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PARECER 

 

Parecer n.º    /2019-GAB/PMC 

 

 

 

 

 

 Tratam-se dos autos do processo licitatório na modalidade 

Pregão Presencial – Registro de Preços, cujo objeto é a 

“contratação de pessoa jurídica para aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender a Prefeitura 

Municipal, Secretarias, Fundos e Autarquia do Município de Curuçá-

Pa”. 

 O procedimento se iniciou por meio de Ofício da Secretaria 

de Administração, que aponta a necessidade. Feita pesquisa 

mercadológica para se obter cotações, verificada a dotação 

orçamentária, confeccionado o edital, apreciado pela Assessoria 

Jurídica, aberto o certame compareceram as empresas : LPM COMÉRCIO 

DE GÁS EIRELI, SANTOS E LEÃO LTDA, ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL 

DE EXPEDIENTE EIRELI, C. N. MOTA & CIA LTDA e F F DE ALENCAR 

EIRELI e a pregoeira decidiu por descredenciar a empresa F F DE 

ALENCAR EIRELI por não apresentar as declarações reconhecidas em 

cartório, as demais foram credenciadas. 

Passado então à análise das propostas a pregoeira verificou 

que a empresa LPM COMÉRCIO DE GÁS EIRELI deixou de atender ao item 

6.7 do Edital. Passou então à fase de lances e negociação, 

sagraram-se vencedoras com melhores preços as empresas ESTAÇÃO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EIRELI, C.N. MOTA E CIA LTDA 

– ME e SANTOS E LEÃO LTDA inconformada a Empresa LPM COMÉRCIO DE 

GÁS EIRELI, manifestou a intenção de interpor recurso e o motivo 

pelo qual a sua empresa foi desclassifica segundo a pregoeira por 

na proposta não ter escrito o valor total da mesma. O motivo é 

excesso de formalismo e por esse motivo tenho a intenção de entrar 
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com recurso no Ministério Público Estadual, Federal e TCU. Pois o 

motivo não prejudicaria o processo licitatório, o pregão se refere 

por itens; no edital existem controvérsias, tanto se falta em 

valor unitário e no modelo fala em total, isso é um erro material 

que pode ser corrigido na proposta consolidada. Essa falta de 

valor não acrescenta e nem diminui, se tem erro é no edital, o 

próprio TCU permite que a empresa possa corrigir a planilha, não 

constitui motivo suficiente para desclassificação da proposta 

quanto a planilha poder ser ajustada sem necessidade de majoração 

de preço ofertado (Acordão 1.811/2014 Plenária o paragrafo 7.2.3 

– do Edital fala de uma cotação em preço unitário, em moeda 

corrente nacional, expressos em algarismo sem previsão 

inflacionária. No anexo I – Proposta de Preço fala em valor total, 

item por item, o conflito é do próprio edital ou por quem o 

elaboro. No dia 17 de junho a empresa protocolou Recurso que 

sustenta os argumentos apontados na seção e por fim requer que 

seja julgado procedente o recurso afim de habilitar a empresa 

recorrente. 

 

 Eis a breve sinopse, passemos à matéria de direito. 

 

Do Direito 

 

Mister destacar a necessidade primordial do respeito 

ao princípio basilar do direito administrativo nos processos 

licitatórios, no que tange à vinculação ao edital. A Administração 

tem o DEVER de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma 

editalício, não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras 

preliminarmente estabelecidas. 

 

Tal princípio não é mera conveniência ou simples 

prerrogativa legal que pode ser facilmente descartada. Jaz aqui a 

fundamentação exordial de todo e qualquer certame. Jamais poderia 

se falar no desrespeito a tal princípio, este está atrelado a, 
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praticamente, todos os demais princípios arrolados pela 

legislação, doutrina e aceitos pela jurisprudência, a Isonomia e 

o Julgamento Objetivo são exemplos de princípios adstritos 

diretamente àquele. 

 

O presente recurso versa sobre a exigência de 

características mínimas estabelecidas pelo instrumento 

convocatório que jamais poderiam ser alteradas.  

 

É impossível a execução de um certame sem que seja 

observado o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

Sem este jamais poderá ser alcançado o Julgamento Objetivo, já 

que imperará a subjetividade e o animus contrahendi do 

julgador. Pari passu, também será impossível atingir o Princípio 

Constitucional da Isonomia, que estabelece a igualdade de 

condições entre os participantes, é inconcebível comparar produtos 

com certificação de qualidade e sem certificação de qualidade, 

evidentemente estes terão custo inferior àqueles. 

 

Nesta matéria, destaca-se o entendimento do mais 

preclaro de todos os autores desta matéria, o saudoso Prof. Dr. 

Hely Lopes Meirelles, Licitação e contrato administrativo, 10 ed. 

- São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 29, que assim nos 

ensina sobre a vinculação ao edital: 

 

“A vinculação ao edital significa que a 

Administração e os licitantes ficam sempre 

adstritos aos termos do pedido ou do permitido 

no instrumento convocatório da licitação, quer 

quanto ao procedimento, quer quanto à 

documentação, as propostas, ao julgamento e ao 

contrato. Em outras palavras, estabelecidas as 

regras do certame, tornam-se obrigatórias para 

aquela licitação durante todo o procedimento e 
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para todos os seus participantes, inclusive para 

o órgão ou entidade licitadora.” 

 

“Nem se compreenderia que a Administração 

fixasse no edital o modo e forma de participação 

dos licitantes, bem como as condições para a 

elaboração das ofertas, e no decorrer do 

procedimento ou na realização do julgamento ou 

no contrato se afastasse do estabelecido, e 

admitisse documentação e propostas em desacordo 

com o solicitado. O edital é a lei interna da 

licitação, e, como tal vincula aos seus termos 

tanto os licitantes quanto a Administração que 

o expediu. É impositivo para ambas as partes e 

para todos os interessados na 

licitação.”(grifou-se) 

 

Interessante, também, é reproduzir o que diz o 

respeitadíssimo Prof. Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso 

de direito administrativo, 5 ed., São Paulo : Malheiros, 1994, 

pp. 271 e 272 : 

“13. O princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório obriga a Administração a respeitar 

estritamente as regras que haja previamente 

estabelecido para disciplinar o certame, como 

aliás, está consignado no art. 41 da lei 8.666.” 

“14. O princípio do julgamento objetivo, almeja 

como é evidente, impedir que a licitação seja 

decidida sob o influxo do subjetivismo, de 

sentimentos, impressões ou PROPÓSITOS 

PESSOAIS dos membros da comissão julgadora.” 

(grifou-se) 
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A Comissão, para determinar a habilitação ou não de uma 

licitante, deve ater-se ao que está estipulado no edital. A 

liberdade para desprezar falhas irrelevantes aplica-se 

exclusivamente àquelas em que o edital não classificou como 

importantes. No caso da Marcação CE e do Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação, o instrumento convocatório determinou 

expressamente a forma de apresentação, por conseguinte, não se 

pode considerar falhas insignificantes para o processo. Há nesse 

sentido o ensinamento do preclaro Prof. Marçal Justen Filho, 

Comentário à lei de licitações e contratos administrativos. 5 ed. 

São Paulo: Dialética. 1998. pp. 434: 

“Se na oportunidade da edição do ato 

convocatório, a Administração reputou relevante 

certa exigência, não pode voltar atrás 

posteriormente. Não se admite que, na ocasião do 

julgamento, seja alterada a natureza da 

exigência (e, portanto, do vício). Não se pode 

ignorar uma exigência que fora veiculada como 

referida ao interesse público. Assim, se o ato 

convocatório exige planilhas, informações 

complexas, demonstrativos etc., sua ausência e 

causa de desclassificação. Se o ato convocatório 

impôs determinado requisito formal, há que 

reputar-se relevante e fundamentada a exigência 

– mormente se inexistiu tempestiva impugnação 

pelos licitantes. Era do conhecimento de todos 

que a exigência deveria ser cumprida. QUEM NÃO 

O FEZ, DEVERÁ ARCAR COM AS CONSEQÜÊNCIAS DA SUA 

OMISSÃO.” (grifou-se) 

 

Finalmente, traz-se à baila a palavra do eminente 

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. 

Antonio Roque Citadini, Comentários e jurisprudência sobre a lei 
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de licitações públicas, 2. ed – São Paulo: Editora Max Limonad. 

1997, pp 319: 

“Como afirmado, a primeira verificação diz 

respeito à conformidade das propostas com o ato 

convocatório, não podendo a Administração se 

afastar das condições e exigências que fez, 

igualmente a todos quanto se interessassem. Não 

pode, por isso, inovar ou mudar, que 

acrescentando, quer diminuindo aquelas 

exigências. Disto resulta o especial cuidado na 

elaboração do ato de convocação, o qual não pode 

ter redação ambígua, que impeça sua correta 

interpretação, pois, só é aceitável a 

desclassificação por motivo relevante, do qual 

se possa, com clareza, demonstrar a afronta a 

requisito objetivo do ato convocatório”. 

(grifou-se) 

 

 Ora, no presente caso, observamos que a falha é plenamente 

sanável, tendo em vista que o principal valor a ser atribuído na 

proposta é o do valor unitário, podendo os outros serem 

preenchidos facilmente, portanto, plenamente sanável. 

  

 Outrossim, há de se privilegiar a competição mediante a 

manutenção na disputa de licitantes que tenham entregue 

documentação omissa/incompleta, a Lei de Licitações legitima a 

realização de diligências. 

 

É o que estabelece o seu art. 43, § 3º, pelo qual 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.”  
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 Tendo em vista que o certame seguiu, mesmo com a 

manifestação de recurso, que posteriormente se concretizou com o 

protocolo do mesmo, observo que a retomada do mesmo tenderia pela 

falta completa da competividade, tendo em vista que as empresas 

já apresentaram seus lances. 

 

Ante ao que ora expomos, verificamos a necessidade de anular 

o presente certame, em respeito à maior competividade e ao 

interesse público, com fundamento na Súmula 473 do ST que 

preceitua que “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.” 

 

 

O STJ  à esteira da Lei Federal n. 4.717/1965 pacifica 

entendimento que para a anulação do ato é necessário o 

reconhecimento que tenha causado lesão à Administração, senão 

vejamos: 

MS 1113 / DF MANDADO DE SEGURANÇA 

1991/0014548-3 

Relator(a) Ministro FRANCISCO PEÇANHA 

MARTINS (1094) 

Relator(a) p/ Acórdão Ministro HUMBERTO 

GOMES DE BARROS (1096) 

Órgão Julgador 

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO 

Data do Julgamento 

31/03/1992 

Data da Publicação/Fonte 

DJ 18/05/1992 p. 6957 

RSTJ vol. 34 p. 143 

 

Ementa 
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MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE -  LICITANTE VITORIOSO - 

INTERESSE PARA PEDIR SEGURANÇA. A LEI  N.4717/65 

CONDICIONA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS A CONJUNÇÃO DE DOIS REQUISITOS: 

A IRREGULARIDADE E A LESÃO AO ESTADO. 

IRREGULARIDADES FORMAIS  - MEROS PECADOS VENIAIS 

QUE NÃO COMPROMETEM O EQUILIBRIO ENTRE OS 

LICITANTES NEM CAUSAM PREJUIZO AO ESTADO - NÃO 

CONDUZEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.  

TITULAR DE SIMPLES EXPECTATIVA DE DIREITO 

A CONTRATAÇÃO, O LICITANTE TEM INTERESSE 

LEGITIMO EM OBTER MANDADO DE SEGURANÇA QUE 

MANTENHA EFICAZ O RESULTADO DA LICITAÇÃO EM QUE 

OBTEVE VITORIA. 

 

 Ante ao exposto, ressaltando o caráter meramente 

opinativo do presente parecer, concluímos pelo conhecimento do 

recurso, por estarem presentes os pressupostos processuais e estar 

plenamente tempestivo para no mérito dar-lhe provimento afim de 

anular o presente procedimento licitatório, com fulcro na Súmula 

473 do STF. 

   

 

 É o parecer. 

 S.M.J. 

 

Curuçá-Pa, 02 de julho de 2019. 

 

LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH 

Assessor Jurídico 
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