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PARECER JURÍDICO 

 

Ref.: Tomada de Preços 001/2020. 

Objeto: Recurso inabilitação 

Solicitante: Pacopedra Pavimentadora e Comércio de Pedras Ltda. 

 

 

 

Trata-se de recurso interposto pela licitante Pacopedras Pavimentadora 

e Comércio de Pedras Ltda., contra sua inabilitação em decorrência da ausência de 

apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo Município de 

Ilhota. 

 

No caso, ao invés de apresentar o CRC emitido pelo Município de 

Ilhota, a licitante apresentou CRC emitido pelo Município de Indaial, alegando ter se 

tratado de erro material. 

 

Assevera que teria havido excesso de formalismo da Comissão de 

Licitações, e que sua inabilitação prejudicaria a competividade do certame. 

 

Sem razão a recorrente. O item 6.1.1 do edital é claro quanto à 

exigência para a participação no certame, qual seja, a apresentação do CRC ou o 

protocolo de toda a documentação necessária para a obtenção do CRC até três dias 

antes da data da sessão. 

 

In casu, a licitante cometeu um erro e, por conta deste, deixou de 

apresentar o referido CRC, não havendo notícia de que tenha protocolado pedido nesse 

sentido três dias antes da licitação. 
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A juntada posterior do CRC, por ocasião da interposição do recurso, 

encontra óbice no disposto no art. 43, § 3º da Lei n.º 8.666/93: 

 

§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

O CRC deveria ter constado dos documentos de habilitação, e não foi 

apresentado pela licitante. Admitir-se a posterior apresentação do mesmo, ainda que 

reconhecido o erro, imporia para a administração a obrigação de admitir a correção da 

documentação de todo e qualquer licitante. 

 

Trata-se de critério objetivo. O documento em questão deveria ter sido 

apresentado e não foi, o que gera a inabilitação. 

 

Não se trata de excesso de formalismo, mas sim de atendimento ao 

princípio da vinculação ao edital, e aos próprios termos da Lei n.º 8.666/93, que em seu 

art. 22, § 2º define a modalidade da tomada de preços: 

 

§ 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

 

A inabilitação de qualquer licitante diminui a competitividade dos 

certames e pode importar, inclusive, na contratação por preço superior ao da proposta 

inabilitada. Entretanto, as contratações dos entes públicos são regidas por rígida 

legislação, que visa tornar o mais impessoal e objetiva possível a análise das condições 

de habilitação. 
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O fato é que a exigência do edital não foi atendida, e não se admite a 

juntada posterior de documento que deveria ter instruído a documentação apresentada 

pelo licitante, não havendo outro caminho senão a inabilitação. 

 

Diante do exposto, s.m.j., opina-se pela rejeição do recurso, mantendo-

se inabilitada a empresa recorrente. 

 

Florianópolis, 22 de junho de 2020. 

 




