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Parecer Jurídico: Recurso interposto sobre a decisão que inabilitou a empresa 

Alexandre Caldeira Eireli ME por falta de preenchimento dos requisitos do edital. 

 

A assessoria jurídica foi provocada a se manifestar sobre o 

Recurso interposto pela empresa Alexandre Caldeira Eireli ME a qual alega que 

foi inabilitada por falta de apresentação dos documentos dos sócios da empresa 

autenticada, o que estava previsto no 5.1.1. do edital, alega também que o 

proprietário da empresa estava presente no ato, apresentando o documento 

original, e que havia feito no dia 10/05 CRC junto ao Município apresentando 

todos os documentos necessários, inclusive documentação dos sócios. 

Embora a empresa requerente não tenha impugnado o edital, 

não tendo se oposto a qualquer exigência estabelecida, entendo que não se tratam 

de itens decisivos para a contratação da obra, requisitos essenciais para a 

qualificação técnica da empresa. 

Considerando que o edital faz leis entre as partes entendo 

plausível a análise da comissão que é estritamente burocrática, porém entendo ser 

uma burocracia desnecessária, uma vez que os dados dos sócios encontram-se 

todos estabelecidos no contrato social da empresa, podendo perfeitamente ser 

saneados, e o servidor público tendo fé pública, poderia ter conferido o 

documento pessoal original e ele próprio autenticado, note-se que a autenticação 

pode ser realizada por qualquer servidor público que tiver consigo a cópia e o 

original.  



Embora tenha sido descuido, desatenção ou até desleixo da 

empresa em cumprir todos os requisitos do edital, para evitar todo e qualquer 

embaraço durante sua abertura, não vejo impedimento jurídico pela falta da 

apresentação da cópia de documentos pessoais dos sócios autenticadas, mesmo 

porque a finalidade é só possíveis fraudes, o que no caso concreto poderia ser 

verificada pela comissão e saneadas no mesmo momento.  

                    Vale salientar que o edital faz lei entre as partes, o prazo para 

impugnação do edital já precluiu não sendo mais possível discutir as condições 

estabelecidas no edital, ao mesmo tempo que entendo que esses requisitos não 

atendidos do edital não são requisitos essenciais e nem relevantes que poderiam 

ser saneados sem necessidade de desclassificação, atendendo-se os princípios da 

administração pública para uma melhor concorrência e melhores possibilidades de 

contratação. 

                   Diante do exposto opino pelo deferimento do recurso uma vez 

que os requisitos não cumpridos não são requisitos que tornem a empresa 

inabilitada.  

Este é o parecer. 

Joaçaba, 24 de maio de 2016. 

     

 

Scheila Mara Corso Giordani 

     OAB/SC 27.419 

 

 

 


