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Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL 

 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO Nº 8353/2019 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 

OBJETO: Reforma adequação e reforço estrutural da Escola Municipal Osvaldo Cruz, da Secretaria 
Municipal da Educação, com a finalidade de permitir um melhor funcionamento do imóvel, de 
acordo com as especificações contidas no Projeto Básico, nos Memoriais Descritivos e Anexos. 

RECORRENTE: COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
Em 01/12/2020, a empresa COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou Recurso Administrativo, 
contra a decisão proferida pela Comissão Setorial Permanente de Licitação, amparada pelo setor 
técnico responsável, que classificou a empresa ANGRA ENGENHARIA LTDA do presente certame.  
 
Conforme o quanto dispõe o art. 109, I da Lei nº 8666/93 c/c art. 111 da Lei nº 4484/92, que 
tratam do procedimento geral relativo às contratações públicas, o prazo para interposição de 
recurso é de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata. Deste modo, 
tendo em vista que a publicação do Resultado de julgamento de habilitação ocorreu em 
26/11/2020 no Diário Oficial do Município – DOM nº 7851 e no Jornal de grande circulação, pg. 13 
do dia 27/11/2020, considera-se TEMPESTIVO o Recurso Interposto pelo Recorrente. 
  
Assim, diante do cumprimento dos pressupostos recursais genéricos, a Comissão Setorial 
Permanente de Licitação decide CONHECER do presente Recurso, ao tempo que reconhece a sua 
TEMPESTIVIDADE. 
 
Diante do caráter formal do presente recurso e da constatação do caráter meramente protelatório, 
não foi ofertado prazo para as contrarrazões, passando-se a análise do mérito. 
 
III- DAS RAZÕES DO RECORRENTE. 
Informa a Recorrente, que seu direito aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 foi vetado no 
momento que a Comissão informou a preclusão da Recorrente de ofertar o menor preço, 
descumprindo parcialmente a Lei Federal 123/2006, agindo arbitrariamente, sem proceder 
conforme determina o art. 45 da referida Lei.  
 
Afirma a Recorrente que a Comissão, equivocadamente, sem analisar os documentos de habilitação 
e sem declarar a empresa vencedora, antecipou o momento para a aplicação da Lei Complementar 
nº 123/06, prejudicando a Recorrente e tentando burlar o que se faz jus ao cumprimento da lei, 
sem dar preferência à contratação de empresa ME/EPP. 
 
Alega que a Comissão foi complacente e simplificou sendo parcial em habilitar a empresa ANGRA 
CONSTRUTORA que apresentou a certidão do FGTS com endereço divergente da sua alteração 
contratual, e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ junto a Receita Federal do Brasil, 
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conforme a Ata de Julgamento publicada em 25/11/2020, alegando que tal ato gerou dúvidas  
quanto a imparcialidade da Comissão que  agiu com excesso de formalismo com a Recorrente.  

Conclui, pugnando pela aplicação correta da Lei Complementar nº 123/06, fazendo prevalecer o 

direito da Recorrente em ofertar o menor preço. 

IV – DO MÉRITO 
Após exame, baseado nas alegações do Recorrente, restou evidenciado por esta Comissão Setorial 
Permanente de Licitação – COPEL tratar-se de irresignação carecedora de fundamentação legal e 
totalmente protelatória, pelos fatos e fundamentos descritos nessa decisão.  
 
Todos os licitantes foram convocados legalmente através de publicação no Diário Oficial do 
Município - DOM nº 7.842 e Jornal Correio da Bahia – fls. 21, todos do dia 16/11/2020, para a 
sessão do dia 25/11/2020. Vale frisar que na referida publicação, que segue na integra abaixo 
colacionada, a Recorrente foi citada, para que tendo interesse cobrisse oferta da proposta do 
licitante classificado em 1º lugar, ANGRA ENGRENHARIA LTDA, no entanto a empresa COSTA 
EMPREENDIMENTOS LTDA, ora Recorrente, declarada Empresa de Pequeno Porte - EPP, que se 
encontrava em situação de empate ficto, não encontrava-se presente no horário previsto para a 
referida sessão. A Presidente concedeu prazo de tolerância de 10 minutos e, após este prazo, ante 
a ausência do licitante, deu prosseguimento ao certame, passando-se a abertura dos envelopes de 
habilitação. 
 

“COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 
 
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL da SMED torna 
público para conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento 
das Propostas de Preços da licitação a seguir: 
 
Concorrência Pública n° 002/2020 
Objeto: Reforma, adequação e reforço estrutural da Escola Municipal 
Osvaldo Cruz, da Secretaria Municipal da Educação. 
 
Finalizados os trabalhos de análise e com fundamento nas exigências do 
Edital e do Anexo 1 – Projeto Básico do Edital e no parecer técnico da 
DIRE/SMED, esta Comissão delibera pelo seguinte resultado:  
 
Considerar CLASSIFICADOS os licitantes a seguir, por terem cumprido a 
todos os requisitos editalícios referentes às propostas de preços, conforme 
parecer da DIRE e documentos acostados aos autos: 

 

               LICITANTES CLASSIFICADOS 

 

VALOR DA PROPOSTA (R$) 

 

ANGRA ENGENHARIA LTDA 659.480,48 
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COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 689.655,34 

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI 725.084,82 

MAIA CONSTRUTORA LTDA 755.575,99 

LSN EMPREENDIMENTOS LTDA 763.658,80 

OSOLEV CONSTRUTORA LTDA 781.955,39 

PMG PROJETOS E ENGENHARIA 789.318,71 

RAIMUNDO LOPES ENGENHARIA 
EIRELI 

810.218,83 

CS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

832.091,90 

PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 
EIRELI 

847.903,46 

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI 857.271,31 

ASCON LTDA - ME 863.770,97 

MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 867.562,90 

LEMARC ENGENHARIA LTDA 872.558,26 

COMTECH ENGENHARIA LTDA 

 

904.411,98 

SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI 908.103,01 

 

 

Considerar DESCLASSIFICADOS os licitantes a seguir, por não terem cumprido a 

todos os requisitos editalícios referentes à proposta de preços no que se refere ao 

item a seguir relacionado do Edital, podendo ser constatado dos documentos da 

proposta de preços da empresa, acostada aos autos: 

LICITANTES DESCLASSIFICADOS MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO 

IFC ENGENHARIA LTDA 

Por apresentar valores unitários elevados na 

sua planilha orçamentária, quando 

comparada à planilha apresentada no Anexo 

1.1 do Edital, conforme item 9 do Edital. 
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EMPRETENG CONSTRUÇÕES E 

MANUTENÇÕES LTDA  

Por apresentar valores unitários elevados na 

sua planilha orçamentária, quando 

comparada à planilha apresentada no Anexo 

1.1 do Edital, conforme item 9 do Edital 

EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES 

EIRELI 

Por apresentar valores unitários elevados na 

sua planilha orçamentária, quando 

comparada à planilha apresentada no Anexo 

1.1 do Edital, conforme item 9 do Edital 

 

O inteiro teor do julgamento das propostas de preços encontra-se à disposição dos 
interessados através do endereço eletrônico: www.compras.salvador.ba.gov.br.  
 
Dá-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para interposição de recurso, de acordo com 
a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Não ocorrendo interposição de recurso, fica designada a data de 25/11/2020 às 
09h00m na sala da COPEL, para a sessão pública de aplicação da LC 123/06 
quanto ao empate fícto, nos termos do item 11.1.9.1 do edital, a fim de que, caso 
haja interesse do licitante COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, oferte valor inferior 
ao da proposta classificada em 1º lugar, detentora do menor preço, bem como 
proceder a abertura dos Envelopes “B” – Documentos de Habilitação dos três 
primeiros licitantes melhores classificados, de acordo com o regramento do art. 
63 inciso VI da Lei Municipal nº 8.421/2013. 
 
Salvador/BA, 13 de novembro de 2020. 
 
HILAISE SANTOS DO CARMO 
Presidente “ (grifos nossos) 

 
Após abertura dos envelopes de habilitação e disponibilização da documentação aos licitantes 
presentes, a representante da licitante COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA compareceu à sessão, às 
09:13h, porém foi informada pela Presidente acerca da preclusão temporal do seu direito de 
preferência, devido ao seu erro em não ter comparecido a sessão no horário preestabelecido em 
publicação. 
 
A preclusão é um instituto limitador das atividades processuais praticadas pelos envolvidos no 
processo. E que o resultado dessa ação limitadora resulta em ordem e celeridade para o desfecho 
da lide.  
 
Luiz Machado Guimarães sustenta que “o instituto da preclusão é um expediente técnico, que se 
exaure no mesmo processo em que ocorreu, e “de que se vale o legislador, visando assegurar 
uma sequência ordenada e lógica das etapas procedimentais, e para resguardar a economia e a 
boa-fé processuais”.  
 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
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A mestra Ada Pellegrini Grinover leciona que a preclusão “não apenas proporciona uma mais 
rápida solução do litígio, mas bem ainda a tutelar a boa-fé no processo, impedindo o emprego de 
expedientes que configurem a litigância de má-fé”. 
 
Ademais, o edital é claro ao tratar da matéria, uma vez que determina que os licitantes serão 
convocados através dos meios de comunicação oficiais para a nova sessão, a fim de que, caso haja 
interesse, o licitante em condição de ME/EPP cubra o preço ofertado pela empresa classificada em 
1º lugar, caso decline, o certame seguirá seu rito, passando-se para a abertura dos envelopes de 
habilitação e apreciação da sua documentação. O que efetivamente ocorreu.  
  

“... 
11.1.9 Expirado o prazo recursal sem manifestação dos licitantes, será verificada a 
condição do licitante classificado em 1º lugar quanto à sua condição de 
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, em caso contrário o(a) 
Presidente verificará se há empresas nessas condições e que apresentem valores 
no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor classificado. 
11.1.9.1 Sendo identificadas empresas na condição acima, estas serão 
convocadas através dos meios de comunicação oficiais para a nova sessão, a fim 
de que, caso haja interesse, oferte (em) valor inferior ao da proposta 
classificada em 1º lugar, detentora do menor preço. 
... 
11.1.9.3 No caso da “ME” ou “EPP” melhor classificada declinar do direito de 
ofertar valor menor, o(a) Presidente convocará a(s) remanescente(s) que 
porventura se enquadre(m) no intervalo mencionado, por ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito. 
 
11.1.9.4 Na hipótese da não classificação de “ME” ou “EPP”, voltará à condição de 
1ª classificada, a empresa detentora da proposta de menor preço originalmente 
apresentado. 
 
11.1.10 Convocação dos participantes através dos meios de comunicação oficiais 

para a sessão pública de abertura dos Envelopes B – Habilitação dos três 

primeiros licitantes melhores classificados, de acordo com o regramento do art. 

63 inciso VI da Lei Municipal nº 8.421/2013. 

11.1.10.1 Abertura dos envelopes e apreciação da documentação, com 

deliberação da comissão e dos setores técnicos competentes quanto à 

qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, relativa a habilitação 

dos licitantes; 

...” (grifos nossos) 
 

Vale frisar que a licitante COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA tinha conhecimento do teor da 
publicação que convocou as empresas para a sessão pública do dia 25/11/2020, pois ofertou 
proposta, através de e-mail no dia 17/11/2020, com a finalidade de cobrir a proposta da empresa 
1º classificada. Ocorre que, o momento oportuno para que a empresa ofertasse valor inferior ao da 
proposta classificada em 1º lugar, seria na sessão pública para a aplicação da Lei Complementar nº 
123/06. Ato contínuo, caso não houvesse manifestação da empresa em condição de empate ficto, 
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passaria-se a apreciação dos documentos de habilitação, o que efetivamente ocorreu no caso em 
comento.  
 
Assim sendo, a empresa COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, após ter seu direito consumido pela 
preclusão temporal, por não atentar para as regras formais, e não ter chegado no horário 
preestabelecido para a sessão pública,  começou a conturbar o processo licitatório, ensejando o seu 
retardamento, restando clara a finalidade protelatória da presente irresignação.  Assim determina o 
Instrumento Convocatório. 

 
11.1.17 O licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a 
proposta ou fizer declaração falsa, inclusive aquela prevista no inciso I do art. 
63 da Lei Municipal 8.421/2013, garantindo o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. (Grifos nossos) 
 
“ RECURSO CONSIDERADO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA ARTIGO 
1.026, §2º DO CPC. 1. São inadmissíveis os embargos de declaração opostos a 
pretexto de afastar obscuridade quando estiverem ausentes quaiquer das 
hipóteses previstas no paragrafo único do art. 1022 e no art. 48, § 1º, ambos do 
CPC. 2. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova 
discussão sobre a demanda, sendo certo, que, mesmo para fins de 
prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1022 do CPC. 
Evidenciando o caráter meramente protelatório dos Embargos de Declaração, 
cabível é a incidência de multa prevista no paragrafo §2] do artigo 1.026 do CPC. 
4. Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados. “(grifos nossos) 
 

Ademais, quanto a alegação da Recorrente de que a licitante ANGRA ENGENHARIA LTDA 

apresentou Certificado de Regularidade com o FGTS, no qual consta endereço divergente dos 

registros junto à Receita Federal do Brasil e Contrato Social. No entanto, esta Comissão Setorial 

Permanente de Licitação entende que o fato ou argumento não apresenta qualquer ato passível de 

inabilitação da licitante. Vejamos conforme informação abaixo: 

“A Caixa Econômica Federal é o Agente Operador do FGTS. A ela cabe centralizar 

todos os recolhimentos, manter e controlar as contas vinculadas em nome dos 

trabalhadores e estabelecer procedimentos, tanto administrativos quanto 

operacionais, dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos 

empregadores e dos trabalhadores que integram o sistema FGTS. A CAIXA define, 

também, os procedimentos operacionais que serão necessários à execução dos 

programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana 

estabelecidos pelo Conselho Curador e financiados com recursos do FGTS, emite 

os Certificados de Regularidade do FGTS (CRF) que atestam se os empregadores 

e tomadores de recurso estão em dia com suas obrigações perante o Fundo, e 

ainda:...”  (Informação retirada em 25.11/2020, do site http:// 

https://www.fgts.gov.br/Pages/sobre-fgts/quem-opera.aspx)  
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Com efeito, conforme informação acima, o agente operador do FGTS é a Caixa 

Econômica Federal, sendo necessária consulta ao site da Caixa, fins de 

conhecimento do que atesta o a Certidão de Regularidade do FGTS. Assim 

vejamos: “O que é a Regularidade para com o FGTS: Situação do empregador 

que está regular com as obrigações legais junto ao FGTS, tanto no que se refere 

às contribuições previstas na Lei nº 8.036, quanto às instituídas pela Lei 

Complementar nº 110, de 29/06/2001, bem como empréstimos lastreados com 

recursos originários deste Fundo”. (Informação retirada em 19.08.2016, do site 

https:// https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/duvidasfrequentes.jsf) (grifos nossos) 

Ora, trazidas as informações acima, fica claro que, em que pese a divergência entre o endereço 

constante na certidão de regularidade fundiária e aquele informado no contrato social da licitante, 

deve-se considerar a finalidade do Certificado de Regularidade para com o FGTS que é atestar que a 

licitante se encontra em conformidade com o cumprimento de suas obrigações legais para com o 

FGTS, tendo-se por válida e eficaz para os seus fins, notadamente por conter razão social e o 

número do CNPJ da pessoa jurídica à qual se atesta a regularidade.  

Ademais, segundo se extrai dos autos, a razão social e o CNPJ constantes no CRF são os mesmos 

que constam nas demais certidões e documentos apresentados pela licitante, referindo-se, 

portanto, à mesma pessoa jurídica.   

Desta forma, eventuais deficiências cadastrais devem ser saneadas administrativamente junto ao 
agente operador do FGTS em instância própria, sem que haja motivo ensejador para desclassificar o 
licitante em razão da certidão do FGTS com endereço divergente do endereço constante na 
alteração contratual, e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ junto a Receita Federal do 
Brasil da sede da licitante. 
 
Conforme se extrai da regra inserta no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.666/93, a licitação é 
regida pelo “Princípio do Procedimento Formal”. Nesse sentido, o procedimento licitatório é 
vinculado às prescrições legais que o regem, em todos os seus atos e fases. Essas prescrições 
decorrem não só da lei em sentido estrito mas, também, do regulamento, do edital ou convite, que 
complementa as normas superiores, tendo em vista a licitação a que se refere[1]. 

Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, o “princípio do formalismo procedimental” passa a 
noção de que as regras procedimentais adotadas para a licitação devem seguir parâmetros 
estabelecidos na lei, não sendo lícito aos administradores subvertê-los a seu juízo. 

Assim sendo, a licitação tem um procedimento formal e o edital é claro em seu item 11 – 
Procedimento Licitatório, que define o momento para aplicação da Lei Complementar nº 123/06. 
Ademais, qualquer licitante que discorde das regras editalicias poderá impugnar o edital no 
momento oportuno, ato esse, que a Recorrente não fez, e agora, após ter seu direito precluso, 
em razão do seu próprio atraso, quer questionar itens do edital.   
 
Ultrapassada a fase de publicação do instrumento convocatório, a lei fixa prazo para que os 

interessados em competir no certame tomem conhecimento do teor do mesmo e encaminhem 
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pedido de esclarecimentos ou impugne o teor do Edital quando entenderem que este não está de 

acordo com o contido na legislação e na jurisprudência. Caso o licitante não intente no prazo legal 

dos meios adequados para questionar o ato convocatório, ocorre a preclusão temporal, e a matéria 

não poderá mais ser discutida na fase de recurso.  

Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores como podemos verificar do Acórdão do TRF 

da 3ª Região.  

 Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF – 3 – Apelação em Mandado de 

Segurança – 160988: AMS 19874 SP 95.03.019874-7.  

ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVL – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO – LICITAÇÃO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO DO EDITAL NO MOMENTO OPORTUNO – INABILITAÇÃO DO 

LICITANTE – RECURSO ADMINISTRATIVO CUJA DECISÃO NÃO FOI PUBLICADA 

PELA IMPRENSA OFICIAL.  

(…)  

2. Nos termos do art. 41 § 1º da lei 8666/93, momento oportuno para 

impugnação do edital de licitação encerra-se 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura dos envelopes de habilitação não sendo possível faze-lo 

posteriormente.  

3. Licitante inabilitado porque não cumpria os requisitos de regularidade fiscal, 

conforme exigido no Edital. Irrelevante apurar se havia, ou não obediência a 

outro requisito exigido para o certame.   

(Grifos nossos)  

Inobstante tal entendimento, o Recorrente que tivesse interesse em questionar os termos do Edital 

deveria tê-lo impugnado no prazo concedido no item 14.2 do Edital bem como previsão do art. 45, I 

“b” da Lei nº 12462/11, não sendo este o momento processual oportuno para levantar tal questão.  

“14.2 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o 

pedido em até 5 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de 

habilitação, em conformidade com o § 1° do art. 41 da Lei 8.666/93. 

“Art. 45. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação do RDC 

caberão: 

b) até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de 

licitação para contratação de obras ou serviços” 

Vale salientar, que a Comissão agiu dentro da legalidade prezando pelos Princípios Constitucionais, 

principalmente pelo Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Vejamos o 

entendimento da nossa doutrina.  
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Não é outro o entendimento da doutrina. Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador Geral do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o instrumento convocatório é a lei do caso, aquela 

que irá regular a atuação tanto da Administração quanto dos licitantes. Esse princípio é 

mencionado no art. 3º da Lei nº 8666/93 e art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração 

não pode descumprir as normas e condições do Edital, ao qual se acha estritamente vinculada 

(Curdo de Direito Administrativo, 2007).  

Sobre o tema, importante trazer à baila posicionamento do Tribunal de Contas sobre a matéria aqui 

discutida.  

ACÓRDÃO 483/2005 – TRIBUNAL DE CONTAS  

Observe-se com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos 

procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação ao instrumento 

convocatório e o do julgamento objetivo, previsto no art. 3º, 41, 44 e 45 da lei 

8666/93.  

Do quanto explanado percebemos que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

obriga tanto a Administração quanto o licitante participante, que devem observar as regras e 

condições previamente estabelecidas no Edital, não podendo a Administração no curso do processo 

licitatório se afastar das regras por ela mesmo estabelecidas, garantindo assim estabilidade e 

segurança nas relações jurídicas decorrentes do certame licitatório.  

Partindo das noções gerais acima ventiladas, sobre os princípios da vinculação ao instrumento 

convocatório, princípio do julgamento objetivo, princípio da legalidade e princípio da isonomia, 

cumpre ressaltar que estes são de observância obrigatória em razão da previsão contida no art. 3º 

da lei 8666/93, lei geral das contratações públicas.  

Portanto, cabe-nos tratar destes, com a importância que a lei, doutrina  e jurisprudência lhes 

confere.   

Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 41, caput da lei 

8666/93, a Administração não pode descumprir as normas e condições previstas no Edital, ao qual 

se acha estritamente vinculada.  

O edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas 

cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá origem a outro que 

lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório. 

Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrela tanto à Administração, que estará estritamente 

subordinada a seus próprios atos, quanto às concorrentes – sabedoras do inteiro teor do certame. 

A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou permitido no Edital, 

quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Todos os 

atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao contrato. 
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Para Diógenes Gasparini, o Edital submete tanto a Administração como os interessados na licitação, 

os proponentes, à rigorosa observância dos termos e condições do Edital. 

Nesse diapasão, as licitantes que, durante o procedimento licitatório, deixarem de atender aos 

requisitos estabelecidos no edital, deixando de atender as exigências relativas às propostas, serão 

desclassificadas (art. 48, inciso I da lei 8666/93).  

Com isso, minimizada estará a existência de surpresas, uma vez que as partes tomaram ciência de 

todos os requisitos, ou previamente estimaram o conteúdo da proposta, formulando-as de acordo 

com os princípios da isonomia e competitividade.  

Portanto, ao descumprir as normas editalicias, a Administração frustra a própria razão de ser da 

licitação e viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: o da legalidade, 

da moralidade e da isonomia.  

Neste sentido, o STF já se pronunciou no ROMS nº 23.714-1/DF, 1º T., Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, afirmando que “a Administração que admitir documentação ou proposta em desacordo 

com o que foi solicitado, no ato convocatório, viola este princípio e a licitação deverá ser 

anulada”.  

Não foi outro o entendimento do Tribunal de Contas da União que aqui merece transcrição.  

ACÓRDÃO 460/2013 -  SEGUNDA CAMARA – RELATOR: ANA ARRAES 

É obrigatória, em observância ao princípio da vinculação ao edital, a verificação 

de compatibilidade entre as regras editalícias e as propostas de licitantes. 

Propostas em desacordo com o instrumento convocatório devem ser 

desclassificadas. 

24. A argumentação de apenas caber aos integrantes da comissão análise 

meramente formal das propostas apresentadas não deve prosperar, pois vai de 

encontro à pacífica jurisprudência desta Casa e a disposições da própria Lei Geral 

de Licitações e Contratos, que consignam como obrigatória a verificação da 

compatibilidade entre as regras editalícias e as propostas, sob pena de 

desclassificação destas últimas. É essa a inteligência do princípio da vinculação ao 

edital. 

Ademais, partindo-se do pressuposto de que a Administração deve deixar clara as regras fixadas no 

Edital e que os administrados devem atende-las a fim de obter a classificação, entendeu o TCU que 

não cabe ao administrador usurpar a função do administrado que não apresentou propostas que 

atendam as determinações editalicia.  
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ACÓRDÃO 2046/2008 – PLENÁRIO – RELATOR: UBIRATAN AGUIAR 

Não é razoável atribuir ao dirigente máximo de entidade pública a tarefa de 

proceder à verificação de inconsistências entre edital e seus anexos e as 

propostas apresentadas pelos licitantes. 

Passando-se a outro ponto, salienta-se que a alegação feita pela Recorrente de favorecimento de 
empresa deve ser provado e não alegado sem provas e sem fundamentação legal por constituir 
crime disposto no art. 90 da Lei nº 8.666/93. Vale frisar, que essa Administração Municipal preza 
pelos princípios da Legalidade, Isonomia, Impessoalidade, Moralidade, e Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, estando suas decisões pautadas nos princípios constitucionais.   
 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVEL –AÇÃO CIVIL PÚBLICA- 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-IRREGULARIDAS NO PROCESSO 
LICITATORIO – FAVORECIMENO DE LICITANTE – INTELIGENCIA DO ARTIGO 11, DA 
LEI 8.429/1992 – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 
CONFIGURADA –SANÇÕES IMPOSTAS DE FORMA PROPORCIONAL – APELO 
DESPROVIDO. Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública, a prática de qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade as 
instituições, e, dentre elas, as hipóteses elencadas no artigo 11 da Lei 
8.429/1992. Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas 
ao infrator as penalidades previstas no artigo 12, da LIA, de maneira proporcional 
ao ato improbo praticado” 

 
Denunciação caluniosa consiste em dar causa (originar, motivar) à instauração de investigação 
policial (direta ou indiretamente), processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou 
ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe ser 
inocente, estabelecido no artigo 339 do Código Penal. A punição é reclusão de dois a oito anos, e 
multa. 
 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DO FATO NOTICIADO. ACUSADO QUE NÃO 
TERIA AGIDO COM DOLO. PROCESSO QUE TERIA SIDO DEFLAGRADO COM BASE 
APENAS NO DEPOIMENTO DA SUPOSTA VÍTIMA. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO 
OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. 
DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
1. Para a configuração do crime de denunciação caluniosa, é necessário que o 
agente tenha certeza da inocência de quem está sendo acusado. Doutrina. 
Precedentes. 
2. No caso dos autos, o órgão ministerial afirmou que o recorrente, mesmo 
sabendo que a vítima seria inocente da prática do crime de abuso de autoridade, 
teria dado causa à instauração de inquérito policial militar em seu desfavor, 
encontrando-se descritas, portanto, as elementares exigidas para a 
caracterização do tipo penal em exame, o que é suficiente para que seja 
deflagrado o processo. 
3. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar 
demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da 
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punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do 
delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 
4. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento 
jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento 
da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios 
contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes 
quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução 
criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as 
quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 
5. Recurso desprovido. 
(RHC 63.061/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
03/11/2015, DJe 10/11/2015) (grifos nosso) 

Vale ressaltar que essa Comissão não agiu com formalismo exacerbado para com o Recorrente, e 
sim no limite da legalidade, sendo ofertado prazo para que a mesma exercesse o direito de cobrir a 
proposta do licitante classificado em 1º lugar, por tratar-se de uma ME/EPP, até mesmo ofertando 
10 minutos de tolerância.  No entanto a Recorrente declinou do seu direito quando não chegou no 
horário da sessão, qual seja às 09:00hs, e após a abertura dos documentos de habilitação queria 
que a Comissão retroagisse no procedimento, para que a Recorrente fosse beneficiada. Caso assim 
agisse, a Comissão estaria ferindo de morte o Princípio da isonomia e da impessoalidade.  Assim 
entende a jurisprudência pátria: 
 

EMENTA1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA.INCONFORMISMO COM NOTA TÉCNICA 
OBTIDA.ALEGADO RIGOR EXCESSIVO NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO 
IMPETRANTE, E FAVORECIMENTO EM RELAÇÃO A OUTRO LICITANTE. 
ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. Sem ilegalidade ou vício aparente, 
constatável de plano, considerando, ainda, que os critérios objetivos de 
aferição de pontos e atribuição da nota final estão todos dispostos no Edital e, 
também, que as decisões de indeferimento de alguns recursos e deferimento 
de outros estão devidamente motivadas, apresentando fundamentação 
razoável e pertinente para a não consideração dos documentos apresentados 
pela Apelante, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo .2) 
APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA, NA FORMA DO § 3º DO ART. 515 DO 
CPC, DENEGAR A SEGURANÇA. (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1461253-2 - Paranaguá - 
Rel.: Desembargador Leonel Cunha - Unânime - J. 23.02.2016) 

(TJ-PR - APL: 14612532 PR 1461253-2 (Acórdão), Relator: Desembargador 
Leonel Cunha, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: DJ: 1763 18/03/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE 
CONCESSÃO DE LIMINAR – LICITAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE ENVELOPE – 
INDEFERIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – VINCULAÇÃO DO ATO 
CONVOCATÓRIO - REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS - DECISÃO 
MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Para a concessão de medida liminar em 
mandado de segurança faz-se necessária relevante fundamentação e perigo de 
lesão grave ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso dos 
autos. Havendo previsão expressa no edital de licitação do horário 
determinado para a abertura do certame, correta é a decisão que indefere a 
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apresentação da proposta, fora do horário designado, diante do princípio da 
vinculação do ato convocatório previsto no art. 41, da Lei n. 8.666/93. 

(TJ-MT - AI: 00579722820128110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, 
Data de Julgamento: 09/04/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2013) 

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concorrência Pública n.º 007/2016 – 

Processo Licitatório n.º 150/2016 – Impetrante que, na fase inicial do certame, 

protocolizou seu envelope contendo documentos de habilitação e proposta de 

preço com 14 (quatorze) minutos de atraso – Sentença pronunciada em primeiro 

grau que denegou a ordem – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL para suspender o 

andamento processo administrativo da licitação – Afastado – RENOVAÇÃO DOS 

ARGUMENTOS INICIAIS – ATRASO NA ENTREGA DOS ENVELOPES – Se o tráfego 

na BR-116 acarretou o atraso, os demais licitantes estavam sujeitos à mesma 

condição e, ainda assim, foram pontuais e entregaram seus envelopes no prazo 

estipulado – DIREITO DE RECURSO previsto no artigo 109, inciso I, letra 'a', da 

Lei 8666/93 – Previsão no edital constante no item 11 para o procedimento 

recursal não adotado pela impetrante. – Ausência de direito líquido e certo e de 

ato ilegal ou abusivo cometido pela autoridade apontada como coatora – 

Sentença mantida – Recurso da impetrante improvido. 

(TJ-SP - APL: 10025973620168260495SP 1002597-36.2016.8.26.0495, Relator: 

Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 18/04/2017, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 18/04/2017) (grifos nossos) 

Ademais, não houve complacência por parte desta Comissão quando classificou a licitante ANGRA 
ENGENHARIA LTDA, uma vez que a mesma cumpriu com todos os ditames editalicios, e a alegação 
da Recorrente de discrepância nos endereços da empresa não é motivo ensejador para uma 
desclassificação, como explicado alhures. Tal alegação, só sugere o inconformismo da Recorrente, 
pela frustração da perda de um contrato de elevado valor. Ademais, a situação narrada  em seu 
recurso administrativos  não indica, em absoluto, favorecimento a licitante ANGRA ENGENHARIA 
LTDA, haja vista que todas as decisões da Administração estão fundamentadas, não  havendo 
nenhuma ilegalidade a ser rechaçada. 
 
Dessa forma, diante de todos os argumentos acima delineados, resta claro tratar-se de recurso 
manifestamente improcedente com caráter protelatório, uma vez que a licitante COSTA 
EMPREENDIMENTOS LTDA, não se atentou ao horário preestabelecido para a sessão de aplicação 
da Lei Complementar nº 123/06, tendo tido o seu direito consumido pela prescrição temporal, 
somente comparecendo a sessão após aberto os envelopes de habilitação, fase essa, posterior no 
rito processual.  
 
IV - DA DECISÃO  

Diante do exposto, verifica-se que se trata de recurso manifesta e inquestionavelmente 

improcedente, pelas razões já expostas nesta decisão, estando presentes todos os elementos 

imprescindíveis para sua análise e julgamento.  
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Portanto, por todos os argumentos ventilados, os membros da COPEL – Comissão Setorial 

Permanente de Licitação, respaldados pela lei que rege o certame, Lei Federal nº 8.666/1993, bem 

como pela lei Municipal nº 4.484/92, decide JULGAR IMPROCEDENTE o presente Recurso 

Administrativo, deixando de acolher os pedidos do Recorrente quanto à questão suscitada, uma vez 

que a licitante teve o seu direito de ofertar proposta inferior a da 1ª classificada precluído, devido 

ao atraso no comparecimento a sessão pública. Dessa forma, essa COPEL mantém a declaração da 

vencedora a empresa ANGRA ENGENHARIA LTDA, nos termos do Relatório de Julgamento de 

Habilitação. 

Ademais, essa Comissão opina que seja tomada as deliberações de estilo para que seja punida a 

empresa COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, ora Recorrente nos moldes do item 11.1.17  do edital  

e inciso I do art. 63 da Lei Municipal nº 8.421/2013, uma vez que ensejou  o retardamento do 

certame,  com declarações falsas, ficando impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos. 

Assim, encaminha-se o processo a Autoridade Superior para decisão final, conforme preceitua o 

art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8666/93. 

Salvador, 07 de dezembro de 2020. 
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