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PARECER JURÍDICO N.º 001/2021/PG 

ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO (PREGÃO PRESENCIAL N.º 214/2020) 

RECORRENTES: SILVA & LEMOS DA SILVA LTDA. 

ISAURO KIRCHNER ME. 

DNG PANIFICADORA LTDA. ME  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ALVARÁ SANITÁRIO. 

EXCESSO DE FORMALISMO. DILIGÊNCIA DA PREGOEIRA 

POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE POSSÍVEL. 

DOCUMENTO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

VIGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROVIDO. 

 

1. Relatório 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto por Silva & Lemos da Silva Ltda., 

Isauro Kirchner Me e Dng Panificadora Ltda. ME, na forma art. 4º, inciso XVIII, da Lei Federal 

n.º 10.520/02, em face de decisão da Pregoeira Oficial do Município (Decreto GP Municipal n.º 

009/2020) que inabilitou as Recorrentes no processo Pregão Presencial n.º 214/2020, com os 

seguintes dizeres: 

 

“[...] ABERTO O ENVELOPE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS 

EMPRESAS VENCEDORAS VERIFICOU-SE QUE A EMPRESA SILVA & LEMOS 

DA SILVA LTDA ME NÃO APRESENTOU O ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 

SANITÁRIO CONFORME ITEM 5.1 ALÍNEA “H”. A EMPRESA DNG 

PANIFICADORA APRESENTOU UMA CÓPIA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 

SANITÁRIA, DEVENDO ASSIM CONSTAR UMA CÓPIA AUTENTICADA OU 

ORIGINAL, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL. A EMPRESA ISAURO 

KIRCHNER ME APRESENTOU UMA CÓPIA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 

SANITÁRIA, DEVENDO ASSIM CONSTAR UM ACÓPIA AUTENTICADA OU 

ORIGINAL, CONFORME 5.1 DO EDITAL. FICANDO ASSIM ESTAS EMPRESAS 

INABILITADAS PASSANDO OS ITENS PARA EMPRES HABILITADA 

MERCEARIA LA GONDOLA QUE ASSUME OS VALORES DOS PRIMEIROS 

COLOCADOS. A EMPRESA DNG PANIFICADORA DESEJA CONSTAR EM ATA 

QUE “VOU ENTRAR COM RECURSO, EU ESTAVA COM A ORIGINAL NO 

MOMENTO, SO QUE ESTAVA NO ENVELOPE NÃO ESTAVA AUTENTICADO” 

A EMPRESA SILVA & LEMOS DA SILBA LTDA ME DESEJA CONTAR EM ATA 

QUE “DESEJA ENTRAR COM RECURSO “A EMPRESA ISAURO KIRCHNER ME 

CONSTA EM TA QUE “DESEJA ENTRAR COM RECURSO” ABRE-SE PRAZO 

PARA OS RECURSOS”. 

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA 

PROCURADORIA-GERAL 

TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO, Nº 44, BAIRRO CENTRO  
CEP: 88.865-000 - NOVA VENEZA - SC 

TELEFONE: (48) 3471-1766 – FAX: (48) 3471-1750 
E-MAIL: procurador@novaveneza.sc.gov.br 

 

 

Sustentam as Recorrentes, em síntese, que “houve excesso de formalismo por parte 

da comissão de licitação”, sendo possível aferição da autenticidade do alvará, tendo em vista 

tratar-se de documento de fácil acesso dentro da própria Administração Municipal.  

Esse é o relato necessário. 

 

2. Fundamentação 

 

O objeto recursal está adstrito à decisão da Pregoeira Oficial do Município de Nova 

Veneza/SC (Decreto GP Municipal n.º 009/2020), que inabilitou as empresas Silva & Lemos da 

Silva Ltda., Isauro Kirchner ME e DNG Panificadora Ltda. ME, na data de 28/12/2020, no bojo 

do processo Pregão Presencial n.º 214/2020.  

Conforme se anotou, as proponentes DNG Panificadora Ltda. ME e Isauro Kirchner 

ME apresentaram alvará sanitário sem autenticação (apenas fotocópia) e a empresa Silva & 

Lemos da Silva trouxe o documento original fora do envelope de habilitação. 

As Recorrentes afirmam que a inabilitação foi precipitada, visto que todas as 

empresas estão em dia com suas obrigações sanitárias. 

 Segundo alegado, por descuido, o recorrente Silva & Lemos da Silva Ltda. deixou 

de anexar o documento no envelope de habilitação, muito embora detinha em mãos fora do 

envelope. Já as recorrentes Isauro Kirchner ME e DNG Panificadora Ltda. ME anexaram 

somente cópia simples do alvará de autorização sanitária, em dissonância do previsto no item 5.1 

alínea “h” do Edital de Pregão Presencial n.º 214/2020.   

A empresa Silva & Lemos da Silva Ltda., ressalta que a inabilitação foi precipitada, 

já que o alvará apresentado no momento da abertura dos envelopes, mesmo que em discordância 

com o Edital, por si só, já demonstra o cumprimento de suas obrigações fiscais e sanitárias 

perante o Município, pleiteando a reconsideração. 

O preponente Isauro Kirchner ME afirma que é fornecedor há anos de gênero 

alimentícios perecíveis para o Município de Nova Veneza/SC, estando sempre em dia com suas 

obrigações fiscais e sanitárias, sendo assim equivocada a decisão de inabilitação, em razão de 

excesso de formalismo. Sustentou que a Pregoeira tem a prerrogativa de fazer diligência no 

sentido de confirmar a autenticidade do documento apresentado. Requereu a reforma da decisão 

para fins de habilitar a empresa proponente.  

E ainda, a recorrente DNG Panificadora Ltda. ME argumenta que a conduta do 

agente público responsável mostra-se regular em face do Edital, mas contrária aos princípios da 

licitação, ocorrendo excesso de formalismo por parte da Pregoeira Oficial do Município de Nova 

Veneza/SC (Decreto GP Municipal n.º 009/2020). 
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Conforme a Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, 

CRFB/88). 

Por sua vez, a Lei Federal n.º 8.666/93, também conhecida como Lei de Licitações, 

exige dos interessados, para habilitação nas licitações, documentação relativa à habilitação 

jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista 

e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.           

Com relação à documentação relativa à qualificação técnica, o art. 30 da Lei de 

Licitações prescreve: 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso.” (grifo nosso)  

 

Nesse sentido, o Edital de Pregão Presencial n.º 214/2020, cujo o objeto é a 

“Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados para a merenda 

escolar de todas as unidades escolares da rede municipal de ensino para suprir as necessidades 

do ano letivo de 2021”, estabeleceu: 

5 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 - Deverão estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, 

denominado ENVELOPE N.º 01, os documentos abaixo relacionados, em original, 

fotocópia autenticada por tabelião, por servidor designado pela Administração 

Municipal, ou ainda por publicação da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), todos 

da sede (matriz) da proponente, em uma única via: 

[...] 

i) h) Alvará de Autorização Sanitária válido, expedido pela autoridade sanitária 

competente estadual ou municipal (grifos originais) 

No caso concreto, o que se viu foi a inabilitação de 3 (três) proponentes pela 

apresentação de alvará sanitário em desconformidade com as formalidades exigidas no edital. 

Isso porque, segundo conta no item 5.1, as fotocópias deveriam estar autenticadas 

por tabelião, por servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação da 

Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), todos da sede (matriz) da proponente, em uma única 

via. 

Entretanto, segundo colhe-se das alegações recursais que as preponentes 

demonstraram que seus alvarás estavam vigentes no momento da proposta. Aliás, esse foi o 

único motivo que acabou por inabilitar 3 dos 4 participantes desse certame. 
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Por ocasião da abertura dos envelopes, as empresas ora recorrentes registraram a 

insatisfação com a decisão de inabilitação, manifestado interesse recursal, diante da possibilidade 

de a Pregoeira conferir a autenticidade dos documentos conforme prevê a Lei de Licitações e o 

próprio edital. 

Isso porque a empresa Silva & Lemos da Silva Ltda., tinha o documento fora do 

envelope e as empresas Isauro Kirchner ME e DNG Panificadora Ltda. ME apresentaram cópia 

simples. 

Pelo princípio da ampla concorrência e se tratando de documento da própria 

administração pública, afim de evitar excesso de formalismo, ao nosso sentir, a decisão de 

inabilitação por esse único motivo não merece subsistir. 

Como se viu nas razões recursais, contendo o documento objeto da discussão, todas 

as empresas estão em dia com suas obrigações fiscais e sanitárias perante o Município de Nova 

Veneza.  

A propósito, a partir de uma simples consulta ao Portal da Transparência é possível 

verificar que todas as empresas proponentes são fornecedoras do Município de Nova 

Veneza/SC1. Logo a habilitação de mais empresas não irá causar prejuízos a administração 

privilegiando, assim, o princípio da ampla concorrência.  

Nesse sentido, é dispensável a apresentação do alvará sanitário municipal 

autenticado, inclusive o item 8.7 do Edital de Pregão Presencial n.º 214/2020, prescreve que 

“18.7 - É facultada ao Pregoeiro em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo”.  Sendo assim, poderia a 

Pregoeira mediante a comparação entre original e cópia testar a autenticidade, ou ainda, realizar 

diligência durante a reunião de abertura de envelopes para verificar sua autenticidade via 

sistema, já que tal documento é emitido pela própria municipalidade. 

A propósito colhe-se da jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE PROPONENTE. 

DOCUMENTO DECLARATÓRIO SEM AUTENTICAÇÃO. POSTERIOR 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. 

FORMALISMO EXARCEBADO QUE NÃO PODE ACARRETAR A 

INABILITAÇÃO DO LICITANTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVE 

PRIMAR PELA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E PELOS PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS 

DESPROVIDOS. "A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, 

tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório (Lei 8.666/93, art. 41). Contudo, rigorismos formais 

extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à 

finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo 

menor preço, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata 

medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 

                                                 
1 Disponível em: <https://www.novaveneza.sc.gov.br/cms/diretorio/index/codMapaItem/98215>. 
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8.666/93, art. 3º) [...] (Resp. n. 797.170/MT, Relatora: Ministra Denise Arruda, j. 

17/10/2006)." (TJSC, Agravo Regimental em Medida Cautelar Inominada n. 

2014.018059-0, de Joinville, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Terceira Câmara de 

Direito Público, j. 23-09-2014).  (TJSC, Apelação Cível n. 2014.075789-6, da Capital, 

rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-10-

2015). (grifo nosso)” 

Destarte, no entendimento desta Procuradoria, diante todas as razões apresentadas a 

procedência do presente recurso administrativo é medida que se impõe. 

 

3. Conclusão 

 

Ante todo o exposto, OPINAMOS pelo provimento dos recursos administrativos 

interpostos por Silva & Lemos da Silva Ltda., Isauro Kirchner ME e Dng Panificadora Ltda ME, 

em face da decisão de inabilitação promovida pela Pregoeira Oficial do Município (Decreto GP 

Municipal n.º 009/2020), no bojo do processo Pregão Presencial n.º 214/2020, a fim de habilitar 

os recorrentes no processo licitatório em questão. 

Após decisão da autoridade competente, intimem-se os interessados. 

É o parecer que submeto à consideração superior. 

 

Nova Veneza, SC, 08 de janeiro de 2021. 

 

 

RICARDO DE SOUZA MELLO FILHO 

Procurador-Geral do Município 

OAB/SC 40.395 
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Vistos, etc. 

 

 

Versam os autos sobre recurso administrativo interposto por Silva & 

Lemos da Silva Ltda., Isauro Kirchner Me e DNG Panificadora Ltda. Me, em face da decisão de 

inabilitação promovida pela Pregoeira Oficial do Município (Decreto GP Municipal n.º 

009/2020), no bojo do processo Pregão Presencial n.º 214/2020, tendo em vista que as licitantes 

“[...] NÃO APRESENTOU O ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIO CONFORME 

ITEM 5.1 ALÍNEA “H” [...]”. 

 

A Procuradoria-Geral do Município, em Parecer Jurídico datado de 08 de 

janeiro de 2021, opinou pelo provimento dos recursos administrativos interposto, tendo em vista 

que todas as empresas proponentes já são fornecedoras do Município de Nova Veneza/SC. Logo, 

diante da situação concreta, evitando excesso de formalismo, a habilitação de mais empresas não 

irá causar prejuízos à Administração, privilegiando, assim, o princípio da ampla concorrência. 

 

Desta forma, ovacionando o estudo e discernimento da Procuradoria-

Geral do Município, adoto como razão de decidir o teor do parecer jurídico, que passa a fazer 

parte integrante da presente decisão administrativa. 

 

Em face ao exposto, acolho o Parecer Jurídico, para DAR PROVIMENTO aos 

recursos administrativos interpostos por Silva & Lemos da Silva Ltda., Isauro Kirchner ME e 

Dng Panificadora Ltda. ME, em face da decisão de inabilitação promovida pela Pregoeira Oficial 

do Município (Decreto GP Municipal n.º 009/2020), no bojo do processo Pregão Presencial n.º 

214/2020, a fim de HABILITAR as recorrentes no processo licitatório em questão. 

 

Prossiga-se a licitação na forma legal. 

 

Publique-se. Intimem-se os interessados. 

 

Nova Veneza, SC, 08 de janeiro de 2021. 

 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal 


