
Informação nº 1851/18 – ASJUR/CELIC                      Porto Alegre, 26 de outubro de 2018.

Assunto: Recurso TP nº 043/18

Processo nº 16/2000-0106714-1

A CPL/CELIC solicita manifestação quanto ao recurso apresentado pelo licitante

PJJ  Malucelli  Arquitetura  Ltda.  ao  julgamento  da  habilitação  da  Tomada  de  Preços  nº

043/CELIC/2018, que tem por objeto a contratação de serviços técnicos especializados de

arquitetura e engenharia para elaboração de levantamento cadastral e diagnóstico do estado

de conservação do prédio histórico do Hospital Psiquiátrico São Pedro.

A recorrente ataca a decisão proferida pela CPL durante a sessão de julgamento

de habilitação, que a julgou inabilitada.

A licitante Acunha Solé Engenharia Ltda. apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Primeiramente, esclarece-se que o conhecimento (ou não) do recurso se dá nos

termos e prazos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, qual seja, para o caso em tela, com fulcro no

inc. I, alínea “a” - o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura

da ata.

Considerando que a Ata de Sessão de Julgamento da Habilitação foi publicada no

Diário  Oficial  do Estado em 08 de outubro de 2018 e que a recorrente  apresentou seu

recurso no dia 10 de outubro, encontra-se o mesmo tempestivo.

Desta forma, conhecemos o recurso interposto.

CELIC/RS - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 90119-900
- RS – Brasil - Fone (51) 3288-1160 - FAX (051) 3288-1162

29/10/2018 15:28:24 SMARH/ASJUR/CELIC/349558201 PARA ANÁLISE 1098

16200001067141



A recorrente foi  inabilitada por ter  descumprido o item 8.2 h do edital,  que

assim dispõe:

8.2.  O  Envelope  nº  01  deverá  conter  obrigatoriamente  os  seguintes

documentos:

h) Anexo III do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de abril de 1996, respeitando

o Art. 9º, inciso II, letras B e C da Instrução Normativa CAGE nº 02/96, de 22 de

agosto  de  1996.  O  preenchimento  equivocado  do  início  da  data-base  e  do

período-base, do Anexo III  do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de abril  de

1996, não implicará na sua inabilitação. Neste caso a Comissão Permanente de

Licitação  –  CPL  solicitará  a  correção  para  fins  de  aferição  da  capacidade

financeira da empresa;

Analisando a documentação da recorrente, percebe-se que realmente não foi

entregue o Anexo III do Decreto Estadual nº 36.601/96. Inclusive tal fato é admitido pela

própria em suas razões.

Desta forma, entendemos que houve descumprimento direto de uma cláusula

expressa do edital,  não havendo espaço para divagações ou interpretações  extensivas.  O

instrumento convocatório é claro ao exigir  a  apresentação do documento sob discussão,

sendo inevitável a inabilitação da licitante que deixar de apresenta-lo.

Como é sabido, a Administração e os licitantes estão vinculados ao instrumento

convocatório,  ou seja, o edital  torna-se lei entre as partes. Inclusive, o Supremo Tribunal

Federal  já se manifestou em diversas oportunidades quanto à vinculação ao instrumento

convocatório, das quais destacamos o acórdão da 1ª Turma:
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EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE

SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  EDITAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE

AMPLIAÇÃO DO SENTIDO DE SUAS CLÁUSULAS. ART 37, XXI, CB/88 E ARTS. 3º, 41

e  43,  V,  DA  LEI  N.  8.666/93.  CERTIDÃO  ELEITORAL.  PRAZO  DE  VALIDADE.

CLASSIFICAÇÃO DO RECORRENTE E DAS EMPRESAS LITISCONSORTES PASSIVAS.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  1. A Administração,

bem como os licitantes, estão vinculados aos termos do edital [art. 37, XXI, da

CB/88 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei n. 8.666/93], sendo-lhes vedado ampliar o

sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto. 2. As

certidões  de  quitação  das  obrigações  eleitorais,  na  ausência  de  cláusula  do

instrumento convocatório ou de preceito legal que lhes indique prazo, presumem-

se  válidas  até  a  realização  de  novo  pleito.  3.  A  habilitação  das  empresas

litisconsortes passivas no certame, com o recorrente, não causa qualquer lesão a

direito líquido e certo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS-AgR

nº 24.555/DF, 1ª Turma, relator Min. Eros Grau, julgado em 21.02.2006)

O Tribunal de Contas da União coaduna com tal entendimento, conforme voto do

Ministro Valmir Campelo no processo 032.149/2008-2, que destacamos a título de exemplo:

4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, expresso no caput do

art. 41 da Lei nº 8.666/1993, dispõe: "A Administração não pode descumprir as

normas  e  condições  do  edital  ao  qual  se  acha  estritamente  vinculada."

5.  O edital  torna-se lei  entre  as  partes,  assemelhando-se a um contrato  de

adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Em sendo

lei,  o  edital  e  os  seus  termos  atrelam  tanto  a  Administração,  que  estará

estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto as licitantes - sabedoras

do inteiro teor do certame.
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6.  Somente  em  situações  atípicas  o  edital  pode  ser  modificado  depois  de

publicado,  observado  o  procedimento  adequado  para  tanto.  É  o  princípio  da

inalterabilidade do instrumento convocatório.

7. Ao descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de

ser  da  licitação  e  viola  vários  princípios  que  direcionam  a  atividade

administrativa, tais como: da legalidade, da moralidade e da isonomia, além dos

já citados anteriormente. (Acórdão nº 2.367/2010, Plenário, relator Min. Valmir

Campelo)

Como bem expõe o Ministro do TCU em suas razões, o edital atrela os licitantes

justamente por estes estarem cientes do inteiro teor do certame. A Administração não pode

descumprir normas ali  previstas,  sob pena de infringir os princípios mais caros ao Direito

Administrativo.

Ademais, a alegação de que o documento faltante já foi apresentado em outros

certames pela recorrente não pode ser aceito, uma vez que estaria se ferindo a isonomia do

processo, beneficiando empresas que participam de licitações a mais tempo. Além do mais,

tal procedimento não é previsto na lei e muito menos no instrumento convocatório, razão

pela qual não merece prosperar.

Desta forma, sugerimos que o recurso apresentado pela empresa PJJ Malucelli

Arquitetura Ltda. seja indeferido.

Carlos Freitas Orellana

Coordenador Substituto

Assessoria Jurídica/CELIC
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