
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 151-2021

Às 10:04:15 horas do dia 01 de Dezembro de 2021 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e
respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao
referido pregão que tem como objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS
DE PETRÓLEO e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, a fim de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de
Altamira, Secretaria Municipal de Educação de Altamira, Secretaria Municipal de Integração Social de Altamira e
Secretaria Municipal de Saúde de Altamira..

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste
edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial
pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 10:00:00 horas do dia 01/12/2021, foi(ram) recebida(s),
por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido pregão,
conforme demonstrado abaixo:

Item 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

65321 AUTO POSTO IVI EIRELI 21387460000356 R$ 7,27 Classificada --

43266 AUTO POSTO MAVERICK LTDA 08413902000404 R$ 7,09 Classificada --

Mensagens

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 03/01/2022 17:55:57 O ITEM 1 foi cancelado pelo seguinte motivo: Conforme parecer jurídico anexado..

Item 2

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 2

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

28390 AUTO POSTO IVI EIRELI 21387460000356 R$ 7,27 Classificada --

74928 AUTO POSTO MAVERICK LTDA 08413902000404 R$ 7,09 Classificada --

Mensagens

Mensagens do Item 2



Usuário Data/Hora MensagemMensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 03/01/2022 17:55:57 O ITEM 2 foi cancelado pelo seguinte motivo: Conforme parecer jurídico anexado..

Item 3

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 3

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

24060 AUTO POSTO IVI EIRELI 21387460000356 R$ 5,81 Classificada --

77106 AUTO POSTO MAVERICK LTDA 08413902000404 R$ 5,65 Classificada --

Mensagens

Mensagens do Item 3

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 03/01/2022 17:55:57 O ITEM 3 foi cancelado pelo seguinte motivo: Conforme parecer jurídico anexado..

Item 4

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 4

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

28666 AUTO POSTO IVI EIRELI 21387460000356 R$ 5,79 Classificada --

22963 AUTO POSTO MAVERICK LTDA 08413902000404 R$ 5,65 Classificada --

Mensagens

Mensagens do Item 4

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 03/01/2022 17:55:57 O ITEM 4 foi cancelado pelo seguinte motivo: Conforme parecer jurídico anexado..

Item 5

Mensagens

Mensagens do Item 5

Usuário Data/Hora Mensagem



Mensagens do Item 5

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 03/01/2022 17:55:57 O ITEM 5 foi cancelado pelo seguinte motivo: Conforme parecer jurídico anexado..

Item 6

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 6

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

56495 TEN & TEN EMPRESAS LTDA 25146707000131 R$ 350,00 Classificada --

Mensagens

Mensagens do Item 6

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 03/01/2022 17:55:57 O ITEM 6 foi cancelado pelo seguinte motivo: Conforme parecer jurídico anexado..

Item 7

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 7

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

96958 TEN & TEN EMPRESAS LTDA 25146707000131 R$ 480,00 Classificada --

Mensagens

Mensagens do Item 7

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 03/01/2022 17:55:57 O ITEM 7 foi cancelado pelo seguinte motivo: Conforme parecer jurídico anexado..

Item 8

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 8

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

28936 TEN & TEN EMPRESAS LTDA 25146707000131 R$ 126,00 Classificada --

Mensagens



Mensagens do Item 8

Usuário Data/Hora Mensagem

Mensagens do Item 8

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 03/01/2022 17:55:57 O ITEM 8 foi cancelado pelo seguinte motivo: Conforme parecer jurídico anexado..

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 01/12/2021
10:04:15

Bom dia Senhores Licitantes

Pregoeiro 01/12/2021
10:07:34

Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico SRP 066/2021, Objeto: Registro de Preço para futura e
eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO e GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO - GLP, a fim de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretaria
Municipal de Educação de Altamira, Secretaria Municipal de Integração Social de Altamira e Secretaria
Municipal de Saúde de Altamira.

Pregoeiro 01/12/2021
10:12:49

Aguardem análise das Propostas Cadastradas.

Sistema 01/12/2021
10:55:05

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 066/2021 foi SUSPENSO. 
Motivo: AUSÊNCIA DE SINAL DE INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÕES. A REABERTURA será
no dia 02/12/2021 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 02/12/2021
15:03:01

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 066/2021 foi REABERTO, para continuação do certame. 
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 02/12/2021
15:03:46

Senhores, devido imprevisto com Tomada de Preços Presencial este pregoeiro precisará suspender a
sessão. Retornaremos na data conforme aviso próximo.

Sistema 02/12/2021
15:05:35

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 066/2021 foi SUSPENSO. 
Motivo: REABERTURA. A REABERTURA será no dia 03/12/2021 15:00 (horário de Brasília), para
continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 03/12/2021
15:22:13

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 066/2021 foi REABERTO, para continuação do certame. 
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 03/12/2021
15:24:00

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 066/2021 foi SUSPENSO. 
Motivo: REABERTURA. A REABERTURA será no dia 06/12/2021 10:00 (horário de Brasília), para
continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 06/12/2021
11:34:21

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 066/2021 foi REABERTO, para continuação do certame. 
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 06/12/2021
11:34:34

Senhores, estamos com instabilidade de internet.

Pregoeiro 06/12/2021
13:29:33

Senhores, tendo em vista consulta realizada ao setor jurídico quanto a algumas exigências deste
Edital, informamos aos senhores que daremos prosseguimento as 16h, prazo em que o Jurídico
solicitou para apresentar parecer.

Sistema 06/12/2021
13:29:58

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 066/2021 foi SUSPENSO. 
Motivo: ANALISE JURÍDICA. A REABERTURA será no dia 06/12/2021 16:00 (horário de Brasília),
para continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.



Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 06/12/2021
16:17:46

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 066/2021 foi REABERTO, para continuação do certame. 
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 06/12/2021
16:39:53

O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo parecer_preg_o_eletr_nico_66_2021_1638819593.pdf do
processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado
esquerdo no menu 'Documentos'.

Pregoeiro 06/12/2021
16:51:59

Peço que os senhores, tenham acesso ao parecer juntado nos autos desse processo, na oportunidade
informo que o Edital será revisto e republicado.

Pregoeiro 06/12/2021
16:53:59

Obrigado à Todos !



 

 

 
Parecer nº  292 /2021 

 

Assunto: Pregão Eletrônico – Documentos de Habilitação que não se encontram no rol 

taxativo da Lei nº 8.666/1993 

 

Vem, à esta Assessoria Jurídica, pedido de análise acerca da legalidade acerca 

de documentos de habilitação requeridos no Edital, mais especificamente quanto a 

apresentação de Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, previsto no item 9.2.3.6 do 

Edital, como requisito de qualificação técnica. 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a habilitação está prevista em rol taxativo 

evidenciado nos arts. 27 à 30 da Lei nº 8.666/1993, tal qual fartamente encontrado na 

jurisprudência no Tribunal de Contas da União (TCU): 

 

“É ilegal a exigência de que atestados de capacidade técnica estejam 
acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos que os lastreiem, 
uma vez que a relação de documentos de habilitação constante dos 
artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93 é taxativa. Em Representação acerca de 
possíveis irregularidades em pregão eletrônico promovido pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes/MEC), objetivando o registro de preços para contratação de 
serviços técnicos de apoio à gestão de sistemas de informação daquela 
fundação, a representante questionara a sua inabilitação “decorrente do 
fato de os atestados de capacidade técnica não terem sido apresentados 
juntamente com contratos e notas fiscais correspondentes, conforme 
exigido no instrumento convocatório”.  Realizadas as oitivas regimentais, a 
Capes alegou a necessidade de que fossem “apresentados outros 
documentos além do atestado de capacidade técnica, para o devido 
julgamento da capacidade da empresa", ressaltando que “o edital seguiu 
integralmente as disposições legais”.A relatora rebateu, destacando que “a 
exigência de que atestados de capacidade técnica estejam acompanhados 
de cópias das notas fiscais ou contratos que os lastreiem fere a Lei 
8.666/1993, como aponta firme jurisprudência deste Tribunal”. 
Acrescentou que “a relação de documentos constante dos artigos 27 
a 31 da Lei 8.666/1993 é taxativa”, a exemplo dos precedentes contidos 
nos Acórdãos 597/2007-Plenárioe 1564/2015-Segunda Câmara. Sobre o caso 
concreto, a relatora observou que “a representante comprovou ter a 
capacidade mínima exigida pelo certame, visto que a apreciação inicial do 
atestado foi condição suficiente para certificar que a empresa atendeu ao 
termo de referência”. Observou ainda que a fundação, em momento anterior 
à desclassificação da representante, promovera diligências para sanar a 
dúvida quanto a esse aspecto e teve a oportunidade de concluir que o 
atestado de capacidade técnica apresentado atendia as exigências do 
edital, “conforme atestou a Diretoria de Tecnologia e Informação daquela 
entidade por meio da nota técnica (...)acostada aos autos”. Em vista do 
exposto pela relatora, o Tribunal considerou a Representação procedente e 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2007&numero=597&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2015&numero=1564&colegiado=2


 

 

fixou prazo para que a Capes tornasse sem efeito a inabilitação e a 
desclassificação da representante, cientificando ainda a fundação de que 
“a exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica 
juntamente com as notas fiscais e/ou contratos prevista no edital do pregão 
eletrônico (...) não encontra amparo no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na 
jurisprudência desta Corte”.Acórdão 1224/2015-Plenário, TC 003.763/2015-
3, relatora Ministra Ana Arraes, 20.5.2015. 
 
ENUNCIADO: As exigências de documentos para efeito 
de habilitação em certame licitatório não devem exceder os limites 
fixados nos artigos 27 a 33 da Lei 8.666/1993. 
ACÓRDÃO: 
9.2.determinar à Secretaria de Estado da Educação e Cultura da Paraíba 
que nas próximas licitações que venha a realizar, envolvendo recursos 
públicos federais: 
[...] 
9.2.4. abstenha-se de estabelecer: 
9.2.4.1. para efeito de habilitação dos interessados, exigências que 
excedam os limites fixados nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666/93; 
ACÓRDÃO Nº. 808/2003 – PLENÁRIO  
TC 002.145/2003-1 
Natureza: Representação 
Interessado: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
Órgão: Secretaria de Estado da Educação e Cultura da Paraíba 
 

 
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES 
OCORRIDAS EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS. 
RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 
MULTA AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
(...) 
36. O referido edital fez exigências detalhadas e restritivas que não tinham 
relevância nem valor significativo para o objeto da licitação, contrariando os 
termos dos art. 27 a 31 da Lei 8.666/1993, que trata especificamente da 
documentação que pode ser exigida dos licitantes para comprovação de 
sua habilitação jurídica, qualificação técnica-econômico-financeira e 
regularidade fiscal, bem como o art. 3º da mesma lei. 
112. Com efeito, é firme o entendimento deste Tribunal de que 
somente podem ser exigidos os documentos de que tratam os art. 27 a 31 
da Lei 8.666/1993, dentre os quais não constam as certidões acima 
mencionadas. 
113. Portanto, conclui-se que não há previsão legal para as exigências 
elencadas no presente item, eis que não constam no rol de documentos 
estabelecidos nos artigos 27 a 31 da Lei 8666/1993 que são consideradas 
do tipo numerus clausus, ou seja, limitado aos estabelecidos naquele 
dispositivo.  
TC-035.816/2015-5 [Apenso: TC 006.782/2016-7] 
Natureza: Representação.  
Entidade: Município de Jurema/PI. 
Representante: Luís Alberto Costa Macêdo (288.086.733-91). 

 
 
SUMÁRIO: RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE AUDITORIA. OBRAS 
DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SÃO JOÃO/TO. IRREGULARIDADES EM 
PROCESSO LICITATÓRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE DESPESAS. 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE TÉCNICA E PREÇO COM MAIOR 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2015&numero=1224&colegiado=P


 

 

ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO A CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE 
CLASSIFICAÇÃO. RESTRIÇÕES AO CARÁTER COMPETITIVO. 
AUDIÊNCIA DETERMINADA PELO ACÓRDÃO 2.829/2009-P. 
ACOLHIMENTO APENAS DE PARTE DAS JUSTIFICATIVAS. MULTA. 

(...) 
3.3  Análise 
65.  Nos termos do art. 27 da Lei 8.666, de 1993, para habilitação 
nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira e regularidade fiscal especificadas nos arts. 28 a 31 da referida 
lei. 
66.  Assim, para habilitação de interessado em participar de licitação, 
só poderá ser exigida a documentação exaustivamente enumerada nos 
citados dispositivos da Lei de Licitações e Contratos. 
67.  Nesse sentido vale transcrever a lição do Professor Marçal 
Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
14° Edição, Editoro dialética, 2010, fl. 401):  
‘O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como 
mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em 
cada licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos itens 
contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do 
que ali previsto, mas poderá demandar menos.’  
68.  Além dessa previsão legal, a Constituição Federal de 1988 no 
art. 37, inciso XXI, permite apenas exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  
69.  Logo, em sede de licitação, as exigências de qualificação 
deverão ser as mínimas necessárias para o cumprimento das obrigações a 
serem acordadas, contemplando a competitividade e igualdade de 
condições entre os interessados. 
70.  Adjacente a esse sentido, o entendimento desta Corte de Contas 
(Acórdão 808/2009-Plenário) é que as exigências da fase de habilitação 
devem guardar proporcionalidade com o objeto licitado, não podendo 
exceder os limites necessários à comprovação da capacidade do licitante a 
prestar ou fornecer, de forma efetiva, o serviço desejado. 
71. Desse modo, mesmo que exista certa discricionariedade para a 
Administração, ela está limitada aos requisitos elencados na lei, além de se 
pautar na objetividade e razoabilidade, necessitando sempre de justificada 
fundamentada em aspectos técnicos ou científicos, sendo essa justificativa 
passível de controle.  
72.  Ademais, a Administração não pode esquecer-se de observar a 
regra constitucional a qual determina que as exigências devam ser as 
mínimas possíveis, ou seja, não pode a Administração ir além do mínimo 
necessário. 
(...) 
TC-008.873/2009-0 [Apenso: TC-016.937/2009-4] 
Natureza: Relatório de levantamento de auditoria 
Unidade: Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do 
Tocantins e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins 
Ata n° 7/2011 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 2/3/2011 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-
0543-07/11-P. 

 

Nesse mesmo sentido, este também é o entendimento dos Tribunais de Justiça, 

senão vejamos: 



 

 

 

Ementa: A Lei 8.666 /93 dispõe, em seu artigo 27, que, para a habilitação 
nas licitações será exigido dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o 
cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal . De 
outro lado, o artigo 28 da Lei 8.666/93 dispõe quais os documentos relativos 
à habilitação jurídica. Da leitura do artigo supra, verifica-se que o Alvará de 
Localização e Funcionamento não está 
previsto no rol taxativo do respectivo artigo. A exigência, no Edital, de 
documentos não elencados nos artigos da Lei 8.666 /93 acaba por ferir 
o princípio da ampla concorrência, princípio este norteador da 
respectiva 
lei, visto que o objetivo máximo é o de primar pela acessibilidade e 
competitividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.  
(Agravo de Instrumento Nº 70077334019, Primeira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 
13/07/2018). 

 

Nesse mesmo sentido, o doutrinador Marçal Justen Filho, em sua obra 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª Ed, Ed. Revista dos Tribunais, 

2014, pág. 537, afirma que “O elenco dos requisitos de habilitação está delineado em termos 

gerais nos arts. 27 a 32 da Lei de Licitações. É inviável o ato convocatório ignorar os limites 

legais e introduzir novos requisitos de habilitação, não autorizados legislativamente.” 

 

O Certificado de vistoria do corpo de bombeiros extrapola o rol taxativo encontrado 

na Lei nº 8.666/1993 e indica, claramente, condição restritiva à ampla participação no certame, 

razão pela qual se faz absolutamente necessária a reabertura do certame, com republicação 

do edital, já com a retirada de tal item. 

 

Ademais, como a sessão, apesar de aberta, ainda não iniciou a fase de lances, 

inexiste, da mesma forma, qualquer preterição de quaisquer dos licitantes que, eventualmente, 

estejam participando do Certame. De outra ponta, expurgar a condição restritiva do Edital é 

forma de possibilitar uma ampla e melhor participação de quaisquer interessados. 

 

Quanto a necessidade de declaração de nulidade parcial do certame, o Art. 49 da 

Lei nº 8.666/1993 assim dispõe: 

 

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 



 

 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

No que tange à nulidade dos atos administrativos, o entendimento majoritário é 

que defeitos sanáveis que não tenham acarretado lesão ao interesse público, nem prejuízo a 

terceiros, podem ser convalidados pela Administração. O Tribunal de Contas da União já se 

manifestou da seguinte forma: 

 

3. Atos administrativos contendo defeitos sanáveis que não tenham acarretado 
lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros poderão ser convalidados 
pela Administração (Acórdão 701/2007, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler) 

 

O Tribunal de Contas da União já se manifestou da seguinte forma: 

 

Resta, por fim, analisar as consequências da declaração de nulidade do certame 
relativamente aos contratos já celebrados, em face do disposto no § 2º do art. 49 
da Lei nº 8.666/1993: “a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei”, que preceitua que 
“a nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo 
que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”. 
2. Quanto a este tema, registro que, em regra, o ato eivado de ilegalidade 
deve ser excluído da ordem jurídica, por ser com ela incompatível. A moderna 
doutrina administrativista em torno da teoria das nulidades, no entanto, tem 
admitido a preservação dos efeitos de atos administrativos ilegais quando o seu 
desfazimento estiver em desacordo com o interesse público subjacente à prática 
do ato. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho de artigo escrito por Adilson Abreu 
Dallari já mencionado no presente voto, que, por mencionar importantes 
doutrinadores nacionais, mostra-se digno de registro: 
 “A doutrina nacional no mesmo sentido é copiosa, conforme se passa a 
demonstrar, a começar pelo magistério de SEABRA FAGUNDES, do alto de sua 
reconhecida autoridade jurídica e moral: 
‘A infringência legal no ato administrativo, se considerada abstratamente, 
aparecerá sempre como prejudicial ao interesse público. Mas, por outro lado, vista 
em face de algum caso concreto, pode acontecer que a situação resultante 
do ato, embora nascida irregularmente, torne-se útil àquele mesmo 
interesse.’ SEABRA FAGUNDES (‘O Controle dos Atos Administrativos pelo 
Poder Judiciário’, 6ª ed., Editora Saraiva, 1994, pág. 39 e 40). 
 Obviamente, nem sempre um ato viciado pode ser mantido. A regra é no sentido 
de que não o seja. Mas, diante de certas circunstâncias, atendidas determinadas 
condições, que são expostas por MARCIA WALQUIRIA BATISTA DOS SANTOS 
(‘Revogação e anulação no procedimento licitatório’, in ‘Estudos sobre a Lei de 
Licitações e Contratos’, Forense Universitária, São Paulo, 1995, p. 139), não há 
razão para, inexoravelmente, automaticamente, desconstituir o ato praticado: 
‘Convém observar, por fim, que os conceitos de atos nulos e anuláveis extraídos 
do direito civil não se aplicam, na íntegra, ao direito administrativo. Em razão de 
tal circunstância, um ato mesmo ilegal, poderá ser mantido se: a) a sua 
anulação for mais prejudicial ao interesse público que sua manutenção (ou 
convalidação); e b) não decorrer de dolo, nem causar prejuízo ao erário ou a 
terceiros’. 



 

 

 Na verdade, a decisão de anular ou manter o ato maculado por vício formal 
vai depender do exame aprofundado de cada caso concreto, mas, sempre, 
em função da melhor forma de satisfazer o interesse público: 
‘Embora o poder e dever de anular permaneçam plenos para qualquer ato eivado 
de ilegalidade, é possível que em determinadas circunstâncias e ante a 
pequena gravidade do vício, a autoridade administrativa deixe de exercê-lo, 
em benefício do interesse público, para que as consequências do 
desfazimento em si e sua repercussão não acarretem maior prejuízo que a 
subsistência do ato; em tais casos, a autoridade deverá sopesar as 
circunstâncias e as repercussões, até mesmo sociais, do desfazimento, no 
caso concreto, para decidir se o efetua ou se mantém o ato’. (ODETE 
MEDAUAR, ‘Direito Administrativo Moderno’, RT, São Paulo, 1996, pág. 180). 
 Até mesmo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (‘Curso de direito 
Administrativo’, 13ª ed., 2001, Malheiros Editores, p. 419), cuja reverência ao 
princípio da legalidade é deveras conhecida, não hesita em afirmar que, em certas 
circunstâncias, é a manutenção do ato viciado que serve para dar aplicação 
concreta a esse princípio: 
‘Não brigam com o princípio da legalidade, antes atendem-lhe ao espírito, as 
soluções que se inspirem na tranquilização das relações que não comprometem 
insuprivelmente o interesse público, conquanto tenham sido produzidas de 
maneira inválida. É que a convalidação é uma forma de recomposição da 
legalidade ferida. 
Portanto, não é repugnante ao direito administrativo a hipótese de 
convalescimento dos atos inválidos’. 
 Uma das primeiras e mais vigorosas manifestações nesse sentido, e que já se 
tornou clássica, também pela reconhecida autoridade de seu eminente autor, que 
soube magistralmente proceder a um contemperamento de princípios jurídicos, 
extraindo daí um dever de não anular, é a seguinte: 
‘É importante que se deixe bem claro, entretanto, que o dever (e não o poder) de 
anular os atos administrativos inválidos só existem quando no confronto entre o 
princípio da legalidade e o da segurança jurídica o interesse público recomende 
que aquele seja aplicado e este não. Todavia, se a hipótese inversa verificar-se, 
isto é, se o interesse público maior for de que o princípio aplicável é o da 
segurança jurídica e não o da legalidade da Administração Pública, então a 
autoridade competente terá o dever (e não o poder) de não anular, porque se deu 
a sanatória do inválido’. (ALMIRO DO COUTO E SILVA, ‘Princípios da legalidade 
da Administração Pública e da segurança jurídica no estado de direito 
contemporâneo’, RDP 84, outubro-dezembro de 1987, p. 61). 
 PAULO NEVES DE CARVALHO, (‘Os atos administrativos em espécie: conteúdo, 
forma, revogação e anulação’, Boletim de Direito Administrativo, nº 10, p. 651) de 
maneira direta e objetiva, salienta que o norte, para a tomada de decisão, há de 
ser sempre o interesse público: 
‘Uma das idéias mais importantes é a de que na avaliação dos fatores da 
nulidade, na avaliação do ato administrativo, há que sopesar, confrontar, 
sempre, a situação posta por intermédio do ato que se diz viciado com a 
presença do interesse público, isto é, não se invalida apenas em nome de 
uma desconformidade do ato administrativo com a regra legal, mas ele vai 
se desfazer ou não em razão da presença do interesse público.’ 
(...)” (in Desvio de Poder na Anulação de Ato Administrativo. Revista Eletrônica de 
Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 7, 
julho/agosto/setembro, 2006 – grifou-se). 
3. Esta Corte de Contas também já se debruçou sobre o tema, autorizando 
a continuidade da execução de contrato administrativo já celebrado oriundo de 
licitação em que se verificou a ocorrência de violação a cláusula do edital referente 
à qualificação econômico-financeira da licitante. Trata-se do Acórdão nº 
1.102/2008-TCU-Plenário, de cuja ementa se extrai o seguinte: 
“REPRESENTAÇÃO. CERTAME LICITATÓRIO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA DE LICITANTE. CONTRATO SUBSEQÜENTE JÁ EM FASE DE 



 

 

EXECUÇÃO HÁ VÁRIOS MESES. ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO. 
ANULAÇÃO NÃO RECOMENDADA. AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA 
EXECUÇÃO CONTRATUAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 
1.Em caráter excepcional, autoriza-se a continuidade da execução do contrato 
objeto da representação examinada, em face das circunstâncias especiais que 
justificaram sua celebração e que desaconselham sua anulação.  
2. Reconhece-se aqui o atendimento ao interesse público, tendo em vista o 
princípio da convalidação do fático, a tutela da boa-fé, os princípios da segurança 
jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade, a inexistência de dano ao erário 
e o princípio da economicidade.” 
4. Nos presentes autos, quando da concessão da medida cautelar em 16 
de julho de 2013, a CODEVASF, em 28 de maio de 2013, já havia homologado o 
resultado final do Pregão Presencial nº 25/2013 e adjudicado o objeto 
correspondente aos itens 1 e 2 à empresa Hydrostec Tecnologia e Equipamentos 
Ltda., tendo celebrado o contrato correspondente em 16 de julho de 2013, mesma 
data em que foi proferida a medida cautelar determinando a suspensão do 
andamento das contratações decorrentes do Pregão Presencial nº 25/2013. 
Impõe-se, assim, que se exerça o juízo acerca da continuidade do contrato 
celebrado ou da declaração de sua nulidade, nos termos do § 2º do art. 49 da Lei 
nº 8.666/1993. 
5. Nesse sentido, diante dos elementos constantes dos autos, bem como da 
manifestação da unidade técnica, entendo que o interesse público estará 
melhor atendido caso se declare a nulidade do contrato nº 0.086.00/2013 
celebrado entre a CODEVASF e a empresa Hydrostec Tecnologia e 
Equipamentos Ltda., nos termos do disposto no § 2º do art. 49 da Lei nº 
8.666/1993, pois não há nada que autorize, de forma excepcional, a 
continuidade do contrato celebrado, que sequer se iniciou em virtude da 
medida liminar concedida. 
6. De resto, entendo não estar caracterizada nos presentes autos a 
irregularidade relativa à violação do disposto no caput do art. 20 da Lei nº 
8.666/1993, o qual prescreve que “as licitações serão efetuadas no local onde se 
situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente 
justificado”. É que a opção pela realização do pregão presencial em Brasília/DF 
em vez de Petrolina/PE foi adequadamente justificada pela CODEVASF, da 
seguinte forma: “com relação ao fato de a Codevasf ter realizado a presente 
licitação em Brasília e não em Petrolina, isto visa garantir uma melhor avaliação 
das propostas, pois na SEDE está um respeitado corpo técnico, composto por 
diversos engenheiros, muitos deles especialistas nestes bens e podem compor as 
comissões de licitação para efetuarem esta análise técnica. Além disso, acredita-
se que Brasília como Capital é um ponto mais bem localizado e de melhor acesso 
para empresas de todo o País.”. 
7. Por fim, acolho a proposta da unidade técnica relativamente à audiência 
dos responsáveis pela realização injustificada do pregão presencial no âmbito da 
CODEVASF e à eventual responsabilização dos agentes por eventuais prejuízos 
causados em decorrência da anulação do Pregão Presencial nº 25/2013 e do 
contrato nº 0.086.00/2013. (Acórdão 2.789/2013, Plenário, rel. Min. Benjamin 
Zymler) 

 

Portanto, a nulidade pode e deve ser declarada. No entanto, os efeitos do ato 

ilegal podem ser preservados quando o seu desfazimento estiver em desacordo com o 

interesse público subjacente à prática do ato.  

 

No caso em apreço, deve-se anular o início da sessão e se proceder com a 



 

 

republicação do Edital, uma vez que a inclusão de cláusula restritiva à competividade do 

certame – mais especificamente documento de habilitação estranho ao rol taxativo da Lei nº 

8.666/1993 – é ato que pode gerar clara nulidade ao processo licitatório e prejuízo à terceiros 

ou à própria Administração.  

 

Assim, a manifestação jurídica é para recomendar ao senhor Pregoeiro a, 

exercendo o Poder de Aututela administrativa, nos termos da Súmula 473 do Supremo 

Tribunal Federal, anular parcialmente o processo para republicar o Edital sem que conste 

a cláusula restritiva a competitividade do certame, com a consequente reabertura da 

licitação. 

 

É o parecer, S.M.J., 

Altamira (PA), 03 de Dezembro de 2021. 

 

 

Ely Benevides de Sousa Neto 

Assessor Jurídico – OAB/PA 12.502 

 

 


