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Licitações
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020
“Delibera

acerca

de

impugnação

ao

instrumento editalicio interposta e dá outras
providências”.

Trata-se

de

impugnação

interposta

pela

empresa

CONSTRUTORA ANDRADE ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 00.291.396/0001-73, representada neste ato por seu
procurador JONILDO NASCIMENTO DE REZENDE, portador do RG:
06530578 73 e Cadastro de Pessoa Física nº: 488.337.115-87, querendo em
apertada síntese, que esta Municipalidade acate a retificação proposta, no
edital

em

comento

com

observância

da

legislação

e

conceitos

regulamentadores que foram apresentados, de modo a garantir, segundo
elenca, a igualdade de participação entre os interessados.

Este é o relatório, passo ao mérito da demanda;

Conforme prevê a legislação vigente, especificamente atrelada
ao caso em apreço a lei 8.666/93, o procedimento licitatório é composto por
fases, harmônicas entre si e eliminatórias, devendo cada momento ser
devidamente respeitado pelos licitantes e pelo órgão da administração que o
realiza.
A licitação é “o procedimento administrativo vinculado por meio
do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados
selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados,
com dois objetivos – a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor
trabalho técnico, artístico ou científico”.
Para desenvolver tal mister, é necessária a observância de
diversos princípios, um deles o da vinculação ao instrumento convocatório. Pois
bem. O princípio da vinculação ao instrumento editalicio implica dizer que, uma
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vez nele estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em
seus exatos termos.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui
extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se
tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº
8.666/1993, in verbis:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância

do

princípio

constitucional

da

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para

a

administração

e

a

promoção

do

desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com
os

princípios

básicos

da

legalidade,

da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade,
vinculação

da
ao

probidade

administrativa,

da

instrumento

convocatório,

do

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.
Art. 55.

São cláusulas necessárias em todo

contrato as que estabeleçam:
[...]
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo
que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à
proposta do licitante vencedor;

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e
que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também
o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais
como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da
moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.
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Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di

Pietro:
Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do
procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93,
ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que
o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com
os critérios de avalição constantes do edital. O princípio dirige-se
tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como
aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos
do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de
apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados e
receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II);
se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão
desclassificados (artigo 48, inciso I).

Quando a Administração estabelece, no edital ou na cartaconvite, as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do
futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses
elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito
às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da
licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se
prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta
apresentada por outro licitante que os desrespeitou.
Também estariam descumpridos os princípios da publicidade,
da livre competição e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no
edital. No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho:
A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador
e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o
procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra
fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível
de correção na via administrativa ou judicial.

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele,
evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos
interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer
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brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e
à probidade administrativa.
Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, ao mesmo tempo em que privilegia a transparência do certame,
garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade,
publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento
das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras
previamente estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal
vinculação durante toda a execução do contrato.
Como bem destaca Fernanda Marinela, o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório leva à assertiva de que o edital é a lei
interna da licitação. Segundo Hely Lopes Meirelles, o edital “é lei interna da
licitação” e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a
administração que o expediu.

DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA

No âmbito do regime jurídico administrativo, a noção de
autotutela é concebida, aprioristicamente, como um princípio informador da
atuação da Administração Pública, paralelamente a outras proposições
básicas,

como a

legalidade, a

supremacia

do

interesse público, a

impessoalidade, entre outras.
Para

sua

formulação

teórica,

parte-se

do

pressuposto

inquestionável de que o Poder Público está submetido à lei. Logo, sua atuação
se sujeita a um controle de legalidade, o qual, quando é exercido pela própria
Administração, sobre seus próprios atos, é denominado de autotutela.
Essa autotutela abrange a possibilidade de o Poder Público
anular ou revogar seus atos administrativos, quando estes se apresentarem,
respectivamente, ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade
administrativa. Em qualquer dessas hipóteses, porém, não é necessária a
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intervenção do Poder Judiciário, podendo a anulação/revogação perfazer-se
por meio de outro ato administrativo auto executável.
Essa noção está consagrada em antigos enunciados do
Supremo Tribunal Federal, que preveem:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos
seus próprios atos. (STF, Súmula nº 346, Sessão
Plenária de 13.12.1963)
A Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial. (STF, Súmula nº 473, Sessão
Plenária de 03.12.1969).

Segundo Odete Medauar, em virtude do princípio da autotutela
administrativa, “a Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e
condutas e pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a
Administração verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulálos por si própria; se concluir no sentido da inoportunidade e inconveniência,
poderá revogá-los” (Medauar, 2008, p. 130).
Em suma, portanto, a autotutela é tida como uma emanação do
princípio da legalidade e, como tal, impõe à Administração Pública o dever, e
não a mera prerrogativa, de zelar pela regularidade de sua atuação, dever de
vigilância, ainda que para tanto não tenha sido provocada.
Esse controle interno se dá em dois aspectos, a saber: a
anulação de atos ilegais e contrários ao ordenamento jurídico, e a revogação de
atos em confronto com os interesses da Administração, cuja manutenção se
afigura inoportuna e inconveniente.
Sendo assim, como base em todo o exposto, elencamos ser
não só uma faculdade, como uma obrigação moral e legal da administração
pública, rever seus atos quando não estiverem estes totalmente atrelados a
legalidade e ou ao interesse do ente público.
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Assim, primeiramente, levando em conta o quantum arguido na
presente impugnação, levando em consideração a baixa complexidade da obra
objeto do certame ora impugnado, bem como a possibilidade de verificação da
capacidade técnica dos licitantes interessados em participar por meio das
demais exigências contidas no instrumento editalicio, entendo por bem
desobrigar a apresentação CAT - Certidão de Acervo Técnico emitida pelo
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou (CAU
- Conselhode Arquitetura e Urbanismo) do profissional; .
Ante o exposto, recebo o presente recurso vez que tempestivo,
para em seu mérito julga-lo procedente, determinando assim a alteração do
edital e a consequente republicação do mesmo.

Comissão Permanente de Licitação
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