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PARECER JURÍDICO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 05080001/2021 
 
CONCORRÊNCIA N ̊ 004/2021 

 

 
EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E URBANIZAÇÃO NO INÍCIO DA PA-324. INCLUINDO A 

DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AV SÃO PEDRO, COM TERRAPLENAGEM, 

DRENAGEM E 1.702M DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 

DE PIRABAS/PA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.. 

 

 
À COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

I - DO RELATÓRIO: 
 

 
Vem ao exame dessa assessoria jurídica, o processo em referência para análise e parecer 

sobre a impugnação ao Edital apresentada pela empresa MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES 

EIRELI, a qual sustenta que há ilegalidade no item que trata da Qualificação Econômico-Financeiro,  

porquanto estaria sendo exigido além do previsto no artigo 31 da Lei 8666/93. 

Assim, ao final, requer a procedência do recurso para que seja exigido tão somente o que 

dispõe o artigo 31 da Lei 8666/93, bem como para realizar a republicação do Edital.    

É o breve relatório dos autos. 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Como se sabe, o artigo 31 da Lei de Licitações trata dos documentos necessários para 

que se comprove a qualificação econômico financeira da empresa licitante, restando assim redigido: 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
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II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do 
art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação. 

§ 1º A exigência de indicadores limitar-se-á à demonstração da capacidade 
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
lhe seja adjudicado o contrato. 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 
lucratividade.             (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras 
e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 
garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 
comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito 
de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta 
data através de índices oficiais. 

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo 
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação. 

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 
devidamente justificados no processo administrativo que tenha dado início ao 
processo licitatório. 

§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 
devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado 
início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao 
cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.              (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 6o (VETADO) 

§ 6º (Vetado).             (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 
por funcionário da unidade que realiza a licitação, ou publicação em órgão de 
imprensa oficial. 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 
oficial.            (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1o  A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser 
dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento 
de bens para pronta entrega e leilão. 

§ 2º O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1º do art. 36 substitui 
os documentos enumerados nos arts. 28 e 29, exclusive aqueles de que tratam 
os incisos III e IV do art. 29, obrigada a parte a declarar, sob as penalidades 
cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a apresentar o 
restante da documentação prevista nos arts. 30 e 31 desta lei. 

§ 2o  O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1o do art. 36 substitui 
os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações 
disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, 
obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação.               (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 
1998) 

§ 3o  A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e 
o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei. 

§ 4o  As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto 
possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos 
anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação 
legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente. 

§ 5o  Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio 
recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do 
edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao 
valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 

§ 6o  O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do art. 33 e no § 2o do art. 55, não 
se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo 
pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo 
financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira 
de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para 
a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para 
este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem 
nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades 
administrativas com sede no exterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art32%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art32%C2%A72
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§ 7o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este artigo poderá ser 
dispensada, nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a 
contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para 
pronta entrega ou até o valor previsto na alínea “a” do inciso II do caput do art. 
23.               (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)             Regulamento- 

Primeiramente, é válido ressaltar que o impugnante não deixou claro em sua peça 

impugnatória o que, exatamente, estaria em dissonância com a Lei, não tendo citado sequer o item 

impugnado. 

Ora, como se sabe, é estritamente necessário que o impugnante delimite exatamente 

os pontos em que entenda haver a discordância com a Legislação de regência, em respeito ao 

princípio da impugnação especificada. 

Portanto, inexistindo clareza, resta impossível que seja realizada a análise apurada 

quanto às possíveis irregularidades do edital. 

Contudo, ainda que assim não fosse, a exigência da qualificação econômica exigida no 

edital não está em dissonância com a legislação, nos termos do artigo 31,  servindo a documentação 

exigida como supedâneo para confirmação e comprovação segura quanto às exigências contidas em 

Lei. 

Ademais, é cediço que A ECF é uma obrigação acessória surgida em 2015 em 

substituição à DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), devendo ser 

preenchida e entregue por empresas (Pessoas Jurídicas) estabelecidas no Brasil. 

O objetivo principal da ECF é de cruzar os dados contábeis e fiscais referentes à 

apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), aumentando a eficácia do processo de fiscalização através do cruzamento de dados 

digitais. 

A propósito, conforme bem delineado no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, 

temos o seguinte: 

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive 
imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro 
presumido, exceto: 

I - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm
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Ora, se a empresa não é optante do SIMPLES nacional, deve esta obrigatoriamente 

preencher a ECF, de modo que o não cumprimento a faz ficar irregular. 

Assim, a exigência do edital está em perfeita sintonia com o parágrafo 5º do artigo 31, 

bem como inciso I do mesmo dispositivo. 

Dessa forma, não há ilegalidade no item impugnado, motivo pelo qual esta Assessoria 

Jurídica OPINA pela não procedência da impugnação apresentada, mantendo-se as regras previstas 

no Edital. 

 

III - DA CONCLUSÃO: 

Pelo exposto, é o presente parecer opinativo no sentido de se julgar improcedente a 

impugnação apresentada. 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

São João de Pirabas/PA, 15 de setembro de 2021. 

 

 

RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON 

OAB/PA 19.681 
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