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i - INTRODUÇÃO

O Edital, peça básica do procedimento
licitatúrio, deve conter, de forma idnea e rigorisa, to
das as condições impostas aos proponentes, mas resguar-
dando, sobretudo, os direitos subjetivos dos mesmos.

Como instrumento de abertura da lici-
tação, cujas condições fixadas representam, segundo a me
lhor doutrina, sua "lei -interna", esta figura jurídica
não poderá ser analisada -sem :se invocarem, antes de tudo,
os princípios fundamentais da licitação.	-

A classificação doutrinária quanto ao-nu
mero destes princípios nao & pacífica. Entendemos, no en-
tanto, que o procedimento licitat6rio se encontra disci-
plinado em função de trás- princípios basilares;

a) isonomia;	- -
b) livre concorrância;	-

-	-	c) rigorosa observãncia das cláusulas
-	do Edital.

Como se trata de procedimento adminis-
trativo, a licitação á formada por uma sárie de atos au-
t6nomos e sucessivos, cada umcom função especifica,mas,
todos eles buscando uma finalidade última, ou seja, a es
colha da proposta mais vantajosa para a Administração.
Ao se publicar o Edital, a entidade governamental fixa
todas as condiçoes, formalizadas em suas cláusulas, para
a realização do contrato e, a partir daí, taisnormas tor
nam-se inalteráveis, enquanto vigente o instrumento.

* Mestranda do Curso de P6s-Graduação da Faculdade de Di
reito da Universidade Federal de Minas Gerais.
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É atravás do Edital que a Administra-
ção convoca os interessados _para que façam suas ofertas,
cientificandoos das condições exigidas. Aí se ressalta
o seu valor publicitário. Tratando-se de procedimento
vinculante, suas cláusulas são de interesse geral e cum-
primento obrigatúrio.

Deve, por isso, ser respeitado;á o co-
mando principalmente do principio de igualdade entre os
licitantes. A elaboração do Edital ato unilateral edis
cricionário da Administraçao, com a finalidade de esco-
lha da proposta mais adequada e vantajosa para o interes
se público. Se contiver cláusulas que favoreçam a discri
minação entre os participantes, estará essencialmente des

naturado.	 -
Ap6s a publicação, suas regras adqui-

rem características de bilateralidade e obrigatoriedade
para a Administração e licitantes regulando, assim, de
forma vinculante e rigorosa, todas as relações entre as
partes. Desse caráter resulta que, estabelecidas as con-
diçes, não mais poderão ser alteradas, sob pena de nuli
dade de todo o procedimento. Pode ocorrer que se reve-
lem, no Edital, normas contrárias aos propSsitos adminis
trativos ou certas condições que possam ocasionar prejuï
zo para as partes. Se o instrumento básico para a aberto
rã da licitação se apresenta falho e ilegal, todo o pro-
cedimento deverá ser anulado. Existe, entretanto, a pos-
sibilidade da ocorrencia de omisses e erros materiais
na sua elaboração. Neste caso, desde que a alteração não
prejudique a apresentação das propostas, a correção de
falhas eventuais poderá ser feita atravás de aditamento,
sendo necessária a republicaçao e abertura de novo prazo.

- A interpretação das cláusulas contidas
no Edital impõe sua subordinação lis prescrições legais e
aos princípios formais fixados pela Administração.
Por outro lado,	 -

"Demonstra-se que nao pode ser estrita
mente formal - edesvinculada de considera
çoes finalisticas ou teleol6gicas -
• interpreta9ao das regras do edital
• consideração de que, se assim fosse,
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poder-se-ia fraudar os princípios
constitucionais a que a administração
esta subordinada (e a que o instituto
da licitação serve) se , observadas
estritamente todas as formalidades,
for possível provar que, substancial-
mente, os princípios constitucionais
e respectivcs	desígnios no foram
atendidos, no caso concreto." 1

A lei no exige uma forma especifica
de divulgaço, podendo o Edital ser publicado na íntegra
ou resumidamente.

A publicidade desse instrumento traz
em si duas finalidades essenciais ao procedimento licita
t6rio: noticia aos interessados a abertura da licitaçao
e permite Administração obter a proposta mais vantajo-
sa aos seus pr6positos.

Quanto ao objeto licitado, sua identi-
ficaço deve ser absolutamente precisa, a fim de que os
licitantes apresentem suas propostas dentro das condi-
çes exigidas. A impreciso gera entre os ofertantes di-
ferentes tipos de interpretação, impedindo, assim,a apre
sentaçao de propostas uniformes, o que dificultaria	o
crítrio de julgamento.

O Edital contm, ainda, certas exign-
cias quanto capacidade tcnica, jurídica e financeira
dos interessados. No convm Administração escolher uma
proposta cujo ofertante nao tenha condições de cumprir
com os encargos do contrato. Sobre esse tema, cumpre lem
brar que

"O interesse publico, a continuidade
do serviço nao se compadecem com a
ílea que derivaria de avença travada
com quem pudesse comprometer,por insu-
ficincia economica ou tcnica,a satis
fãJao dos superiores interesses curados
pelo poder publico. Menos ainda	pode-
ria vincular-se a quem no tivesse a
tido jurídica para tanto. Destarte
uma empresa de recursos	financeiros
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ou t&cnicos modestos não poderá envol
ver-se em operações de vulto, que ex-
cedam, pelos compromissos a eles ine-
rentes, a normal e demonstrada capa-
cidade de enfrentar situações análo-
gas e de equivalente porte. É obvio
que ao Poder Público não assenta, me-
diante o instituto da licitação, pro-
piciar a expansão econ3mica de organi
zaçes de porte menor." 2

Os critários fixados no Edital contitu
em outro aspecto importante para a avaliação e julgamento
das propostas. Deve-se notar que á a prúpria Administra-
ção, dentro do seu poder discricionário, que estabelece
esses critários, embora não lhe seja permitido fixar cor
diçes que afastem concorrente ou que sejam contrárias ao
principio da isonomia. Apús a publicação, os critários
de avaliação devem ser rigoramente observados, uma vez
que estabelecem a forma exata de apuração da capacidade
dos proponentes.

É fundamental, para lisura do procedi-
mento licitat6rio, que o julgamento não se afaste dos ter
mos previstos no Edital. A análise	das propostas deve
submeter-se a critários rigidos e impessoais, assim se
evitando a publicação de cláusulas que beneficiem deter
minada categoria de ofertantes.

-	Analisadas as propostas, ápossivelque
a Administração escolha a de preço superior, desde que,
o proponente ofereça outras vantagens, por exemplo, me-
lhor qualidade ou condições de pagamento mais convenien-
tes ao interesse público. Os critários fixados não estão
condicionados a apreciações subjetivas e, se fosse pos-
sível qualquer tipo de interpretaçao discricionária quan
te a palavras imprecisas do texto, tal ato retiraria do
procedimento seu caráter estritamente vinculado.

Documento fundamental da licitação,
o Edital disciplina os atos e termos deste procedimento,
prazos para a entrega das propostas, enfim, todas as dis
posições legais previstas. Estabelece, ainda, as cláusu-
las contratuais que serao mantidas, sem sofrer altera-
çoes, atá o momento da assinatura do contrato.
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2 - VÍCIOS DO EDITAL

Quanto aos vicios, no e objetivo nos-
so enumera-los exaustivamente, dados os limites	deste
trabalho. Ter-se-á em vista apenas expor, de forma su-
cinta, aqueles que se apresentam mais frequentemente no
texto do Edital.

2.1. - PUBLICIDADE

O direito administrativo ori-
entado por princípios do direito civil que fulminam de
nulidade o ato jurídico cuja formalidade não for obser-
vada, quando a lei expressamente a exigir.

Em face deste preceito, a publi
cidade do Edital deve obedecer às exigncias da ordem ju
ridica, pois, mal observada a_sua forma , torna-se defei
tuoso por vicio extrínseco, nao produzindo efeito váli-
do.

Mediante a publicidade adequa-
da, a Administração limita a arbitrariedade, tornando oh
jetivas as condições das propostas, a fim de impedir fa-
voritismos não inspirados no interesse público, possibi-
litando a oportunidade de realização do contrato a to-
dos os proponentes, em igualdade de condições.

Na elaboração das cláusulas do
Edital, a Administração usa seu poder discricionário.
ApGs a publicação, no entanto, seus termos vinculam	as
partes, de forma obrigatúria e definitiva. Dai, a impor-
tancia da publicidade, que não sú possibilita à entidade
governamental a escolha da melhor proposta, como tambm,
permite aos interessados participarem do procedimento li
citat6rio.

O Edital deve regular, correta-
mente, a forma e os prazos da licitação. Ocorrendo alte-
rações no seu texto, & dever da Administração republicá-
lo, abrindo-se novo prazo para a apresentação das propos
tas. A publicidade correta deve ser observada, não ape-
nas no interesse da Administração, mas tambam como uma
forma de proteção aos direitos dos licitantes.

Constatando o vicio no tocan-
te à publicidade, caberá indagar-se da possibilidade de



simples correções do texto ou da elaboração de novo Edi-
tal, em substituiçao ao nulo. Entendemos que a vio1aço
aos preceitos legais que orientam o dever da publicidade
constitui vicio insanvel e, como tal, ofensivo aos prin
cípios bsicos da ordem jurídica e motivo determinante
de anulação de todo o Edital.

2.2. - PRAZOS

Os prazos fixados no Edital vin

culam a Administração ao respectivo procedimento, crian-
do para os licitantes o direito subjetivo permanEncia
e inalterabilidade dos mesmos, at& o final da licitaço.

Se o Edital contiver determina-
da condição cuja realização dependa de prazo superior ao
fixado, a Administraço estarácriando uma situação dis-
criminat6ria entre os ofertantes, pois, somente aqueles
que tenham tido conhecimentb pr&vio das exigncias pode-
ro cumpri-las satisfatoriamente. Isso torna o Edital vi
ciado, configurando uma situação jurídica impossível de
ser cumprida por todos, em igualdade de condiçoes. Em fa
ce das características de cada contrato, a Administraçao
age com liberdade discricioníria, em relação s clusu
Ias do procedimento, mas, se fixar prazo impossível de
ser cumprido pelos licitantes, nulo estarátodo o Edital.

2.3. - CLÁUSULAS

Uma Cliusula poderáser anulada
sempre que for contraria ordem publica ou a dispositi-
vo constitucional. Caso o Edital contenha disposição que
implique a violação do princípio de igualdade entre os
licitantes, o vicio serámanifesto e, como tal, seráin-
vocado pelos interessados objetivando a anulação do pro-
cedimento.

A incluso de clusulas genri
cas e impessoais requisito essencial para a validade
do Edital. Certos contratos, no entanto, dependem decláu
sulas especiais, estabelecidas atravs de regulamentos,
que lhes conferem o carter de obrigatoriedade dentro do
procedimento.

Na elaboração do Edital, consti
tui ilegalidade a omisso de clusula essencial para	a
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formação do contrato. No entanto, omitida clusula no
essencial, nenhuma influencia teta para a validade juri
dica do futuro contrato-

Se a clusula omitida tiver ca
rter imperativo, isto , se a Administração nao usar
seu poder discricionário para fix-la, a omissao poderá
trazer consequancias negativas aos licitantes que, nes-
te caso, poderio invocar a nulidade por vicio do Edital.
Cumpre ressaltar, todavia, que tamb&ii sero considera-
das nulas as clausulas contratuais que, afastando-se do
que dispe o Edital, venham causar prejuízos	Adminis-
traçao.

2.4. -	IÕES

Publicado o Edital, os termos
estabelecidos tornam-se imutíveis, no decorrer do pro-
cedimento licitat6rio. Por esta razao, constitui vicio
de legalidade qualquer alteração, posterior publica-
ço, que modifique suas disposições ou venham trazer da
nos aos proponentes.

As condições fixadas no Edital
traçam os fundamentos essenciais do futuro contrato,sub
metendo os proponentes s exigncias bsicas da licita-
ço. Assim, se o Edital cria condições inadmissíveis ou
condíç6es que somente poderão ser cumpridas por certo
licitante, no caso, a Administração estar5 criando uma
situação ilegal, com violaço ao princípio da isonomia.
Trata-se de caso típico de desvio de poder em que a au-
toridade administrativa, exorbitando de sua competncia,
afasta-se da finalidade do procedimento, com o objetivo
de favorecer um único ofertante.

Outra irregularidade pode, ain
da, ocorrer, quando o Edital altera suas normas, fixan-
do critrios discriminat5rios relacionados com o acesso
e habilitação de empresas sediadas em outro Estado. No
há legitimidade que justifique tal distinção, uma vez
que o padrão de igualdade, garantido pela Constituição
Federal, no estabelece crit&rios de preferncia entre
os licitantes, com prejuizo do regime da livre competi-
çao. No apenas as pessoas físicas, mas tambm as pes-
soas jurídicas estao amparadas pelo principio constitu-
cional da isonomia.
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A alteração configuradora de fa
voritismo ou preferncia elemento viuiado que anula o
Edital, por desviar-se a licitação dos seus verdadeiros
objetivos. Se, por interesse publico, tais alteraçóes se
fizerem necessárias,	dever da Administração estabele-
cer novo prazo, para que os licitantes possam se ajustar

às novas exigencias.

2.5. - OBJETO

A publicidade & a forma	de a

Administraçao oferecer aos interessados a oportunidade
de participarem da licitação. E importante, então, que o
objeto do contrato seja colocado de forma nitida e preci
sã a fim de que os proponentes possam	identifica-lo o

mais corretamente possivel.
Na lição de Liícía Valle Figuei-

redo	 -
O objeto da licitação deve tam
bm estar bem definido sob pe
na de, se não caracterizado p le-
namente, ensanchar problemas f 
turos,inclusive a invalidação
da licitação por indefiniçãodo
que se pretende contratar."

	

Na identificação do objeto	do

contrato, o Edital especifica suas caracteristicas segun
do os crit&rios estabelecidos pela própria	Administra-

ção. pode acontecer, no entanto, que a especificação se-
ja feita de forma tão minuciosa que termine por indivi-
dualizar excessivamente o objeto, colocando-o favorável
a certos ofertantes. Como a licitação exige que os bens
licitados sejam 1-tomog2neos. a singularização do	objeto

do ajuste constitui manifestação viciosa, possibilitando
aos licitantes a impetração de mandado de segurança. Pos

	

suindo características próprias, o objeto singular	n

pode ser comparado aos demais, hipótese que torna impos-
sivel a licitação.

Existe, ainda, a possibilidade
de se contratar pessoa de notória especializaçao,caso em
que se dispensa a licitação, uma vez que a lei permite,
nesse caso, a discricionariedade de escolha pela Adminis
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çao. Tratando-se, no entanto, de objeto singular que,"da
das as suas peculiaridades intrínsecas e no as de seu
executor, a hip6tese de dispensa seri outra: a licitação

impossível por existerem parmetros de confronto,dadas
as especificidades desejáveis desse objeto.'4

A fixação, no Edital, da exata
especi€icaçao do objeto favorece os proponentes, ensejan
do a apresentação de propostas equivalentes. Por outro
lado, tal procedimento permite julgamento mais objetivo
com tratamento iguai.itario a todas as propostas.

2.6. - PROPOSTAS

O Edital deve estabelecer suas
clusulas segundo os critrios adotados pela Administra-
ço para a escolha da proposta mais vantajosa ao interes
se publico. Estabelece, tambm, qual o crítrio decisivo
para a seleço das propostas, ou seja, se se considerara
o menor preço ou a melhor tcnica, ou ainda, a conjuga-
ço de ambos. No caso de conjugação de critrios, consti
rui garantia ao principio de igualdade a fixaço do peso
a ser dado pela Administraçao a cada requisito exigido
no Edital.

Qualquer vantagem que possa in-
terferir nos critrios de escolha devera vir explicita
no Edital. A publicação de cláusulas de interpretação du
vidosa quanto a esses critrios vicia o Edital, levando
a uma escolha arbítrria, alm de contrariar o princípio
constitucional da isonomia.

importante que os proponentes
sejam esclarecidos quanto às reais exigncias da Adminis
traçao. Uma publicação incoerente relacionada aos critá-
rios de escolha confunde os ofertantes, provocando aaprc
sentaçao de propostas heterogneas. Isso configuraiia
tratamento distinto aos licitantes.

2.7. - PROPONENTES

A licitação permite à Adminis-
tração realizar o melhor contrato e oferecer a todos os
proponentes as mesmas oportunidades para participarem do
procedimento. Significa, então, que os ofertantes esta-
ro sujeitos às normas do Edital, em igualdade de condi-
çoes.
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Há, no entanto, uma exceçao	a

este princípio. Como já foi dito anteriormente, a Admi-
nistração tem a liberdade de contratar profissional de
not6ria especialização para a realização de obra ou ser-
viço cuja execução exija esta capacidade especial do con
tratante. Nesse caso, ocorre a impossibilidade da licita
ção, uma vez que o profissional á o línico que se apresen
ta em efetiva condição de realizar o objeto do contrato.

Todas as disposiç6es contrárias
ao principio da isonomia fazem surgir para os proponen-
tes o direito de pleitear a invalidação do Edital,ja que
a igualdade de tratamento á requisito essencial para a
validade do procedimento.

3 - CONCLUSÕES

a) Os ofertantes devem cumprir
as condiçoes impostas conforme as clausulas estipuladas
no Edital. Logo, á evidente que tais normas não ppdemcon
ter irregulariedades que afetem a sua validade. Caso se-
jam exigidas condiçes arbitrárias, as cláusulas que as
contenham devem ser consideradas como não escritas.

b) Nula & a cláusula que fixa condi-
ções para se atender englobadamente a exígâncias não dis
criminadas. Constitui direito do ofertante invocar a nu-
lidade do Edital, em decorrância da publicação de cláusu
Ias que nao especifiquem claramente cada requisito exigi
do para a realização do contrato.

c) A publicação de cláusulas contrárias
ao principio de igualdade faz surgir para a Administra-
ção a obrigação de indenizar os demais proponentes pelos
gastos realizados na elaboração de suas propostas.

4 - NOTAS

1 - Geraldo Ataliba, in R.F., vol.259,
pp.11l a 115.

2 - Celso Antnio Bandeira de Mello,"O
Edital das Licitaçes", R.D.P., vol. 39/40, pág.32.

3 - Lácia Valle Figueiredo, Direito dos
Licitantes, São Paulo, R.T., 1981, píg. 44.

4 - Lucia Valle Figueiredo, op.cit.,
pãg.l4.
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