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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 04/2018 

Em análise detida, passemos a exarar as 

nossas considerações acerca do teor da Impugnação 

apresentada pela ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 

 

Análise: 

 

1 – Do Edital: 

 

Não se compreende qual a lógica ou qual 

pretensão o impugnante quer demonstrar ou tenta 

buscar quando faz afirmações descabidas e 

desarrazoadas no que concerne ao teor dos quadros em 

que constam as especificações citadas pelo 

impugnante, bem como quanto a questões não atinentes 

ao edital, que se traduzem em assuntos 

administrativos, próprios do Poder Público, não 

devendo os particulares se ater aos mesmos, sob pena 

de indevida ingerência, sem qualquer amparo legal. 

Todos os princípios dispostos no art. 3º 

da Lei nº 8.666/1993, estão observados no referido 

edital, de forma harmônica e visível. 

O edital é claro ao dispor, quanto às 

especificações (Quadros 01 e 02) acerca dos serviços 

a serem realizados, não se compreendendo onde se 

encontraria tal conflito ou contradição no teor do 

texto. 
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Ora, trata-se apenas de questão de fácil 

interpretação do teor de redação editalícia, sendo 

que não há o que especificar o que ali está exarado, 

vez que de entendimento plausível. 

Não se compreende, por exemplo, apor em 

edital, rol e/ou relação de bairros ou logradouros; 

imagine-se tal situação, na mesma espécie de edital, 

para um Município como São Paulo, por exemplo. 

Desnecessário dizer o que aconteceria ao referido 

edital. 

Não se trata de um memorial descritivo 

anexo à planta ou mapa da cidade. Ademais, não tem 

sentido algum tal exigência em um edital. 

De outro lado as atividades descritas 

englobam as atividades das empresas que atuam nesse 

ramo, não havendo que falar em possíveis preços 

diferenciais, vez que já previstos nas despesas e 

gastos diários e mensais de tais empresas, sendo uma 

norma de mercado e não da Administração Pública que 

não tem obrigação alguma de fazer planilhas de 

orçamento, supostos gastos em edital. 

Em verdade, o edital em si traz proposta 

que deverá ser apreciado pelas empresas interessadas 

no processo licitatório, cabendo a essas analisarem 

se realmente possuem capacidade financeira, técnica e 

mão de obra para realizarem os serviços propostos em 

edital. 

Portanto, deve ser uma análise séria, 

consciente em que a empresa percebendo e/ou 

concluindo de que não tem condições e/ou capacidade 

para assumir tal compromisso com o Poder Público deve 
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abrir espaço para uma outra que tenha tais condições 

e/ou capacidade. 

Desse modo quanto ao quadro de 

especificação apresentado em edital, esse se encontra 

nos moldes editalícios habituais em nada se afastando 

do prescrito no art. 40 da Lei nº 8.666/1993. 

O que o impugnante deseja não é 

especificação e sim um detalhamento exagerado e ao 

extremo que não comporta em um edital. 

Portanto, tem-se por simples 

inconformismo, sem fundamento legal ou jurídico algum 

as alegações de supostas contradições e/ou ausência 

de “especificações”, sendo que o texto exarado em 

questão é de uma clareza meridiana. 

No que diz respeito ao a “tonelagem” do 

caminhão, prescrito em edital, trata-se de um ato 

discricionário administrativo a fixação de uma 

“tonelagem” mínima, não havendo motivo para 

questionamento. 

É uma questão de oportunidade e 

conveniência que levou a Administração a exigir tal 

“tonelagem”, haja vista que poderia ser estabelecida 

uma outra, caso fosse oportuno e conveniente. 

Com relação às letras “c e d” do “Item 

4.0” do edital, trata-se de aplicação do princípio de 

vinculação ao edital, devendo o vencedor de certame 

se submeter a todas as regras; caso contrário, não há 

razão sequer para a participação do processo 

licitatório. 

Novamente vemos aqui ato discricionário 

da Administração, a qual faz parte de sua competência 
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e também do seu poder de império, vez que não se 

trata de um contrato regido por normas de direito 

privado; mas de um contrato a ser celebrado com 

normas de direito público, o que é diferente. 

E nessa espécie de contrato não há pé de 

igualdade, prevalecendo as prerrogativas e 

superioridade do ente público, pois não se está 

diante de duas partes iguais; porém, de duas 

diferentes, onde uma delas têm mais direitos, por 

interesse público e pelo bem comum. 

A estrita vinculação da Administração ao 

edital está disposta no art. 41 da Lei nº 8.666/1993 

e, nesse sentido, pode-se dizer que: “O instrumento 

convocatório cristaliza a competência discricionária 

da Administração, que se vincula a seus termos (...)” 

(in JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, p. 401. 

Dialética. 11ª ed. São Paulo. 2005). 

Quanto ao fato de não haver orçamento 

previsto em edital, conforme o art. 42, § 2º, inciso 

II, da Lei nº 8.666/1993, pode-se tal fato ser 

corrigido prontamente pela Administração publicando 

um edital retificatório, apresentando emenda com o 

orçamento previsto, não sendo causa de nulidade e/ou 

suspensão imediata de processo licitatório a ausência 

de orçamento previsto. 

Por isso mesmo, em havendo ilegalidade 

ou irregularidade a própria Administração deve 

corrigir seus próprios atos.  

 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 
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ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 

 

(STF – Súmula 473) 

 

Novamente, o impugnante tenta imputar à 

Administração o que é de sua responsabilidade, visto 

que quem deve saber quantos funcionários, quais 

equipamentos deve dispor para realizar uma obra 

contratada em licitação é a empresa. 

Outrossim, certamente as empresas que 

tiverem capacidade para executar a obra se 

sobressairão e vencerão o certame. A questão aqui não 

é o tipo de empresa (ME ou EPP, S/A, LTDA); mas o 

tamanho e tempo da obra, sendo assim, cabem aos 

sócios da empresa discernirem se são capazes de levar 

a cabo a empreitada ou não, sendo uma decisão 

administrativa interna da empresa. 

Não se vislumbra violação do art. 40, da 

Lei nº 8.666/1993, de forma a ensejar nulidade do 

referido edital, até porque a redação desse 

dispositivo leva em consideração a 

discricionariedade da Administração no 

procedimento licitatório. 

2 – Conclusão: 

Conclui-se pelo indeferimento parcial da 

presente “impugnação”, com relação aos pedidos do 

impugnante, visto não ter demonstrado qualquer 

ilegalidade ou ato administrativo que viole lei ou 

princípios norteadores da Lei nº 8.666/1993, sendo 

que realmente não existindo no edital previsão 

orçamentária deve a Administração publicar, de 

imediato, um edital retificatório, apresentando 
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emenda com o orçamento previsto, conforme o art. 42, 

§ 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, não sendo, 

portanto, causa de nulidade e/ou suspensão imediata 

de processo licitatório a ausência de orçamento 

previsto, visto se tratar de ato administrativo que 

enseja simples correção mediante publicação de novo 

edital para tal fim. 

Sendo, de acordo com as leis vigentes, 

este o nosso entendimento para o presente. 

 

 

 

 

 


