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PARECER JURÍDICO 30/2020 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS 
RECURSO PROCESSO LITITATÓRIO 868/2020 

TOMADA DE PREÇO 07/2020 

RELATÓRIO 

Trata-se de consulta formulada que busca auxílio no julgamento de Recurso 

interposto nos autos no Processo Licitatório 868/2020, Tomada de Preço 07/2020. 

A empresa CONSTRUTORA KLS EIRELI - ME, nas razões do recurso 

interposto, alega em síntese excesso de formalismo no edital estabelecido pela 

Administração Pública, segundo o que dispõe o item 5.1.23 que prediz: 

5.1.23 Declaração da empresa licitante, assinada por seu responsável 
técnico e pelo representante legal, atestando que a empresa possui 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - NR 7), 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA - NR 9 e Laudo 
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). 

Ao final pugna pela habilitação e sucessivamente a participação da empresa 

na fase seguinte da licitação. 

É o breve relato. Passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Superado o relatório, passa-se ao exame do mérito dos termos recorridos. 

O Poder Público, tem como maior garantia o princípio da Legalidade. Ele 

representa total subordinação da Administração à previsão legal, devendo seus 

agentes atuarem sempre em conformidade com a previsão legal. 

O princípio da legalidade aparece expressamente na nossa Constituição 

Federal em seu art. 37, caput, que dispõe que a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
[...  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. 

O caput do dispositivo, juntamente com o art. 30,  do diploma de licitações 

consubstanciam parte dos princípios da licitação. 

Art. 30  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, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. grifei 

Os dispositivos normativos em destaque elencam uma parte dos princípios 

da licitação quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa e a vinculação ao instrumento convocatório e 

do julgamento objetivo. Outros, por sua vez, são próprios do processo concorrencial, 

tais como o princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da economicidade, da eficiência, do 

contraditório e ampla defesa, da adjudicação, etc. 

Nesse contexto, é possível perceber que o leque de princípios a serem 

seguidos é bastante amplo devendo a administração trilhar um caminho no sentido 

de harmonizar todo esse conjunto de regras que pauta o procedimento 

administrativo da licitação. 

Veja-se que a contratação de particulares, por parte da Administração 

Pública, é sempre uma atividade complexa, pois, em regra, enfrenta-se uma 

situação em que há interesses contrapostos entre a contratada e a contratante. 

O STJ assim se pronunciou sobre o princípio da vinculação do edital, da 

seguinte forma: 
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"É ENTENDIMENTO CORRENTIO NA DOUTRINA, COMO NA 

JURISPRUDÊNCIA, QUE O EDITAL, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 

CONSTITUI LEI ENTRE AS PARTES E É INSTRUMENTO DE VALIDADE 

DOS ATOS PRATICADOS NO CURSO DA LICITAÇÃO. AO  DESCUMPRIR 

NORMAS EDITALÍCIAS, 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. " (STJ, MS n° 

5.5971DF, ia  5., Rei. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.06.1998). 

Ainda o licitante deve ter conhecimento em face das exigências legais e 

editalícias. Assim, poderia ter se insurgido quanto ao item 5.1.23, com o instrumento 

de "Impugnação", nos termos do Art. 41, § 10  DA Lei 8.666/93, que assim descreve- 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 19  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação 
por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 
5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 12  do art. 
113. grifei 

§ 2° Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 
perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, 
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso. grifei 

Salientamos que a exigência já estava prevista no instrumento convocatório, 

o que significa que a recorrente, deveria ter impugnado o edital em seu momento 

oportuno, conforme previsão legal acima transcrita. 

Não bastas isso, a recorrente também participou normalmente do certame, o 

que se faz presumir que concordou com as regras existentes, fato que denominado 

por Marçal Justen Filho como preclusão lógica: 

Logo, não se trata de decadência, mas preclusão logico. Reputa-se que a 
conduta anterior do licitante é incompatível com o exercício posterior de 
uma faculdade processual. Institui-se uma presunção de renúncia ao direito 
de impugnar em virtude da prática de ato incompatível com a insurgência. 
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Ou seja, a questão não reside na pura e simples omissão de impugnar as 
condições do edital, mas na participação no certame, sem ressalvas. 
Somam-se duas conditas distintas: ausência de impugnação (atuação 
omissiva) e participação do certame (atuação ativa), permitindo extrair-se a 
inferência de que o sujeito manifestara sua concordância com as condições 
estabelecidas e renunciara a discordância a partir do momento em que 
participou do certame. (Comentários à Lei de Licitação e Contratos 
Administrativos. 150  ed. 667) 

Vale ressaltar que 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 estipuladas. 

Estabelece o artigo 55, inciso Xl da Lei 8.666/1 993, in verbis.- erbis: 

Art. 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; 

Na verdade, trata-se de princípio inerente a toda a 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. 

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 artigo 30  da Lei 8.666/1993, 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 
avaliação 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; se 
deixarem de apresentar a documentação exigida, são considerados 
inabilitados; se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, 
serão desclassificados. PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito 
administrativo. 13. ED. São Paulo: Atlas, 2001, p299." 

Assim sendo, a Administração Pública, ao exercer suas funções, deve 

primar pela razoabilidade de seus atos a fim de legitimar as suas condutas. Portanto, 

primando pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pugna-se pelo 

indeferimento do recurso apresentado pela empresa. 
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CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, opino,  no sentido de conhecer o presente recurso, e por 

contínuo, no mérito: negar-lhe procedência, nos pedidos, pelos fatos e 

fundamentos acima expostos. 

Salvo melhor juízo de valor, é o parecer. 

Riqueza/SC, 31 de agosto de 2020. 
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