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DESPACHO DECISÓRIO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Processo Licitatório nº006/2021 

Carta Convite nº 002/2021 

 

 

I – Objeto 

 

 Trata-se de anulação do Procedimento Licitatório nº 006/2021, na modalidade Convite 

nº 002/2021 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de 

reforma da sede da Câmara de Vereadores de Araquari, com fornecimento de todos os materiais 

necessários a execução da obra. 

 

II – Fatos 

 

 A Sessão de abertura do referido Convite, ocorreu no dia 22 de junho de 2021. Quando 

da análise da documentação e habilitação, apenas o representante da empresa FERRAGENS 

DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, se fazia 

presente, sendo renunciado o prazo recursal somente por este. No entanto, posteriormente, já 

na fase de abertura das propostas também se fazia presente o representante da empresa EAX 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, o qual informou a intenção de recurso ainda durante a realização 

da sessão. Desta forma a realização da sessão foi suspensa até a interposição do recurso 

supramencionado. 

 Na fase de recursos a empresa EAX CONSTRUÇÔES CIVIS LTDA pleiteou a 

inabilitação da empresa FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, tendo em vista a não manifestação de interesse na participação 

do certame com antecedência de até 24 horas da apresentação da proposta. Em contrapartida, 

a empresa FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, em suas contrarrazões argumentou que o recurso da empresa EAX 

CONSTRUÇÔES CIVIS LTDA era intempestivo, pois o prazo recursal aberto era relativo à fase 

de abertura das propostas e não mais à fase de habilitação, alegou que não constava no ato 

convocatório que as empresas não-convidadas deveriam manifestar interesse com antecedência 

de até 24 horas da apresentação da proposta e ainda informou que a empresa EAX 

CONSTRUÇÔES CIVIS LTDA deixou de apresentar atestado de capacidade elencado no item 

10.1.3 do ato convocatório. 

Desta forma, o presente processo licitatório foi encaminhado para autoridade superior 

competente para fins de julgamento dos recursos mencionados. 
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III – Fundamentação 

 

  Preliminarmente, urge a precisão de destacar que o convite é a modalidade entre 

interessados do ramo pertinente ao da licitação, cadastrados ou não, que serão escolhidos e 

convidados pela Administração. Nesta modalidade a qualificação dos licitantes ou é presumida, 

em decorrência do convite que lhe é formulado pela repartição interessada, ou é verificada 

posteriormente por meio de cadastramento prévio. 

Note-se que, ao dispor a esse respeito, a Lei 8.666/93, em seu art. 22, § 3º explicita que 

em relação aos não-convidados, são impostas duas condições básicas para que venham a 

participar da licitação. Condiciona a Lei a participação de não-convidados à prévia manifestação 

de interesse, externada com antecedência de até 24 horas da apresentação das 

propostas. Exige, também, que estejam cadastrados. 

Outrossim, observa-se que possui o instrumento convocatório a função de regular, numa 

hipótese dada, a condução do procedimento e a celebração do contrato que em decorrência será 

futura e oportunamente celebrado. Necessário atentar-se, no entanto, que a norma interna da 

licitação não afasta a aplicação de regras inscritas na Lei 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos até porque essa lhe serve de base para a elaboração e não pode haver conflito 

entre ambas, o que, se vier a ocorrer, ensejará inapelavelmente a nulidade de dispositivo ou de 

todo o instrumento. 

Desta maneira, visando a proporcionar o resultado almejado, qual seja a seleção da 

melhor proposta e, oportunamente, a contratação, deve o instrumento convocatório reunir um 

conjunto de condições mínimas que criarão, para a Administração e para os participantes, uma 

necessária vinculação.  

Em se tratando do instrumento convocatório da modalidade convite, com o objetivo de 

evitar omissões lesivas ao interesse do órgão licitante, o conteúdo básico que se acha explicitado 

no art. 40 da Lei 8666/93 é encarado como um verdadeiro roteiro para a composição do edital, 

apesar da dispensa de algumas obrigações pela simplicidade do certame, conforme exposto no 

art. 32, § 1o  da supramencionao. Não obstante o texto exposto no art. 22, § 3º da referida lei é 

taxativo e obrigatório, não havendo qualquer possibilidade de dispensa, devendo constar no 

instrumento convocatório. 

Logo, não basta o cadastramento do sujeito que deseja participar da licitação. É 

imprescindível que o indivíduo manifeste o seu interesse em participar do certame com 

antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. 

A manifestação de interesse em participar do convite é fundamental, haja vista que o 

preceito da Lei nº 8.666/93 que dispõe sobre a definição da modalidade licitatória denominada 

convite (art. 22, § 3º) assim determina.  

Desta forma, nota-se a necessidade de anulação deste processo licitatório e 

readequação do ato convocatório do certame supra referido, uma vez que o instrumento 
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convocatório não informou a necessidade de tal manifestação, levando a licitante a ser induzida 

ao erro por não manifestar o seu interesse em participar do certame no período exigido por lei, 

inexistindo um tratamento transparente e igualitário entre todos os participantes. 

 Ademais, no ato da sessão pública de licitação, na qual em um primeiro momento 

compareceu apenas o representante da empresa FERRAGENS DONDA MATERIAIS 

ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA e posteriormente, já no período 

de abertura das propostas, compareceu também o representante da empresa EAX 

CONSTRUÇÔES CIVIS LTDA, constata-se possível supressão de fases do procedimento 

licitatório realizado  durante a sessão de Licitação, pois a mesma deveria ter sido suspensa pela 

comissão até a realização de diligência quanto à habilitação das concorrentes, após análise e 

decisão de possíveis recursos, visto que três das empresas não se faziam presentes no ato, 

para depois proceder com a abertura dos envelopes das propostas de preços. 

Para ser mais claro: Na ocasião, a Comissão de Licitação e os representantes das 

empresas licitantes participantes não se atentaram ao fato ao  prosseguir com a Sessão de 

Licitação e abertura dos envelopes das propostas de preços. 

Tal medida evitaria que as demais empresas inabilitadas, em uma possível habilitação, 

pós-recurso, conhecessem de antemão as propostas de preços das licitantes habilitadas. E, não 

comprometeria todo o processo, até então produzido. 

Ainda assim, considerando que a possível desclassificação de qualquer uma das 

participantes supramencionadas, as quais aludem a necessidade de inabilitação uma da outra, 

como consta à fl. 01 do recurso da empresa EAX CONSTRUÇÔES CIVIS LTDA e à fl. 02 das 

contrarrazões da empresa FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ensejaria na não obtenção da participação mínima de 03 (três) 

propostas válidas no certame, havendo a necessidade de republicação do ato posteriormente. 

Isto posto, com base nos esclarecimentos acima, resta claro que, em havendo 

ilegalidades nos seus atos, a administração está obrigada a anulá-los independe de qualquer 

intervenção judicial. É seu dever anular atos ilegais, pois deles não se originam direitos. 

Por fim, especificamente quanto à anulação de procedimento licitatório, Hely Lopes 

Meireles1 a conceitua como sendo “a invalidação da licitação ou do julgamento por motivo de 

ilegalidade”. Acrescentando ainda que a anulação “pode ser feita a qualquer fase e tempo antes 

da assinatura do contrato, desde que a Administração ou o Judiciário verifique e aponte a 

infringência à lei ou ao edital”. 

 

IV - Decisão  

 

                                                             
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª edição. São Paulo: Editora 
Malheiros – 2004. P.302 
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CONSIDERANDO que os procedimentos licitatórios instaurados sob a modalidade 

convite deverão observar, como condição sine qua non, a participação mínima de 03 (três) 

propostas válidas no certame, interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União ao Art. 22, 

§ 3º da Lei 8.666/93 mediante decisões e acórdãos consolidados (Decisão nº 683/96); 

CONSIDERANDO o Acórdão 1760/2010 - Plenário, a qual reitera o entendimento 

consolidado do Tribunal referido, bem como, o Acórdão 1760/2019 cujo é mais recente, ambos 

com o entendimento a qual enfatiza a necessidade de republicação quando não se obter três 

propostas válidas; 

CONSIDERANDO que as ilegalidades apontada comprometem a lisura do certame, não 

comportando a adoção de outra solução formal ou material equivalente senão o reconhecimento 

de sua ilegalidade; 

CONSIDERANDO que constatadas irregularidades que maculam o procedimento 

licitatório em sua origem, deverá a Administração anulá-lo, atentando, por óbvio, às regras 

entalhadas no art. 49 e seguintes da Lei de Licitações e Contratos Administrativo. 

CONSIDERANDO que não houve preterição de contratação, nem tampouco prejuízo ao 

Erário ou aos licitantes;  

CONSIDERANDO que dadas às circunstâncias, ainda sem a Adjudicação do objeto, a 

pronúncia do vício é a medida mais adequada para refazer o procedimento licitatório escoimado 

dos mesmos; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública não pode se desvencilhar dos princípios 

que regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações públicas, onde se deve 

buscar sempre a satisfação do interesse coletivo, obedecendo aos princípios previstos no art. 37 

da Constituição Federal e no art. 3° da lei 8.666/93; 

CONSIDERANDO a possibilidade de anulação de decisões no âmbito do processo 

administrativo que foi regulada pelo art. 53, da Lei n.º 9.784/1999; 

CONSIDERANDO, por fim, a disposição constante da Súmula 473, do Supremo Tribunal 

Federal, que estabelece: "A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 

casos, a apreciação judicial, “; 

 

CONSIDERANDO todo o exposto e na qualidade de Presidente de Câmara de Vereadores do 

Município de Araquari/SC e no uso das atribuições legais, com espeque no Art. 49, §3° c/c art. 

109, I, "c" da Lei n° 8.666/93, e consubstanciado pelas considerações supra aludidas, decido: 

 

1 - ANULAR, por vício de ilegalidade, os atos constituintes do certame licitatório do 

Convite n° 002/2021, reconhecendo e decretando a INVALIDAÇÃO DO CERTAME; 
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2 - DETERMINAR o RETORNO à origem para a abertura de novo procedimento 

licitatório; 

 

3 - DETERMINAR à Comissão de Licitações desta Administração, para o processamento 

da publicidade do ato de ANULAÇÃO, através de meios regularmente disponíveis para tanto; 

 
 

Araquari, 09 de julho de 2021. 
 

 

________________________________ 

Neuzir Elio Machado 

Presidente da Câmara de Araquari 


