a inabilitou no certame, devendo ser mantida sua inabilitação na Tomada de Preços n. 

01/2022, seguindo-se os demais passos do processo licitatório na forma da lei.  

 

É o parecer, SMJ, o qual submeto a autoridade competente para o devido julgamento.  

 

Após a decisão, intimem-se os interessados. 

 

Guatambu/SC, em 13 de junho de 2022. 

 

 
 

Lucas Cardoso Teles 

Assessor Jurídico do Município 

OAB/SC 45.725 
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