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Senador José Porfírio/PA, 15 de dezembro de 2020. 

 

Destinatário: W. L. DOS ANJOS EIRELI. 

Assunto: Análise do Recurso Administrativo. 

 

1 – RELATÓRIO: 

Foi interposto recurso em face da decisão de inabilitação da empresa W. L. 

DOS ANJOS EIRELI, ante o descumprimento do estabelecido no edital de 

licitação para aquisição de materiais de limpeza. 

A fundamentação para a inabilitação a referida empresa foi pelo não 

cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital, deixando de apresentar as 

certidões e alvarás de funcionamento da empresa. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO: 

2.1 – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

A Constituição Federal brasileira determina que a administração  

pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 37, caput). 

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido 

constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993, devendo 

qualquer certame licitatório sempe seguir os princípios da isonomia, legalidade, 

impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e 

julgamento objetivo, previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993. 

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da 

Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma 

segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio 

do procedimento formal, que determina à Administração que observe as 

regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a 

licitação. 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público 
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junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório: 

é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da 
administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio 
é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo 
art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não 
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada”. (Curso de Direito 
Administrativo, 2007, p.416) (Grifos nossos). 

 

O mesmo autor prossegue no exame da questão, e reforça sua 

argumentação a respeito da vinculação do edital com o art. 41, §2º, da Lei 

8.666: 

Ali, fixa-se prazo para que o licitante possa impugnar os termos 
do edital. Expirado esse prazo, decairá o participante da 
licitação do direito de impugná-lo. Isto significa dizer que 
quem participa da licitação não pode esperar pela sua 
inabilitação ou desclassificação para, somente então, 
impugnar a regra contida no edital que levaria à sua 
exclusão do processo. (Curso de Direito Administrativo, 2007, 
p.417). 

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui portanto, 

extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como 

também os administrados às regras nele estipuladas. 

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento 

convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 

41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, in verbis: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: 
[...] 
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XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor; (Grifos acrescidos). 

 
Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita 

não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o 

descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como 

o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da 

moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo. 

Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja 
nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da 
Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o 
qual “a Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E 
o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e 
classificação das propostas se façam de acordo com os 
critérios de avaliação constantes do edital. O principio dirige-se 
tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, 
como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender 
aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-
convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, 
serão considerados inabitados e receberão de volta, fechado, 
o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender 
as exigências concernentes a proposta, serão desclassificados 
(artigo 48, inciso I). (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito 
Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.). 

Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-
convite, as condições para participar da licitação e as 
cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados 
apresentarão suas propostas com base nesses elementos; 
ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com 
desrespeito às condições previamente estabelecidas, 
burlados estarão os princípios da licitação, em especial o 
da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se 
prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela 
melhor proposta apresentada por outro licitante que os 
desrespeitou. 
Também estariam descumpridos os princípios da publicidade, 
da livre competição e do julgamento objetivo com base em 
critérios fixados no edital. (Grifos nossos). 

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho: 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 
administrador e dos administrados. Significa que as regras 
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traçadas para o procedimento devem ser fielmente 
observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, 
o procedimento se torna inválido e suscetível de correção 
na via administrativa ou judicial. 
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, 
evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a 
certeza aos interessados do que pretende a Administração. E 
se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à 
moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade 
administrativa. 
Se o instrumento de convocação, normalmente o edital 
tiver falha, pode ser corrigido, desde que oportunamente, 
mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e 
a possibilidade de se amoldarem a ela. 
Vedado à Administração e aos licitantes é o 
descumprimento das regras de convocação, deixando de 
considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a 
dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites 
estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a 
desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 
48, I, do Estatuto. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 
Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 
2013, p. 246.) 

 
Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao 

mesmo tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena 

observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, 

moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das 

propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras 

previamente estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal 

vinculação durante toda a execução do contrato. 

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo 

Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos Tribunais 

Regionais Federais e no Tribunal de Contas da União, como será a seguir 

demonstrado. 

O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim 

ementada: 

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. 
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO 
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CONVOCATÓRIO  E  DO  JULGAMENTO  OBJETIVO.  1.  Se  
o 
licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou 
rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do 
documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao 
instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a 
desclassificação  do licitante   que   não   observou   
exigência   prescrita   no   edital   de concorrência. 3. A 
observância ao princípio constitucional da preponderância 
da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá 
mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas 
pelos concorrentes, não havendo como incluir na 
avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a 
assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, 
sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o 
cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado 
provimento ao recurso. (Grifos Nossos) 

 

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por 

exemplo: RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal decidiu: 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO
 CUMPRIDO. 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA 
EXIGIDA. 
O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela 
ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que 
o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da 
vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 
da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o 
descumprimento das normas contidas no edital. Sendo 
assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão 
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário 
Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", 
este deve ser o documento apresentado para que o 
concorrente supra o requisito relativo à qualificação 
técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta 
outra documentação - protocolo de pedido de renovação de 
registro - que não a requerida, não supre a exigência do 
edital. Aceitar documentação para suprir determinado 
requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um 
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o 
princípio da igualdade entre os licitantes. (Grifos Nossos) 

 
O TRF1, a exemplo dos demais TRFs também já decidiu que a 

Administração deve ser fiel ao princípio da vinculação ao instrumento 
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convocatório (AC 199934000002288): 

“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
‘a Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada’ (Lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei 
da licitação. A despeito do procedimento ter suas regras 
traçadas pela própria Administração, não pode esta se 
furtar ao seu cumprimento, estando legalmente vinculada 
à plena observância do regramento”. 

 

 

Por fim, para além dos tribunais judiciários, mister trazer à baila a 

posição do TCU sobre a matéria aqui discutida. Há centenas de acórdãos do 

TCU que tratam da vinculação ao edital, com orientação alinhada à decisão da 

Pregoeira, e que podem ser sintetizadas na recomendação apresentada pelo 

tribunal no Acórdão 483/2005: “Observe com rigor os princípios básicos que 

norteiam a realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da 

vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, 

previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993”. 

Decisões recentes reforçam essa posição do TCU, como se constata 

no sumário dos acórdãos a seguir transcritos: 

Acórdão 4091/2012 - Segunda Câmara 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇO. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE 
CAPACIDADE TÉCNICA EM PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% 
PARA TODOS OS ITENS LICITADOS. ILEGALIDADE. 
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS DOS VENCEDORES EM 
DESACORDO COM O PRÓPRIO EDITAL. MALFERIMENTO 
DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA 
AOS RESPONSÁVEIS. DETERMINAÇÕES. PEDIDO DE 
REEXAME. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO 
 
Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara 
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO.
 POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. 
CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS RELACIONADAS À 
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. DETERMINAÇÃO. 

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga, 



Estado do Pará 
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J. 05.421.110/0001-40 
 

 

 
R. Marechal Assunção, nº116  - Bairro: Centro – CEP: 68360-000 / SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA 

Contato: (91) XXXXX-XXXXX  /  E-MAIL: pmsjporfirio@hotmail.com 

 

portanto, a Administração e o licitante a observarem as regras e 

condições previamente estabelecidas no edital 

A empresa Recorrente, por seu turno, apresentou fundamentação para 

a não apresentação dos alvarás solicitados na Resolução nº. 51 CGSIM, o que 

permitiria a sua não apresentação, entretanto, tal fundamentação legal não 

merece prosperar, uma vez que o Alvará de Funcionamento atesta que dado 

estabelecimento possui condições legais de funcionar, tendo atendido a todas 

as exigências normativas necessárias para tanto. 

Ademais, a referida resolução prevê a dispensa para atividades de 

baixo risco, devendo ter como atividade principal cadastrada no CNPJ 

atividades de baixo risco, o que possivelmente dispensaria a necessidade dos 

respectivos alvarás solicitados, entretanto, em atenção ao princípio da 

vinculação, é necessário apresentar os documentos solicitados no edital, 

garantindo a isonomia entre os licitantes. 

 

2.2 – DA APLICAÇÃO DA LEI nº. 13.874/19. 

A Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019 estabelece nos incisos I e II do 

§1º do Art.3º que Lei Municipal deverá definir a relação das atividades de baixo 

risco, para aqueles que não possuírem lei própria sobre essa classificação, 

deverá ser aplicada ato do Poder Executivo federal ou Resolução do Comitê para 

Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios- CGSIM (Resolução nº. 51, publicada em 11 de junho de 

2019. Tal legislação foi alterada pela Resolução nº. 57, de 21 de maio de 2020, 

passando a classificar as atividades como baixa/média/alto risco, estabelecendo 

a necessidade ou não de alvarás de funcionamento e pagamento de taxas e 

licenças. 

O art. 3º, §1º, inciso I e I da Lei nº. 13.874, prevê que na ausência de 

legislação própria regulamentando as atividades de baixo/médio/alto risco deve 

ser aplicada a Resolução nº. 51 CGSIM, vejamos: 

Art. 3º (...) 
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§1º (...)  

I – ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação 
de atividade de baixo risco a ser observada na ausência de 
legislação estadual, distrital ou municipal específica;  

II - na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo federal 
de que trata o inciso I deste parágrafo, será aplicada resolução 
do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (CGSIM), independentemente da aderência do ente 
federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim); e (grifei) 

 Assim, considerando que o município de Senador José Porfirio não possui 

legislação própria regulamentando a matéria, se aplica o teor da Resolução nº. 

51 CGSIM.  

Superado a questão da aplicação ou não da legislação vigente, passamos 

a análise da regulamentação e aplicação da legislação e resolução aos casos 

concretos. 

2.3 – DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI nº. 13.874/19 E A DISPENSA DE 

ALVARÁ. 

O inciso I do Art. 3º da Lei 13.874 estabelece que é direito de toda pessoa, 

natural ou jurídica, desenvolver atividade econômica de baixo risco, sem a 

necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade, vejamos: 

Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, 
essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos 
do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da 
Constituição Federal: 

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual 
se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de 
terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos 
públicos de liberação da atividade econômica; 

O §6º do Art. 1º define, para fins desta Lei o que são atos públicos de 

liberação, sendo:  

  

Art. 1º (...)  

§ 6º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos 
de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170p
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a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, 
o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer 
denominação, por órgão ou entidade da administração pública 
na aplicação de legislação, como condição para o exercício de 
atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim 
para a instalação, a construção, a operação, a produção, o 
funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito 
público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, 
profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, 
edificação e outros.  

Assim, há atividades, que enquadradas dentro dos ditames estabelecidos 

na Resolução 51/2019, que passam a ser dispensadas da obrigatoriedade de 

recebimento de alvarás de funcionamento ou licenças. No entanto, tal direito não 

dispensa a fiscalização, que poderá ser realizada à posteriori. O Alvará de 

Funcionamento é o documento pela qual o Município autoriza o funcionamento 

de uma determinada atividade sujeita a regulamentação por Lei em um 

estabelecimento. 

O caput do Art. 3º da Lei faz referência ao parágrafo único do art. 170 da 

Constituição Federal, que diz:    

Art. 170 (...)  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em 
lei. (grifei)  

 

 Nesse sentido, o artigo 3º da resolução 51/2019, alterado pela resolução 

57/2020, prevê: 

Art. 3º Para os fins do art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 13.874, de 
20 de setembro de 2019, são consideradas de nível de risco I 
- baixo risco, "baixo risco A", risco leve, irrelevante ou 
inexistente, para o efeito específico e exclusivo de 
dispensar a necessidade de atos públicos de liberação da 
atividade econômica, aquelas atividades que se qualifiquem, 

simultaneamente, como de: 

I - nível de risco I - baixo risco, "baixo risco A", risco leve, 
irrelevante ou inexistente em prevenção contra incêndio e pânico 
na forma do caput do art. 4º; e 

II - nível de risco I - baixo risco, "baixo risco A", risco leve, 
irrelevante ou inexistente referente à segurança sanitária, 
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ambiental, incluindo sobre o ambiente do trabalho, e econômica, 
na forma do caput do art. 5º. (grifei) 

A redação sublinhada negritada do parágrafo único do artigo 170 reforça a 

ideia de que a lei municipal compete a regulação da localização da atividade. 

Adicionalmente a Resolução 51/2019 do CGSIM estabelece que a dispensa 

de atos públicos de liberação da atividade econômica não exime as pessoas 

naturais e jurídicas do dever de observar as demais obrigações estabelecidas 

pela legislação.  

Portanto, em que pese a dispensa de atos públicos de liberação como o 

alvará prevista na Lei, está diretamente ligada ao que os Municípios irão prever 

de condições definidas em lei própria para as atividades de baixo risco. 

A atividades consideradas como de baixo risco, dispensando a 

necessidade de alvará de funcionamento, estão delineadas no anexo I da 

Resolução 51/2019, alterada pela resolução 57/2020. 

Observando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Empresa, verifica-

se que apesar de a atividade principal da empresa estar entre as considera de 

baixo risco, a mesma desempenha atividades secundarias que não se 

enquadram como de baixo risco, a exemplo da Serviços de pintura de edifícios 

em geral, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, entre outras.  

Portanto, deve a empresa desempenhar atividades de baixo risco, 

dispensando a necessidade dos respectivos alvarás solicitados, caso contrário, 

será necessário apresentar os documentos solicitados no edital, uma vez que a 

resolução trata apenas de funcionamento do estabelecimento e não em 

participação em certame licitatório. 

2.4 – DA EXIGÊNCIA DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

Quanto a exigência da empresa para a apresentação do índice de liquidez 

das propostas da empresa L A DE SOUSA COMÉRCIO, entende-se que o mais 

adequado seria o encaminhamento ao setor contábil para verificação das 
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propostas e confirmação dos valores praticados no mercado, permitindo assim, 

a averiguação das propostas realizadas, apesar de as propostas feitas serem 

única e exclusivamente da empresa L A DE SOUSA COMÉRCIO, recaindo sobre 

ela a responsabilidade de cumprimento dos valores informados, sob pena de 

responsabilização criminal e cível pela possível lesão ao erário público. 

 
3 – DA CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, opina-se pelo conhecimento e improvimento do recurso 

interposto, para o fim manter-se incólume a decisão tomada pelo Pregoeiro, 

mantendo-se, portanto, a desclassificação da empresa Recorrente, em função 

do não atendimento da exigência insculpida alínea “F” (Alvará de licença de 

funcionamento) e alínea “G” (Alvará de vigilância sanitária) do subitem 6.2 do 

Edital, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório e ao princípio da legalidade; dando-se prosseguimento ao 

procedimento licitatório em seus ulteriores termos. 

É o parecer 

 

 

PAULO VITOR NEGRÃO REIS 
ASSESSOR JURÍDICO  
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