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I – RELATO DOS ANTECEDENTES DE FATOS: 
 
 

  Tratam estes autos de Concorrência Pública tombada sob o nº 004/2022-

SRP, cujo objeto é o registro da melhor proposta para futura e eventual prestação de 

serviços de infraestrutura na malha viária, incluindo pavimentação, drenagem, 

terraplenagem, sinalização, bem como conservação e manutenção e outros serviços 

pertinentes, visando a melhoria da mobilidade das vias urbanas do munícipio de 

Altamira, consoante especificações contidas no instrumento convocatório e demais 

documentos que o acompanharam. 

 

  Após a publicação do instrumento convocatório, a empresa 

CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, com fulcro no §2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, 

opôs impugnação ao edital convocatório alegando, em síntese, que é nulo o item 10.4, 

b e b.1, conquanto faz exigência de que os atestados de capacidade técnica tragam a 

comprovação de 100% dos quantitativos de maior relevância dos serviços objeto deste 

certame licitatório, em contrariedade ao disposto no art. 67, §§1º e 2º, da Nova Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021), que disse aplicável 

neste caso.  

 

  Ato contínuo, a laboriosa CPL encaminhou os autos, com a impugnação, 

para parecer desta Assessoria Jurídica. 

 

  Este o relatório do relevante, passando-se, doravante, para  
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II - ANÁLISE DE DIREITO. 

 

  Neste tópico, entende-se de bom arbítrio manifestar inicialmente que 

merece conhecimento a impugnação, porquanto cabível na espécie, tempestiva e 

assinada pela Ilustre representante legal da pessoa jurídica interessada. 

 

  Analisando a situação posta, cumpre esclarecer que a Lei Federal nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, embora em vigor no Brasil, ainda não revogou a Lei nº 

8.666/93, única utilizada neste procedimento licitatório, conforme expresso permissivo 

contido no art. 191 c/c 193, II, da novel legislação mencionada. 

 

  Não obstante a inaplicabilidade da Lei nº 14.133/2021, há tempos que o 

Colendo Tribunal de Contas da União – TCU, editou a Súmula nº 263, sedimentando o 

que “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde 

que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 

essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

executado.” 

 

  Nesta senda, o C. TCU e demais órgãos de orientação, controle e 

fiscalização têm entendido como razoável e proporcional a comprovação da execução 

de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos das parcelas de maior 

relevância e valor significativo por meio de atestados de capacidade técnica, 

logicamente, com características e complexidade semelhantes ao objeto da licitação. 

 

  Portanto, decerto que exigir dos licitantes apresentação de atestados de 

capacidade técnica contemplando a execução de serviços 100% semelhantes ao objeto 

desta Concorrência poderia ser considerado restritivo e nulo, como requereu a 

Impugnante. 
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  No entanto, lendo e relendo o edital convocatório, sobretudo os itens que 

tratam da comprovação da capacidade técnica e técnico-operacional, não se 

vislumbra em nenhum lugar exigência de comprovação de 100% dos 

quantitativos apontados como de maior relevância para esse fim. 

   

  Com efeito, a repetição de 100% dos serviços de maior relevância nos 

subitens 1 a 7 da alínea b.1 do Item 10.4 do edital, transcritos na impugnação, teve 

como escopo única e exclusivamente alertar aos licitantes, no texto do edital, acerca 

desses quantitativos totais e não o de exigir-lhes nos atestados de capacidade técnica, 

já que a leitura/compreensão deve ser dar em consonância com o caput e normas de 

regência. 

 

  Assim sendo, em que pese não assistir razão à Impugnante quanto alega 

que fora exigido atestado de capacidade técnica comtemplando 100% dos quantitativos 

totais de maior relevância, certamente merece ser esclarecido que a exigência mínima 

é de 50% (cinquenta por cento) para esta qualificação, como é assente nos 

procedimentos de contratação desta natureza. 

 

  Finalmente, não é demais ressaltar que o esclarecimento supra não impõe 

a republicação do edital convocatório, porquanto não altera em nada a elaboração das 

propostas, tampouco os requisitos para habilitação para eventuais interessados 

efetivamente participarem do certame licitatório, conforme redação literal da parte final 

do § 4º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93. Neste sentido, existem reiteradas decisões e 

manifestações do Colendo Tribunal de Contas da União – TCU, constantes do Portal do 

TCU, “Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU”, 4ª Edição, revista 

e ampliada, senão vejamos: 

 

As modificações procedidas nos editais pela Administração, tanto as que aumentam quanto as 
que reduzem os requisitos para participação em certames, reclamam a reabertura do prazo legal 
de publicidade inicialmente concedido, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 
texto original, salvo as situações que, inquestionavelmente, não afetarem a formulação das 
propostas, a teor das disposições contidas no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 20 do 
Decreto nº 5.450/2005. Acórdão 2632/2008 Plenário (Sumário)  
Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas, nos termos do artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, 
aplicada subsidiariamente ao pregão. Acórdão 502/2008 Plenário (Sumário)  
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A modificação substancial do prazo configura alteração do objeto licitado, já que a caracterização 
deste último não se limita às especificações técnicas do produto desejado. Acórdão 292/2008 
Plenário (Sumário) A Administração não pode descumprir, por força do disposto no art. 41 da Lei 
nº 8.666/1993, as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada, sendo 
que qualquer modificação dos critérios inicialmente fixados no ato convocatório exige divulgação 
pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, ex vi do 
art. 21, § 4º, da mesma Lei nº 8.666/1993. Acórdão 2014/2007 Plenário (Sumário)  
Ao efetuar alterações nos editais que afetem a formulação das propostas, a Administração 
poderá, pautando-se pelos princípios da razoabilidade, isonomia entre os licitantes, publicidade, 
ampla competitividade e celeridade, definir prazos que viabilizem efetivamente a reformulação 
das propostas pelos interessados e que, ao mesmo tempo, não tornem o processo licitatório 
excessivamente moroso. O prazo a ser reaberto, no caso de alterações promovidas no edital, 
deverá ser necessário e adequado à elaboração das propostas, podendo ser superior ou inferior 
ao prazo anteriormente fixado no edital. Em qualquer hipótese, deverá ser respeitado o prazo 
mínimo previsto no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 1284/2007 Plenário (Sumário)  
A supressão de cláusula incompatível com o objeto licitado, que não afete a formulação das 
propostas, comunicada a todos os que retiraram o edital, prescinde da republicação do ato 
convocatório e da reabertura do prazo inicialmente ali estabelecido e não caracteriza restrição ao 
caráter competitivo do certame. Acórdão 1033/2007 Plenário (Sumário)  
A prestação de serviços de distribuição da publicidade legal dos órgãos e entidades da 
Administração Federal, quando divulgada em veículos da imprensa comum ou geral (jornais e 
revistas) deverá ser obrigatoriamente feita por intermédio da RADIOBRAS - Empresa Brasileira 
de Comunicação S/A . Acórdão 689/2007 Plenário (Sumário) As modificações efetuadas no edital 
da licitação exigem a divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não for substancial e não afetar a 
formulação das propostas. Acórdão 654/2007 Plenário (Sumário)  
Constatada incompatibilidade entre dispositivos do edital de licitação, impõese sua adequação e 
divulgação da retificação pelos mesmos meios utilizados para publicidade do texto original e a 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido. Acórdão 114/2007 Plenário (Sumário)  
A publicidade dos pregões, na forma eletrônica, deve ser veiculada, conforme o caso, no Diário 
Oficial da União, jornal de grande circulação regional ou nacional e por meio eletrônico, na 
internet. Acórdão 1925/2006 Plenário (Sumário)  
A legislação que rege as licitações na modalidade pregão estipula que deve haver o prazo 
mínimo de 8 dias úteis entre a publicação do aviso do certame – com a definição precisa do 
objeto e das normas que disciplinam o procedimento – e a data da apresentação das propostas 
(art. 4º, incisos II, III e V, da Lei n.10.520/2002 e art. 17, §§ 2º e 4º, do Decreto n. 5.450/2005). O 
art. 20 do Decreto n. 5.450/2005 determina a reabertura dos prazos no caso de alteração do 
edital da licitação, verbis: “Art. 20. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas”. De ressaltar que o dispositivo mencionado no item precedente segue regra já 
insculpida no art. 21, § 4º, da Lei n. 8.666/1993 (norma aplicável subsidiariamente às licitações na 
modalidade pregão, conforme o art. 9º da Lei n. 10.520/2002). (...) Em 04/08/2009, o Exmo. 
Desembargador Fagundes de Deus deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal 
deduzido pela empresa, com vistas a determinar a republicação do edital e a reabertura de novos 
prazos (site: www.trf1.gov.br). Irresignada, a União ingressou com Pedido de Reconsideração em 
desfavor da aludida decisão, tendo logrado êxito em tal medida, uma vez que obteve a reforma 
do pleito anteriormente conferido à empresa agravante. Para melhor compreensão do tema, 
reproduzo trecho do decisum (de 14/08/2009) em que estão assentados os elementos de 
convicção do Exmo. Desembargador (cópia acostada à contracapa do vol. Principal do TC-
016.277/2009-1): “Considerei, na ocasião, que a divulgação das especificações técnicas dos 
computadores com os quais o software, objeto da licitação, deveria ser compatível implicou 
modificação do edital de licitação passível de afetar a formulação das propostas e, por isso 
mesmo, exigiria a republicação do edital do certame pela mesma forma que se deu o texto 
original. Após reexaminar o feito, porém, à luz dos argumentos trazidos pela Agravada, tenho que 
minha decisão merece reforma. É que a descrição posterior dos computadores da Justiça 
Eleitoral (embora houvesse menção a respeito no edital do certame em virtude de erro material) é 
de todo desinfluente para a cotação do software exigido no certame. Isso porque, diferentemente 
do que alegou a Agravante, não poderia ser ofertado, no certame, qualquer software disponível 
no mercado, compatível com os computadores do TSE, uma vez que o edital, em seu Anexo I 
(Termo de Referência), item 6.2 (fls. 78), indica, expressamente, que ‘o software de captura para 
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cadastramento deverá ser o Módulo de Coleta de impressões digitais e foto ao vivo: Sagem 
ILSS’, explicitando, ainda, suas características técnicas. Desse modo, ao indicar explicitamente o 
software que deveria ser cotado, o Órgão licitante assumiu inteira responsabilidade pela 
compatibilidade deste com seus equipamentos, sendo, portanto, irrelevante às concorrentes a 
prévia informação acerca das configurações dos computadores da Justiça Eleitoral onde deverão 
funcionar o software. Ao atentar para esse dado de extrema relevância, de que não ficou a cargo 
das licitantes a aferição acerca da integração e compatibilidade do referido software com os 
equipamentos do Órgão, passo a entender aplicável a parte final do § 4o do art. 21 da Lei 
8.666/93, que excetua da necessidade de reabertura do prazo os casos em que, havendo 
alteração no edital, esta não afetar a formulação das propostas. Reconsidero, pois, a decisão de 
fls. 121-123, que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal, tornando-a sem efeito 
e, em consequência, com apoio na fundamentação ora desenvolvida, nego o pedido de 
antecipação da tutela recursal.” Como se vê, a interpretação dada à matéria pela Justiça Federal 
está em consonância com a linha de raciocínio ora desenvolvida neste Voto, sob o entendimento 
perfilhado acerca da desnecessidade de se republicar o Edital do Pregão Presencial (...). Dessa 
forma, deixo de acolher, no ponto, a proposta sugerida pela unidade técnica que conferia 
encaminhamento diverso ao ponto ora tratado. Acórdão 1914/2009 Plenário (Voto do Ministro 
Relator) Avalie a possibilidade de, nas contratações de maior vulto, adotar medidas que ampliem 
a divulgação do certame licitatório, e, por conseguinte, a sua competitividade, de modo que 
acudam o maior número de interessados possíveis, não se restringindo à utilização das normas 
atinentes à modalidade convite, especialmente quanto ao número mínimo de convidados. 
Acórdão 1126/2009 Plenário Divulgue, no caso de modificação de condições estabelecidas em 
edital licitatório que afetem a formulação da proposta, a alteração pelo mesmo instrumento de 
publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, nos termos do art. 20 do 
Decreto n.º 5.450/2005 e do art. 21, § 4º, da Lei no 8.666/1993. Acórdão 503/2009 Plenário  
Proceda à republicação do edital e à reabertura do prazo de 8 (oito) dias úteis, quando da 
utilização da modalidade pregão, sempre que houver alterações que afetem a formulação das 
propostas, em atendimento ao art. 20, c/c art. 17, § 4º, ambos do Decreto nº 5.450/05, inclusive 
nos casos de esclarecimentos prestados em razão de contradição no instrumento convocatório. 
Acórdão 394/2009 Plenário Abstenha-se de realizar qualquer modificação em edital de licitação, 
capaz de afetar a formulação das propostas, sem atentar para a necessidade de reabertura de 
prazos disciplinada no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 2882/2008 Plenário  
Adote, nas licitações na modalidade pregão, medidas no sentido de cumprir as disposições 
contidas no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 20 do Decreto nº 5.450/2005, que 
exigem a divulgação, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, de 
qualquer modificação no edital, com a decorrente reabertura do prazo de publicidade inicialmente 
concedido, salvo as situações que, inquestionavelmente, não afetarem a formulação das 
propostas. Acórdão 2632/2008 Plenário  
Quanto à não-republicação do instrumento convocatório em face das modificações editalícias 
promovidas pelo (...) no sentido de excluir a exigência de profissionais qualificados e de parcerias 
como requisitos para habilitação, o órgão aduz que tais mudanças não implicaram alteração da 
proposta e ainda que possibilitaram o aumento da competitividade, uma vez que foram reduzidas 
as exigências e a quantidade de documentos necessários para a habilitação. (...) O art. 20 do 
Decreto nº 5.450/2005 determina a reabertura dos prazos no caso de alteração do edital da 
licitação, verbis: “Art. 20. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas”. De ressaltar que o dispositivo mencionado no item precedente segue regra já 
insculpida no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, (norma aplicável 289 Licitações e Contratos - 
Orientações e Jurisprudência do TCU subsidiariamente às licitações na modalidade pregão, 
conforme o art. 9º da Lei nº 10.520/2002). Referido dispositivo legal recebe os seguintes 
esclarecimentos colhidos do escólio de Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, p. 192): “(...) o dispositivo tem de 
ser interpretado segundo o princípio da razoabilidade. Em princípio, toda e qualquer alteração do 
edital afeta a formulação das propostas. Excluídas questões totalmente irrelevantes, que nem 
precisariam ser objeto de disciplina no edital, a quase totalidade das regras ali previstas devem 
ser respeitadas pelos licitantes na elaboração das propostas. Para adotar interpretação razoável, 
deve ter-se em vista, então, o prejuízo sofrido pelo licitante em virtude de alteração. O problema 
fundamental reside na viabilidade da elaboração das propostas segundo o prazo original. Ou 
seja, é obrigatório reabrir o prazo quando a inovação trazida não puder ser atendida no prazo 
remanescente. Assim, por exemplo, modificar a data ou local da entrega de propostas não 
envolve maior problema para os licitantes. O mesmo se diga quanto a modificação acerca das 
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condições de participação ou de elaboração de propostas que não importem ampliação de 
encargos ou substituição de dados. A questão é problemática, eis que poderá afetar-se 
indiretamente o interesse dos licitantes. Assim, por exemplo, imagine-se que a Administração 
delibere dispensar a exigência de apresentação de um certo documento. É óbvio que isso afeta a 
formulação das propostas: afinal, os licitantes teriam sua situação simplificada. Suponha-se, 
porém, que um potencial interessado não dispusesse daquele documento e, por decorrência, 
tivesse deliberado não participar da licitação. Ao suprimir a exigência, a Administração modificou 
radicalmente as condições da licitação e o sujeito passou a ter interesse concreto e real de 
participar. Para tanto, deverá dispor do prazo necessário e adequado para elaborar sua proposta 
e obter os demais documentos exigidos.” (grifos acrescidos) Como se vê, a interpretação dada 
pelo doutrinador é no sentido de que tanto as modificações editalícias que aumentam quanto as 
que reduzem os requisitos para participar dos certames reclamam a reabertura de prazo legal de 
publicidade inicialmente concedido. Não poderia ser outra a intelecção dada a matéria, uma vez 
que a norma em foco busca dar fiel cumprimento ao princípio da publicidade e da vinculação ao 
instrumento convocatório que norteiam as disputas dessa natureza, eis que o edital serve para 
dar amplo conhecimento aos interessados em participar do torneio licitatório, bem assim 
estabelece as regras a serem observadas no seu processamento, que vinculam a Administração 
e os licitantes. Acórdão 2632/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) (...) o fato é que os 
esclarecimentos prestados deveriam ter ensejado nova divulgação do edital licitatório, reabrindo-
se o prazo para apresentação de propostas, conforme preceitua o art. 21, § 4º, da Lei nº 
8.666/1993, haja vista caracterizarem alteração do edital apta a afetar a formulação das 
propostas. Corroborando essa tese, lanço mão dos ensinamentos de Marçal Justen Filho (in: 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9. ed., Editora Dialética, 2002, p. 
196): “A questão é problemática, eis que poderá afetar-se indiretamente o interesse dos licitantes. 
Assim, por exemplo, imagine-se que a Administração delibere dispensar a exigência de 
apresentação de algum documento. É óbvio que isso afeta a formulação das propostas: afinal, os 
licitantes teriam sua situação simplificada. Suponha-se, porém, que um potencial interessado não 
dispusesse daquele documento e, por decorrência, tivesse deliberado não participar da licitação. 
Ao suprimir a exigência, a Administração modificou radicalmente as condições da licitação e o 
sujeito passou a ter interesse concreto e real de participar. Para tanto, deverá dispor do prazo 
necessário e adequado para elaborar sua proposta e obter os demais documentos exigidos.” 
Acórdão 2255/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) Reabra o prazo inicialmente estabelecido 
quando houver alteração do edital que afete a formulação de propostas, nos termos do art. 20 do 
Decreto nº 5.450/2005. Acórdão 932/2008 Plenário  
Lembro, a propósito, que a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a reabertura do 
prazo inicialmente concedido faz-se obrigatória quando as modificações são substanciais e, 
inquestionavelmente, afetam a formulação das propostas (Acórdãos 1.524/2006 e 2.081/2007, 
ambos do Plenário, dentre outros), na forma preceituada no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993. 
(...). A esse respeito, não é demais lembrar ensinamento de Marçal Justen Filho: “O que se 
entende por ‘não afetar a formulação de propostas’? O dispositivo tem de ser interpretado 
segundo o princípio da razoabilidade. Em princípio, toda e qualquer alteração do edital afeta a 
formulação das propostas. (...). Para adotar interpretação razoável, deve ter-se em vista, então, o 
prejuízo sofrido pelo licitante em virtude da alteração.” (in Comentários à Lei de Licitação e 
Contratos Administrativos, 11ª edição, Dialética, pág. 191). Entretanto, ainda que o fato apontado 
não tenha sido suficiente para ensejar a suspensão cautelar do certame, entendo que situações 
como a ora descrita devem ser evitadas pela instituição, porque, na hipótese de restar 
comprovado que eventuais modificações, de fato, causam reflexos na formulação das propostas, 
é importante que a instituição preste os esclarecimentos necessários em tempo hábil, 
possibilitando aos interessados avaliarem os efeitos dessas informações em suas propostas, 
reabrindo-se o prazo da licitação, se configurada, para tanto, a hipótese prevista na lei, evitando, 
assim, situações concretas de refazimento dos certames, seja por força de decisão judicial, seja 
por determinação desta Corte de Contas, situação que causa indiscutível prejuízo à 
administração. A esse respeito, portanto, entendo pertinente fazer determinação ao 
jurisdicionado. Acórdão 551/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator)  
Observe fielmente as disposições contidas no § 4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/1993, c/c o artigo 
20 do Decreto nº 5.450/2005, que exigem a divulgação, pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, de qualquer modificação no edital, com a decorrente reabertura 
do prazo inicialmente estabelecido, salvo as situações que, inquestionavelmente, não afetarem a 
formulação das propostas. Acórdão 502/2008 Plenário  
Divulgue a alteração promovida no edital, pelos mesmos meios utilizados para dar publicidade ao 
instrumento convocatório, sob pena de nulidade do procedimento. Acórdão 223/2008 Plenário 
Indique, quando da publicação de edital em diário oficial e/ou jornal de circulação local ou 
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nacional, o objeto licitado de forma precisa e suficiente, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993, e Súmula nº 177 do TCU. Divulgue os avisos de retificações e reaberturas de editais 
nos mesmos meios e veículos utilizados para publicidade do texto original, em atendimento ao 
disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 157/2008  
Plenário Proceda à reabertura do prazo inicialmente estabelecido sempre que houver qualquer 
modificação no edital que afete a formulação das propostas, em cumprimento ao disposto no art. 
21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 103/2008 Plenário Divulgue as modificações do edital que 
afetem a formulação das propostas pela mesma forma empregada na divulgação do texto 
original, com reabertura do prazo inicialmente estabelecido, de acordo com o art. 21, § 4º da Lei 
nº 8.666/1993. Acórdão 2387/2007 Plenário  
Divulgue qualquer modificação no edital licitatório, incluindo seus anexos, pela mesma forma que 
se deu a divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido para 
recebimento das propostas, exceto quando, inquestionavelmente, a formulação destas não for 
afetada pela alteração, em atenção ao art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 2143/2007 
Plenário  
Atente para a reabertura dos prazos de publicidade, sempre que forem estabelecidas restrições 
ou limitações de prazos, não previstos em edital, para cumprimento de atos formais pelos 
licitantes, no sentido de favorecer a elaboração de propostas e a participação destes nos 
certames, conforme orienta o art. 21, § 4o da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 1556/2007 Plenário 
Adotem, por ocasião da reabertura do ato convocatório, prazos razoáveis e proporcionais às 
mudanças promovidas, com fundamento no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993, motivando 
adequadamente a sua escolha, caso promovam qualquer alteração nos editais que possa afetar 
a formulação de propostas. Acórdão 1284/2007 Plenário  
É praticamente impossível dimensionar o prazo a ser reaberto, na hipótese de ter ocorrido 
alteração no edital, sem levar em conta as características do caso concreto sob exame. A uma, 
porque, consoante expõe Jesse Torres Pereira Júnior, a lei não exige a reabertura do mesmo 
prazo por inteiro, podendo-se fixar prazo menor do que o previsto na versão original do edital, 
desde que seja garantido o prazo mínimo previsto no § 2º do art. 21 da Lei de Licitações 
(Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública. Renovar, 3ª edição, 
p. 134). A duas, porque a própria Lei determina que o prazo não seja reaberto quando a 
alteração não afetar a formulação das propostas ou for considerada irrelevante ou de 
pequena monta. A três, porque este Plenário já decidiu que a Administração Pública pode, mas 
não está obrigada, a reabrir apenas o prazo mínimo fixado na Lei nº 8.666/1993 (Acórdão nº 
18/1998). A quatro, porque o art. 21 da Lei de Licitações e Contratos deve ser interpretado à luz 
do Princípio da Razoabilidade. Assim, o prazo de reabertura por conta de alterações promovidas 
no edital deve ser necessário e adequado para que os interessados possam elaborar ou 
reformular suas propostas e obter novos documentos considerados imprescindíveis. Conclui-se 
que a análise da necessidade e da adequação do prazo em tela só pode ser feita sopesando-se 
as peculiaridades do caso concreto sob comento. Note-se que a tese de que a Lei não exige a 
reabertura do mesmo prazo por inteiro, podendo-se fixar prazo menor ou maior do que o previsto 
na versão original do edital, desde que seja garantido o prazo mínimo previsto no § 2º do art. 21 
da Lei de Licitações, permite que a Administração adote diferentes prazos para a reabertura 
conforme o caso concreto, garantindo-se maior margem de discricionariedade ao gestor público. 
Ao efetuar modificações nos editais que afetem a formulação das propostas, a Administração, 
observados os Princípios da Razoabilidade e da Celeridade, poderá definir prazos que viabilizem 
a reformulação das propostas pelos interessados e, ao mesmo tempo, não tornem o processo 
licitatório excessivamente moroso. Por meio desse procedimento, procura-se garantir maior 
celeridade ao processo licitatório, sem qualquer afronta aos prazos mínimos definidos pela Lei de 
Licitações e sem prejuízo para os interessados. Finalmente, ressalto que a fixação desses prazos 
deve ser adequadamente fundamentada pelo Poder Público. Nesse sentido, proferi Voto que foi 
acolhido por este Plenário (Acórdão nº 370/2005), no qual defendi ser viável que, em decorrência 
de modificação promovida no edital de licitação, seja reaberto prazo inferior ao inicialmente 
fixado, desde que isso não prejudique os participantes do certame em tela. Ademais, não se pode 
olvidar que este Plenário tem entendido ser tolerável a existência de cláusulas restritivas em 
editais de licitação, desde que essas cláusulas não ocasionem danos para o procedimento 
licitatório em tela (nesse sentido, por exemplo, pode-se citar o Voto proferido pelo ilustre Ministro 
Walton Alencar Rodrigues quando do julgamento do TC nº 011.629/2000). Com espeque nessas 
considerações, conclui-se que a suficiência do prazo fixado entre a publicação ou republicação 
do edital e a data designada para apresentação de propostas é condição de validade do certame. 
No caso em tela, entendo que o prazo estabelecido pelo Consórcio foi suficiente. Em primeiro 
lugar, porque foi conferida ampla publicidade ao certame e às alterações no respectivo edital, o 
que possibilitou a adoção das providências necessárias por parte dos interessados. Em segundo 
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lugar, porque, até o segundo dia útil anterior à abertura dos envelopes de habilitação, a Comissão 
de Licitação só havia recebido um pedido de impugnação do edital, relativo aos projetos básico e 
executivo do empreendimento, ou seja, não foram levantadas questões referentes à suposta 
restrição à competitividade do certame. Em terceiro lugar, porque, em atendimento a algumas 
solicitações de prorrogação do prazo originalmente concedido (de 60 dias), foi adiada a data de 
abertura de propostas para o dia 30/5/2007. Porém, a principal fundamentação para o 
entendimento de que o prazo concedido pelo Consórcio foi adequado decorre dos atos praticados 
pela representante. Essa empresa apresentou questionamentos técnicos ao edital nos dias 26/3, 
2/4, 10/4, 14/5, 17/5 e 22/5/2007, o que demonstra que, ao menos desde 26/3/2007, ela já estava 
envidando esforços visando elaborar sua proposta técnica. Isso demonstra a improcedência da 
alegação da representante de que apenas em 30/04/2007, após a alteração do edital, ela iniciou 
os preparativos para participar da licitação. Dito de outra forma, ela dispôs de um prazo bastante 
superior ao fixado pelo Consórcio após a alteração do edital para adotar as providências 
necessárias à sua participação na Concorrência sob exame. Cabe ressaltar, ainda, que a 
representante não exerceu sua faculdade de impugnar o edital, na forma preconizada pelos §§ 1 
º e 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, mas optou por formular a representação de que cuida o § 
1º do art. 113 da Lei de Licitações no dia anterior ao do recebimento, pela Comissão de Licitação, 
da documentação de habilitação e das propostas de preço. Acórdão 1284/2007 Plenário (Voto do 
Ministro Relator)  
Promova, quando da ocorrência de qualquer modificação nos termos do edital, que de modo 
inquestionável possa afetar a formulação das propostas, a divulgação pela mesma forma que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, consoante exigido no art. 21, 
§ 4º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 709/2007 Plenário  
Esclarece-se que a orientação firmada na Decisão 538/1999 Plenário não afasta a necessidade 
de o administrador público certificar-se de que os preços oferecidos pela Radiobrás estão 
compatíveis com os de mercado, considerando o volume dos serviços a serem contratados, 
conforme exigem o arts. 25, § 2º, e 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. Essa 
obrigatoriedade vincula tanto o administrador contratante do serviço de publicidade legal quanto a 
própria Radiobrás, a quem não é dada a possibilidade de cobrança de preços acima dos 
praticados no mercado, por força do monopólio legal instituído a seu favor. Para tanto, o 
administrador público deve negociar junto ao veículo de comunicação descontos e condições 
econômico-financeiras mais vantajosas do que simplesmente aquelas estabelecidas na tabela 
pública de preço e de informar à Radiobrás esses descontos e condições obtidos para efeito de 
faturamento. Acórdão 689/2007 Plenário  
Promova a reabertura do prazo originalmente estipulado para a formulação de propostas, 
inclusive com a possibilidade de renovação das propostas já oferecidas pelos licitantes que 
participaram das etapas iniciais da licitação, em obediência aos princípios da legalidade, 
publicidade, razoabilidade e isonomia, de conformidade com o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 
nº 8.666/1993. Acórdão 654/2007 Plenário  
Não Inclua nos editais de licitação cláusulas que permitam a emissão de suplementos aos editais 
para rever, emendar ou modificar suas partes sem que seja necessária nova divulgação e 
reabertura de prazo, bem assim deixe de aplicar interpretações semelhantes nas licitações, haja 
vista que esse entendimento fere o estabelecido pelo § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993. 
Acórdão 596/2007 Plenário  
Inclua, nos sítios eletrônicos utilizados para divulgação de seus contratos - uma vez que não 
consta, quando cabível, a definição do fabricante ou marca de produto adquirido - informações 
detalhadas quanto aos fabricantes e marcas de produtos contratados por essa empresa pública, 
com o intuito de aprimorar os instrumentos utilizados para o acompanhamento eletrônico da 
Administração Pública. Publique, com a devida antecedência, o aviso do edital de licitação em 
jornal diário de grande circulação no Estado, no município ou na região onde será prestado o 
serviço, conforme preceitua o art. 21, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não sendo cabível a 
publicação no Diário Oficial do Estado como substituto do impositivo legal citado anteriormente. 
Acórdão 664/2006 Plenário  
A prestação dos serviços de distribuição da publicidade legal dos órgãos e entidades da 
Administração Federal, quando divulgada em veículos da imprensa comum ou geral (jornais e 
revistas) deverá ser obrigatoriamente feita por intermédio da Empresa Brasileira de Comunicação 
S/A - RADIOBRÁS, com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993. A publicidade legal, 
quando veiculada nos órgãos oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, deverá ser processada diretamente pelos órgãos e entidades da Administração 
Federal, sem a intermediação da Empresa Brasileira de Comunicação S/A – RADIOBRÁS. Os 
demais serviços de publicidade institucional dos órgãos e entidades da Administração Federal 
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devem sujeitar-se a procedimento licitatório, com fulcro nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993. 
Decisão 538/1999 Plenário  
Observe rigorosamente o disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/1993, promovendo a publicação dos 
avisos de seus editais de concorrência ou de tomada de preços em jornal diário de circulação no 
Estado e, se houver, no Município, bem como no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo da 
publicação no Diário Oficial da União, quando o objeto licitado tratar de obras financiadas parcial 
ou totalmente com recursos federais ou garantidos por instituições federais. Acórdão 727/2010 
Primeira Câmara  
Abstenha-se de realizar qualquer modificação em edital de licitação, capaz de afetar a formulação 
das propostas, sem atentar para a necessidade de reabertura de prazos disciplinada no art. 21, § 
4º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 6613/2009 Primeira Câmara  
Observe o cumprimento dos prazos legais de reabertura do certame, após a publicação da 
retificação do edital, conforme determinam os art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/2002, no art. 17, § 
4º, c/c art. 20 do Decreto 5.450/2005 e no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 6198/2009 
Primeira Câmara  
Adote providências com a finalidade de sanar as exigências editalícias excessivas e publique 
novamente o edital da licitação, com a reabertura dos prazos para o recebimento de propostas. 
Acórdão 1197/2009 Primeira Câmara  
Publique os avisos dos editais de licitação em jornal diário de grande circulação no Estado de 
Minas Gerais, nos termos do inciso III do art. 21 da Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo das demais 
formalidades com relação à publicação dos avisos. Acórdão 3040/2008 Primeira Câmara  
Observe rigorosamente o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, 
providenciando tempestivamente a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 
aditamentos no Diário Oficial da União. Acórdão 2122/2008 Primeira Câmara  
Proceda, no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, ao acompanhamento das 
publicações relativas aos certames, de forma a resguardar a lisura dos 297 Licitações e 
Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU procedimentos licitatórios, garantindo, com 
isso, a competitividade e o fiel atendimento ao princípio da isonomia. Acórdão 616/2010 Segunda 
Câmara  
Divulgue as modificações do edital de igual forma a que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, com fulcro no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 20 do 
Decreto nº 5.450/2005. Acórdão 5611/2009 Segunda Câmara  
Observe as disposições do art. 21 da Lei nº 8.666/1993, que prevê a publicação dos editais de 
licitações no Diário Oficial do Estado, em jornal diário de grande circulação estadual e, quando se 
tratar de obras financiadas total ou parcialmente com recursos federais, também no Diário Oficial 
da União. Acórdão 6707/2009 Segunda Câmara  
Atente para obrigatoriedade de publicação do aviso do edital em jornal de grande circulação 
regional ou nacional, nas licitações cujos valores estimados sejam superiores a R$ 650.000,00, 
em atendimento ao disposto no art. 11, inciso I, Anexo I, do Decreto nº 3.555/2000. Acórdão 
3667/2009 Segunda Câmara  
Dê efetiva publicidade, sempre que se fizer necessária a alteração do edital da licitação, às 
mudanças realizadas e, quando houver implicações na formulação das propostas dos 
participantes, promova a reabertura do prazo de 8 dias úteis, previsto no art. 4º, inciso V, da Lei 
nº 10.520/2002 e no art. 17, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005, conforme estabelecido no art. 20 do 
citado Decreto e no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 3905/2008 Segunda Câmara  
Proceda, no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, ao acompanhamento das 
publicações relativas aos certames, de forma a resguardar a lisura dos procedimentos licitatórios, 
garantindo, com isso, a competitividade e o fiel atendimento ao princípio da isonomia. Acórdão 
3966/2009 Segunda Câmara (Relação)  
Consulte também as Decisões: Plenário: 907/2001, 197/1997; os Acórdãos: Plenário: 664/2006, 
566/2006, 313/2006, 264/2006, 1039/2005, 195/2005, 1355/2004, 1913/2003, 1705/2003; 
Primeira Câmara: 2085/2006, 1351/2004, 2528/2003, 2025/2003; Segunda Câmara: 2231/2006, 
577/2006, 799/2005, 583/2005, 166/2005. 

 

  Assim, manifesta-se esta Assessoria pela desnecessidade de 

republicação do edital, porquanto o esclarecimento proposto não implica em alteração 

do edital ou do termo de referência, e, por via direta de consequência, não alterou a 

elaboração da proposta das licitantes interessadas. 
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III – CONCLUSÃO. 

 

  Ante o brevemente esposado ao norte, é o presente parecer no sentido de 

que não merece acolhimento a impugnação oposta ao edital, entretanto, recomenda-se 

o seguinte: 

 

1) Esclarecer aos licitantes e eventuais interessados que para comprovação da 

qualificação técnica e técnico-operacional os atestados respectivos devem comtemplar, 

no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância destacadas na 

nos números 1 a 7 da alínea b.1 do Item 10.4 do Edital; e, 

 

2) Prosseguir no certame licitatório em seus ulteriores de direito, com a manutenção da 

data de abertura das propostas inalterada, tendo em vista que o esclarecimento 

proposto não afeta a elaboração das propostas. 

 

  São os termos do parecer que submeto a superior apreciação. 

 

Altamira, 02 de setembro de 2022. 

 

 

 

ORLANDO BARATA MILÉO JUNIOR 
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