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EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA _ª VARA CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL – TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 

 

 URGENTE 

 

LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE DUAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, COM ORÇAMENTO ESTIMADO EM R$ 

35 MILHÕES/ANO, PELO BANCO DE BRASÍLIA (BRB) – IMPETRANTE QUE INCONTROVERSAMENTE APRESENTOU 

A SEGUNDA MELHOR PROPOSTA E QUE, CONSEQUENTEMENTE, DEVERIA SER CONTRATADA  – ELIMINAÇÃO DA 

IMPETRANTE PELA AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA SEGUNDA SESSÃO DE 

LICITAÇÃO, APÓS O RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE, DADA A VIOLAÇÃO 

FLAGRANTE DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DATA DA 

SEGUNDA SESSÃO DA LICITAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL (VIOLAÇÃO A REGRA EXPLÍCITA DO REGULAMENTO DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS DO BANCO DE BRASÍLIA - BRB E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO AO QUE VINHA 

SENDO PRATICADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NAS SESSÕES ANTERIORES DESTE MESMO CERTAME) – VÍCIO 

COMETIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, QUE NÃO PODE TRAZER PREJUÍZO À IMPETRANTE – DEVER DE 

RECEBIMENTO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA IMPETRANTE (JÁ ENTREGUES POR OCASIÃO 

DA FASE RECURSAL) – EDITAL, REGULAMENTO E LEI DAS ESTATAIS (LEI FEDERAL Nº 13.303/2016) QUE 

DETERMINAM A PRESERVAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA, O QUE NÃO FOI OBSERVADO – JURISPRUDÊNCIA DESTE 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT), EM CASO ANÁLOGO, PELO 

QUAL SE ANULOU A ELIMINAÇÃO DE LICITANTE PREJUDICADA PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM DIÁRIO OFICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA NECESSÁRIA PARA OBSTAR A 

CONTRATAÇÃO DA LICITANTE EQUIVOCADAMENTE CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR. 

   

BCA PROPAGANDA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº 03.598.189/0001-54, com sede na Rua Senador José Henrique, nº 231, 18º 

andar, Ilha do Leite, Recife (PE), CEP 50070-460, vem, por intermédio de seu 

procurador, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no 

artigo 1º da Lei Federal n.º 12.016/2009, no artigo 37 da Constituição Federal e 

na Lei n.º 12.232/2010, impetrar 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA 

 

contra ato coator praticado pelo PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÕES DO 

BANCO DE BRASÍLIA (BRB) e pela DIRETORA EXECUTIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA (BRB), 

ambos com endereço profissional em Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 

5 Lote C, Bloco B e C, na cidade de Brasília (DF), CEP 70.040-250, e como 

litisconsórcio passivo necessário a empresa FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E 

TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.919.831/0001-85, com sede na CLN 206, Bloco A Loja 06 Parte CC – Asa Norte, 

Brasília (DF), com base nos fatos e fundamentos adiante expostos. 
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I. SÍNTESE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 

 

1. A Impetrante classificou-se em segundo lugar na Concorrência DIPES/CPLIC nº 

003/2019 – Agências de Publicidade, que prevê a contratação das duas agências mais bem classificadas 

e habilitadas. Ou seja, a sua proposta foi classificada dentre as duas propostas mais vantajosas 

apresentadas, o que levaria à sua consequente e natural contratação pelo BRB.  

 

2. Contudo, a Impetrante foi sumariamente eliminada do certame sob a alegação de 

que deixou de apresentar os documentos exigidos a título de habilitação durante a sessão realizada 

em 21 de dezembro de 2020. No entanto, há uma explicação simples que retira desta Impetrante a 

responsabilidade pela ausência de entrega desta documentação: este fato decorreu diretamente de 

uma irregularidade cometida pelas próprias Autoridades Coatoras na condução do certame.  

 

3. A bem da verdade, a Comissão de Licitação não conferiu a devida publicidade, nos 

termos do Regulamento do BRB, do edital e da legislação, sobre a data da sessão em que ocorreria a 

entrega desses documentos, motivo pelo qual a Impetrante não compareceu à sessão. Ou seja, a 

ausência de entrega do Invólucro nº 5, com os documentos de habilitação, pela Impetrante, é 

consequência direta do vício de publicidade e alteração indevida de comportamento cometidos pela 

própria Administração, razão – dentre outras apresentadas adiante, igualmente legítimas – pela qual 

a decisão de sua eliminação deve ser anulada e substituída pela aceitação e análise de seus 

documentos de habilitação.  

 

4. A evidenciação deste equívoco administrativo ocorreu em sede recursal, ocasião 

na qual, conjuntamente com as razões recursais, a Impetrante apresentou os seus documentos de 

habilitação. Contudo, as autoridades coatoras mantiveram ilegalmente a decisão de eliminação da 

Impetrante deste certame. 

 

5. Em síntese, o presente Mandado de Segurança está alicerçado nos seguintes fatos 

e argumentos: 

 

(i) É incontroverso que a Impetrante foi a licitante que apresentou a segunda melhor 

proposta ao Banco de Brasília (BRB) na Concorrência DIPES/CPLIC nº 003/2019, em 

certame destinado à contratação das duas licitantes mais bem classificadas.  

 

(ii) No entanto, por falha na publicidade sobre o agendamento da sessão de 21 de dezembro 

de 2020, a Impetrante não esteve presente na Segunda Sessão Pública da Concorrência 

DIPES/CPLIC nº 003/2019 e deixou de apresentar, naquele momento específico, o 

invólucro contendo os documentos exigidos a título de habilitação. Este fato ensejou a sua 

(ilícita) eliminação do certame. 

 

(iii) A eliminação da Impetrante, reitera-se, foi ilícita, pois o Aviso nº 13 deste procedimento 
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licitatório, que convocou os licitantes a comparecerem na "Segunda Sessão Pública da 

Concorrência DIPES/CPLIC nº 003/2019", munidos dos Invólucros nº 5 (Documentos de 

Habilitação), deixou de ser publicada em diário oficial, em contrariedade ao previsto no 

artigo 21 do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB, que prevê expressa e 

literalmente que "Os avisos dos procedimentos licitatórios, de credenciamento e de pré-

qualificação, extratos de contratos e atas de registros de preços e relação de compras 

efetuadas serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e no portal do BRB na 

internet". Ao contrário do afirmou a Autoridade Coatora na decisão do recurso 

administrativo, tal previsão normativa não se refere somente a um aviso sobre a 

“existência” da licitação, já que o Regulamento tratou desta outra situação de modo 

expresso e claro, com redação distinta, em outro dispositivo do Regulamento, como se lê 

no artigo 35, §2º. Nesse sentido, a falta de publicação na imprensa oficial desta etapa 

procedimental do certame violou o dever de publicidade estabelecido em regramento 

vinculante do próprio BRB, e explica a ausência da Impetrante, que deixou de comparecer 

em razão de omissão da própria Administração.  

 

(iv) A falta de publicação em Diário Oficial também quebrou a confiança legítima depositada 

pela Impetrante na Administração, que é protegida legalmente, tornando a sua eliminação 

ilegal igualmente por este motivo. A Comissão de Licitação seguia rigorosamente o 

Regulamento do BRB e se utilizava de publicações em Diário Oficial para dar publicidade 

aos avisos referentes a informações e atualizações das datas das sessões do certame. A 

título ilustrativo, os Avisos nº 8, 9, 11 e 12, todos referentes a agendamento de sessões 

deste procedimento licitatório, haviam sido devidamente publicados em Diário Oficial, de 

modo que tudo levava a crer que o BRB seguia rigorosamente seu Regulamento Interno. 

Somente o Aviso nº 13, que tratava da Segunda Sessão, não foi publicado em Diário Oficial, 

causando este prejuízo à Impetrante e ao próprio BRB, já que, como consequência deste 

vício, a Comissão acabou por eliminar injustamente uma das duas propostas mais 

vantajosas que foram apresentadas na licitação.  

 

(v) Conceba-se qual foi a surpresa da Impetrante quando, então, chegou ao seu conhecimento 

que já havia sido realizada a Segunda Sessão da licitação e que, embora tenha vencido o 

certame, fora eliminada pela ausência de entrega do Invólucro nº 5. Repita-se: a 

Impetrante foi eliminada mesmo tendo apresentado a segunda melhor proposta, tendo 

sido diligente durante todo o certame, mantendo plenas condições de habilitação e, por 

consequência, estando em vias de ser contratada. A eliminação da licitante vencedora por 

tal motivo, resultante de uma inobservância, por parte da Administração, do seu dever 

regimental de publicidade, e da consequente quebra da legítima confiança, é 

absolutamente surpreendente (quiçá, inédita na história das licitações de publicidade no 

Brasil), não só porque contraria a finalidade da licitação, mas porque viola o próprio 

interesse público e do próprio BRB em contratar as licitantes que apresentaram as 

melhores propostas. Veja-se: é interesse do próprio BRB que a Impetrante, se detiver a 
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habilitação exigida (e inegavelmente a detém, como comprovado no recurso 

administrativo apresentado pela Impetrante), seja contratada, uma vez que apresentou a 

melhor proposta, ao lado da agência classificada na primeira colocação, demonstrando 

aptidão técnica e vantajosidade de preço em nível superior às concorrentes. 

 

(vi) Ademais, independentemente da falha de publicidade da convocação, há outro motivo 

autônomo para a reversão da eliminação da Impetrante: a manutenção da eliminação da 

Impetrante, no âmbito da fase recursal, sem que lhe tenha sido oportunizado o 

recebimento e análise dos documentos de habilitação, implicou nova violação legal, desta 

vez da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que permite expressamente o 

saneamento de falhas na documentação dos licitantes até a etapa de adjudicação do 

objeto. Isto se deve ao fato de que a Lei das Estatais - e o próprio edital também - tem 

como diretriz o dever de preservação das propostas mais vantajosas, em oposição ao 

formalismo exacerbado, reconhecidamente contrário à finalidade da licitação. 

Diferentemente da Lei Federal nº 8.666/1993, não há proibição na Lei Federal nº 

13.303/2016 de entrega posterior de documentos que deveriam ser apresentados 

anteriormente – tudo em prol da diretriz de preservação da melhor proposta. No caso, em 

especial, constata-se ainda que os documentos de habilitação das outras agências foram 

analisados pela Comissão somente em 14 de janeiro de 2021, embora a Impetrante tenha 

sido eliminada em 21 de dezembro de 2020. Ora, considerando este lapso temporal, é 

evidente também que uma suposta “celeridade” necessária ao certame não poderia ser 

indicada como óbice à apresentação da documentação da Impetrante, sendo seguro, por 

tantas plúrimas razões jurídicas, concluir pela procedência deste Mandado de Segurança, 

anulando-se a decisão administrativa de eliminação da Impetrante, bem como de atos 

subsequentes e afetados por tal ilegalidade, para que se ordene a análise dos seus 

documentos de habilitação. 

 

(vii) Em caso quase que idêntico ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios (TJDFT) reconheceu a nulidade de ato que ensejou a eliminação 

de um licitante cujo cenário era a ausência de publicação em diário oficial, oportunidade 

em que a Administração se limitou a publicar o ato apenas em seu site oficial uma 

informação relevante para fins de habilitação. Nos termos do voto do Relator, “ao 

disponibilizar a errata de fl. 128 apenas em sua página virtual, a entidade licitante deixou 

de conferir ao respectivo ato a mesma publicidade atribuída aos demais atos realizados no 

decorrer do procedimento licitatório, conduta que, sem sombra de dúvidas, consubstancia 

flagrante violação ao princípio da publicidade. Em razão disso, considerando que o 

descredenciamento da impetrante ocorreu justamente pelo descumprimento à regra 

constante na errata, a qual, repita-se, não obedeceu ao princípio da publicidade, deve ser 

reconhecida a nulidade do ato que excluiu a parte autora do procedimento licitatório, 

devendo ser preservada sua anterior classificação nos itens 4, 5 e 7 do certame, conforme 

resultado proclamado às fls. 73/75. Portanto, merece ser prestigiada a conclusão exarada 
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pelo Juízo de Conhecimento, cujos fundamentos adoto como razões de decidir”1. 

Conforme se observa, em um contexto praticamente igual ao que será enfrentado por 

Vossa Excelência, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) 

foi categórico ao determinar que um licitante não pode ser prejudicado por vício de 

publicação cometido pela própria Administração Pública. Trata-se de situação que, além 

de ferir o princípio da publicidade, causa prejuízo direto ao interesse público, uma vez que 

a Administração deixará de contratar com proposta mais vantajosa.  

 

 

II. RELATÓRIO DOS FATOS. 

  

6. O Banco de Brasília - BRB disponibilizou, em 10 de setembro de 2019, os editais e 

anexos da Concorrência DIPES/CPLIC Nº 003/2019 – Agências de Publicidade com o objetivo de 

promover a “contratação de até 2 (duas) Agências de Publicidade e Propaganda para prestar serviços 

que compreendem o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o 

estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação 

e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 

divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir 

ideias ou informar o público em geral, atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação 

para o Conglomerado BRB - Banco de Brasília S.A., em âmbito nacional”. (Documento nº 2) 

 

7. Trata-se de licitação pública para a celebração de dois contratos administrativos 

com valores vultosos, o que apenas reforça a importância de que os princípios e as regras jurídicas 

aplicáveis sejam estritamente observados pela Administração. De acordo com o item 3.2 do Edital, “A 

soma das despesas com os contratos resultantes desta LICITAÇÃO está estimada em R$ 35.000.000,00 

(trinta e cinco milhões de reais), pelo período de 12 (doze) meses.”, sendo que este contrato pode ser 

renovado anualmente até o limite de 5 (cinco) anos. Trata-se, portanto de uma licitação diretamente 

relacionada com um dispêndio provável de até R$ 175 milhões pelo Banco de Brasília (BRB), em dois 

contratos, a serem celebrados com as duas agências de propaganda mais bem classificadas na licitação.  

 

8. À época, a Impetrante, de todo interessada em celebrar um dos dois contratos, 

mobilizou a sua equipe e se dedicou intensamente para produzir a proposta técnica e de preços, em 

plena conformidade com as previsões do edital e com a qualidade de excelência técnica típica que já 

a tornou conhecida no mercado. Como é de conhecimento geral, o investimento para a participação 

num certame como este é significativo, e a Impetrante não poupou esforços para provar que possui a 

melhor proposta.  

 

9. A previsão inicial, nos termos do edital disponibilizado à época, era que a Primeira 

Sessão ocorresse em 21/10/2019, mesmo após a adequação do edital em relação ao meio e prazo de 

 
1 TJ-DF - RMO: 20110110635953, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/07/2015, 4ª Turma Cível, Data de 
Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2015. 
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publicidade dos integrantes da lista de candidatos à composição da subcomissão técnica, conforme 

comunicado (Aviso nº 3) (Documento nº 3, pág. 1). Inclusive, vale frisar, esta mudança da forma (meio 

e prazo) de publicidade da composição da subcomissão técnica foi realizada para adequar o edital aos 

termos do artigo 10, § 4º, da Lei 12.232/2010, e previu que “A relação dos nomes referidos no item 

12.3 será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal”. No entanto, em 16/10/2019 foi divulgado 

novo aviso (Aviso nº 4) (Documento nº 3, pág. 2) para informar a suspensão do sorteio dos membros 

da subcomissão técnica e, no mesmo dia, informou-se a suspensão da Concorrência (Aviso nº 5) 

(Documento nº 3, pág. 2-3), com a previsão de que “nova data, horário e local serão publicados 

posteriormente”. Em ambos os casos, houve cancelamento ou suspensão da Sessão, mas não 

agendamento de nova sessão. 

 

10. Pois bem. Datado de 22 junho 2020, foi divulgado um Edital atualizado 

(Documento nº 4), prevendo, nos termos do item 8.1, que “A Primeira Sessão Pública realizar-se-á em 

Brasília (DF)”, tendo como finalidade o “a) recebimento das Propostas Técnicas contidas nos 

INVÓLUCROS nº 1, 2 e 3 e Propostas de Preços contidas nos INVÓLUCROS nº 4; b) rubrica dos 

documentos contidos nos INVÓLUCROS nº 1 e 3 e fechamento dos envelopes; e c) rubrica dos lacres dos 

INVÓLUCROS nº 1, 2, 3 e 4. A rubrica de que tratam as alíneas “b” e “c” serão feitas de acordo com os 

itens 11.4.1, 11.16 e 11.19.” 

 

11. A data da Primeira Sessão prevista neste edital atualizado, no entanto, foi adiada 

para 19/10/2020, conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (Aviso nº 8) (Documento nº 

3, pág. 4), adiada posteriormente para 30/10/2020 (Aviso nº 9) (Documento nº 3, pág. 4 - 5), também 

conforme publicação no DODF, e, ainda, mais uma vez postergada para o dia 09/11/2020 (Aviso nº 11) 

(Documento nº 3, pág. 5-6). Por fim, houve ainda mais um adiamento, desta vez para 11/11/2020 

(Aviso nº 12) (Documento nº 5), que então se concretizou. Esses últimos dois avisos do procedimento 

licitatório também foram publicados em Diário Oficial.   

 

12. Vale enfatizar que em absolutamente todos estes casos de agendamento e 

reagendamento da Sessão de licitação, o BRB se desincumbiu do ônus da publicação em Diário Oficial, 

dando plena publicidade de seus atos.  

 

13. A Impetrante, acompanhando as movimentações no Diário Oficial do Distrito 

Federal (e como ressabido, existem sistemas eletrônicos que oferecem a pesquisa e monitoramento 

permanente de publicações em Diário Oficial, trazendo aos particulares as informações pertinentes às 

suas atividades, sendo que a Impetrante é contratante do sistema Conlicitação) (Documento nº 6), em 

razão do seu interesse permanente e genuíno na contratação, investiu tempo e recursos na produção 

da proposta e na organização dos documentos para entregá-los em perfeita ordem ao BRB, dentro do 

prazo estipulado. 

 

14. Vale o registro de que este investimento foi expressivo e, em decorrência dos 

múltiplos reagendamentos da data da Primeira Sessão, resultou na necessidade de compra e 
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remarcação de diversas passagens áreas, uma vez que a Impetrante não é sediada em Brasília. Houve, 

ao menos, três aquisições de passagens aéreas (ida a Brasília em 27/9/2020, nova aquisição para ida 

em 29/10/2020 e, por fim, compra de passagem para ida em 8 de novembro de 2020). Ademais, 

reservas em hotel (de 27/9/2020 a 29/9/2020, depois com início em 29/10/2020), em flagrantemente 

comprovação do reiterado interesse da Impetrante em participar deste certame (Documento nº 7). 

 

15. De qualquer modo, mesmo após tanta desorganização e desinformação sobre a 

data da Primeira Sessão, a Impetrante compareceu em 11 de novembro de 2020 à sede do BRB, em 

Brasília, conforme se constata na Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitação do BRB - Banco 

de Brasília S.A. (Documento nº 8), de Abertura da Concorrência DIPES/CPLIC nº 003/2019. 

 

16. Seguindo a sistemática do edital, a Impetrante entregou os Invólucros de nº 1, 2, 

3 e 4, contendo suas propostas técnica e de preços. E aguardou. 

 

17.  Como mencionado, a Impetrante vinha acompanhando as publicações no Diário 

Oficial do Distrito Federal, já que esta era a forma de comunicação oficial até então adotada pela 

Comissão para agendamento de sessões (sendo esta também a forma obrigatória para se conferir 

publicidade aos avisos do procedimento licitatório, conforme o Regulamento do BRB), a fim de 

identificar o agendamento da Segunda Sessão e se preparar para entregar o Invólucro nº 5, contendo 

os documentos da habilitação. 

 

18. No entanto, esta publicação no DODF, com o agendamento da Segunda Sessão 

de licitação, nunca foi realizada. 

 

19. Apesar dos esforços da Impetrante para se manter atualizada a respeito das datas 

de agendamento das sessões, a omissão do BRB em dar a devida publicidade, no DODF, da data de 

agendamento da Segunda Sessão inviabilizou o deslocamento da Impetrante desde Recife (PE) e a 

participação presencial, pois não tomou conhecimento do agendamento em tempo hábil para 

organizar os documentos atualizados e enviar seus representantes.  

 

20. O pior é que esta falha de publicidade no agendamento da sessão ocorreu num 

contexto em que as sessões anteriores desta licitação foram alteradas mais de quatro vezes, causando 

dificuldades adicionais e, inclusive, prejuízos para esta Impetrante, que, como comprovado na 

documentação nº 7, providenciou viagens inúteis de seu representante a Brasília em datas de sessões 

que foram reagendadas em cima da hora. Aliás, esse fato apenas reforça a boa-fé da Impetrante e a 

conclusão de que, por óbvio, após tanto investimento, e dada a qualidade de sua proposta, manteve-

se permanentemente interessada no certame.  

 

21. Portanto, é segura a conclusão de que somente em razão de uma falha cometida 

pela própria Administração é que a Impetrante deixou de comparecer no dia 21 de dezembro de 2021 
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à Segunda Sessão Pública da Concorrência DIPES/CPLIC nº 003/2019, tendo, como consequência, 

deixado de apresentar os documentos de habilitação e sido indevidamente eliminada. 

 

22. Após o julgamento das propostas técnicas e de preços, a Impetrante classificou-

se em segundo lugar na Concorrência DIPES/CPLIC nº 003/2019 – Agências de Publicidade, que 

contratará as duas agências mais bem classificadas e habilitadas. Ou seja, a sua proposta foi classificada 

dentre as duas propostas mais vantajosas apresentadas, o que levaria à sua consequente e natural 

contratação pelo BRB. 

 

23. Entretanto, a Impetrante foi sumariamente eliminada do certame sob a alegação 

de que deixou de apresentar os documentos exigidos a título de habilitação durante a sessão realizada 

em 21 de dezembro de 2020 (Documento nº 9). No entanto, há uma explicação simples que retira 

desta Impetrante a responsabilidade pela ausência de entrega desta documentação: este fato 

decorreu diretamente de um erro cometido pela própria Administração, na condução do certame.  

 

24. A Comissão de Licitação não conferiu a devida publicidade, nos termos do 

Regulamento do BRB, do edital e da legislação, e como vinha agindo nesta própria licitação, sobre a 

data da sessão em que ocorreria a entrega desses documentos, motivo simples pelo qual a Impetrante 

não compareceu à sessão. Ou seja, a ausência de entrega do Invólucro nº 5 pela Impetrante é 

consequência direta do vício de publicidade e alteração indevida de comportamento cometidos pela 

própria Administração, razão – dentre outras apresentadas adiante, igualmente legítimas – pela qual 

a decisão de sua eliminação deve ser anulada e substituída pela determinação de aceite e análise de 

seus documentos de habilitação.  

 

25. Os fundamentos ora apresentados não foram acatados pelas autoridades 

coatoras. Dada a sistemática de fase recursal única, proveniente da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei 

das Estatais), a Impetrante, respeitosamente, aguardou o momento específico e único para se 

manifestar e impugnar a sua ilícita eliminação. 

 

26. Sucede que, em 10/02/2021, sobreveio decisão da Comissão de Licitação do 

Banco de Brasília, confirmada pela Diretoria Executiva de Pessoas, Administração e Retaguarda, que 

desproveu o Recurso Administrativo interposto pela Impetrante (Documento nº 11).  As razões 

adotadas pela Comissão Licitante para o desprovimento do Recurso foram as seguintes:  

 

(i) que tendo por base a Lei nº 13.303/2016 e o Regulamento de Licitações do BRB, 

somente os avisos das licitações contendo os resumos dos editais e extratos dos contratos 

deveriam ser previamente publicados no diário oficial;  

 

(ii) a data da Segunda Sessão Pública não estava definida no Edital, não havendo, portanto, 

o que se falar em alteração de conteúdo que afetasse a formulação de propostas e, por 

consequência, inexistiria a obrigatoriedade de publicação no Diário Oficial; 



Num. 83732559 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - 16/02/2021 09:52:19
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021609521987700000078672100
Número do documento: 21021609521987700000078672100

 
 
 

|Schiefler Advocacia|  

Avenida Paulista, 726, 17º andar, cj. 1707, São Paulo/SP, CEP 01310-910 

Tel: (11) 4560-6686 – contato@schiefler.adv.br 
9 

 

(iii) o Aviso nº 13 (Documento nº 10), que tratou sobre a data da Segunda Sessão Pública, 

teria sido divulgado tanto no sítio de Licitações do BRB, quanto encaminhado por e-mail 

aos licitantes;  

 

(iv) que a Impetrante era credenciada no referido processo licitatório e, portanto, tinha 

por determinação do Edital o dever de acompanhar o andamento do processo licitatório.  

 

27. Nenhuma razão assiste à Comissão Licitante. A bem da verdade, a impressão que 

fica é a de que a Comissão Licitante do BRB desconhece ou distorce seu próprio Regulamento de 

Licitações e Contratos, como será demonstrado no tópico a seguir.  

 

28. Assim, considerando que (i) houve diversos reagendamentos das sessões no 

âmbito da Concorrência DIPES/CPLIC Nº 003/2019; (ii) todos esses agendamentos e reagendamentos 

foram publicados em Diário Oficial, o que gerou a legítima confiança e expectativa de que a data da 

Segunda Sessão também seria publicizada por este meio; (iii) o Regulamento de Licitações e Contratos 

do Banco de Brasília prevê, nos termos do artigo 21, a obrigatoriedade de publicizar os avisos dos 

procedimentos de licitação em Diário Oficial (sendo que o agendamento da sessão ocorreu pelo Aviso 

nº 13 deste procedimento licitatório, que não foi publicado no DODF); (iv) a Impetrante logrou 

apresentar proposta mais vantajosa ao BRB, que lhe confere o direito a ser contratada; (v)  a 

Impetrante demonstrou permanente interesse nesta licitação, inclusive arcando com prejuízos 

financeiros em razão de desencontro de informações no agendamento e reagendamento de outras 

sessões; (vi) a Lei Federal nº 13.303/2016 tem como diretriz o dever de preservação das melhores 

propostas apresentadas na licitação, facultando expressamente o saneamento de falhas até a fase de 

adjudicação, que é posterior à fase recursal; e que (vii) a Impetrante detém as condições de habilitação 

(Documento nº 12, em documentação já apresentada ao BRB na fase recursal); requer-se que seja 

concedida a medida de segurança para que seja reformada a decisão que a eliminou deste certame, 

em prevalência do princípio da legalidade e do interesse público do BRB de contratar aquele que 

apresentou melhor proposta, para que se determine o recebimento e análise dos documentos de 

habilitação da Impetrante e, como consequência, uma vez confirmada a regularidade de sua 

habilitação, venha a ser reconhecida como definitivamente classificada em 2º lugar neste certame. 

  

 

III. FUNDAMENTOS PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 

  

III.A. VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO No 13 NO DIÁRIO OFICIAL DO 

DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO 

BRB. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DEPOSITADA NA ADMINISTRAÇÃO.  

  

29. Em primeiro lugar, a título de contextualização, é importante repisar que esta 

licitação sofreu uma série de mudanças no cronograma original, como visto no tópico anterior, que 
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modificaram substancial e sequencialmente as previsões de agendamento das sessões, o que levou a 

Impetrante (e, imagina-se, também os demais licitantes) a adotarem mecanismos internos de 

acompanhamento das eventuais mudanças.  

 

30. Especificamente, no caso da Impetrante, tendo em vista a metodologia 

incorporada por seus sistemas internos, o acompanhamento era realizado por meio da leitura do Diário 

Oficial do Distrito Federal - DODF, tanto em pesquisa direta como a partir do sistema contratado 

“Conlicitação”, meio pelo qual o BRB vinha publicando todas as informações relativas a mudanças no 

agendamento das sessões do certame. 

 

31. E não podia ser diferente. O Banco de Brasília, por se tratar de uma sociedade de 

economia mista, é vinculado, nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 13.303/2016, ao seu 

Regulamento Interno de Licitações e Contratações Públicas, conforme previsto também no item 11.1 

do Edital de regência2.  

 

32. No caso do BRB, a instituição desenvolveu seu próprio Regulamento, com vigência 

prevista de 31/8/2019 a 30/8/2021, no qual estão consolidadas as regras a respeito dos procedimentos 

licitatórios e de contratações que devem ser rigorosamente seguidas pelo Banco. 

 

33. Entre as previsões contempladas no Regulamento, há o disposto no artigo 21, o 

qual, por sua importância para o deslinde do presente caso, será transcrito a seguir: 

 

Art. 21. Os avisos dos procedimentos licitatórios, de credenciamento e de pré-qualificação, 

extratos de contratos e atas de registros de preços e relação de compras efetuadas serão 

publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e no portal do BRB na internet. 

 

34. Da leitura do dispositivo, é forçoso concluir que há uma regra ampla e geral que 

prevê a obrigatoriedade de publicação, em diário oficial, dos “avisos dos procedimentos licitatórios”, 

o que se aplica integralmente ao “Aviso nº 13”, que contemplava uma informação essencial ao 

procedimento da licitação, a data de agendamento da Segunda Sessão, e, portanto, deveria ter sido 

publicado em Diário Oficial. 

 

35. A propósito, é importante afastar a contra-argumentação frágil e equivocada 

apresentada na resposta da Autoridades Coatoras na fase recursal, de que o dever de publicação “dos 

avisos dos procedimentos licitatórios” seria equivalente ou sinônimo do dever de publicação apenas 

dos "avisos dos resumos dos editais", ou seja, que se prestaria apenas a dar publicidade à “existência” 

da licitação, mas não aos seus avisos “durante” a licitação.  

 

 
2 11.1. O presente certame será conduzido de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Edital, no Regulamento 
de Licitações e Contratos do BRB e na legislação em vigor. 
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36. Esta última regra – obrigação de publicar em diário oficial os resumos dos editais 

– é igualmente contemplada no Regulamento, em apartado (artigo 35, §2º). Ou seja, se os dispositivos 

veiculassem a mesma obrigação, obviamente não haveria a necessidade de ambas estarem no 

Regulamento, sob pena de haver repetição da mesma regra, em violação à presunção, mutatis 

mutandis, de que “Não se presumem, na lei, palavras inúteis" e cabe ao intérprete adotar medidas 

para que “nenhuma parte resulte inoperativa ou supérflua, nula ou sem significação alguma”3. 

 

37. É evidente, portanto, que o Regulamento do BRB optou por obrigar a Comissão 

de Licitação a conferir uma publicidade em imprensa oficial mais ampla do que apenas aos avisos dos 

resumos dos editais, obrigando-a também a publicar na imprensa oficial os avisos dos procedimentos 

licitatórios, o que inclui, por óbvio o Aviso nº 13 do presente procedimento licitatório. 

 

38. Esta interpretação, além de decorrer da literalidade da regra, também expressa a 

hermenêutica mais aderente à principiologia que orienta as licitações públicas, notadamente o 

princípio da publicidade dos atos licitatórios, da ampla competitividade, do formalismo moderado e 

da seleção da proposta mais vantajosa.  

 

39. Não há dúvida de que o Aviso nº 13, que “CONVOCA AS LICITANTES para 

comparecerem à Segunda Sessão Pública da Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019, munidas dos 

INVÓLUCROS Nº 5 (Documentos de Habilitação)”, consiste em um “aviso do procedimento licitatório”, 

e, por dedução, em observância de seu próprio Regulamento de Licitações e Contratos, e do próprio 

comportamento anteriormente demonstrado pela Comissão, era imperioso que fosse publicado 

também no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

40. E tanto é lógico concluir pela sua obrigatoriedade, que a própria Comissão de 

Licitação, ao longo deste certame, vinha seguindo rigorosamente a previsão contida no seu 

Regulamento. Explica-se: nas ocasiões anteriores em que houve divulgação de data de sessão do 

certame, ou seja, da realização de um procedimento licitatório, houve publicação de aviso no Diário 

Oficial do Distrito Federal, o que vinha rigorosamente sendo seguido pelo Banco desde ao menos o 

Aviso nº 8: 

 

 

Aviso Publicação em Diário Oficial 

 
3 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 204. 
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Aviso nº 8: A Comissão Permanente de 

Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA 

S.A. torna pública a retificação da data 

de realização da Primeira Sessão Pública 

do Edital da Concorrência DIPES/CPLIC 

Nº 003/2019, que ocorrerá em 

19/10/2020, conforme publicado no 

DODF do dia 25/09/2020. 

 

Aviso nº 9: A Comissão Permanente de 

Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA 

S.A. torna pública a retificação da data 

de realização da Primeira Sessão Pública 

do Edital da Concorrência DIPES/CPLIC 

No 003/2019, que ocorrerá em 

30/10/2020, conforme publicado no 

DODF do dia 13/10/2020. 

 

 

Aviso nº 11: A Comissão Permanente de 

Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA 

S.A. torna pública a retificação da data 

de realização da Primeira Sessão Pública 

do Edital da Concorrência DIPES/CPLIC 

No 003/2019, que ocorrerá em 

09/11/2020, conforme publicado no 

DODF de hoje, dia 27/10/2020. 
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Aviso nº 11: Ademais, foi informado 

ainda que a Sessão do Sorteio da 

Subcomissão Técnica está prevista para 

o dia 06/11/2020, conforme publicado 

no DODF de hoje, dia 27/10/2020. 

 

Aviso nº 12: Conforme previsto do item 

20.16.1 do Edital, a Comissão 

Permanente de Licitação do BRB - 

BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a 

NOVA DATA de realização da Primeira 

Sessão Pública do Edital da Concorrência 

DIPES/CPLIC nº 003/2019, que ocorrerá 

em 11/11/2020. A publicação da nova 

data e hora será publicada no DODF de 

amanhã, dia 10/11/2020. 

 

Aviso nº 13: Conforme previsto do item 

11.8 e seguintes do Edital, a Comissão 

Permanente de Licitação do BRB - 

BANCO DE BRASÍLIA S.A., torna pública a 

DATA de realização da Segunda Sessão 

Pública, prevista no Edital da 

Concorrência DIPES/CPLIC No 003/2019, 

que ocorrerá em 21/12/2020 às 09h:00. 

Não houve publicação em Diário Oficial, em contrariedade 

aos atos anteriores e ao previsto no artigo 21 do 

Regulamento de Licitações e Contratos do Banco de Brasília 

- BRB. 

 

41. Como se verifica, o BRB vinha seguindo estritamente a regra de publicação dos 

avisos dos procedimentos licitatórios no Diário Oficial do Distrito Federal, dando ampla publicidade às 

novas datas previstas para a Primeira Sessão do certame, levando a Impetrante a crer que seguiria tal 

procedimento, percepção essa amparada na prática administrativa e no Regulamento do BRB. 
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42. Vale ressaltar também que a Impetrante adotou a metodologia de perscrutar e 

acompanhar o Diário Oficial do Distrito Federal, uma vez que a disposição das informações é mais clara 

e objetiva do que as divulgadas no site do Banco de Brasília (BRB).  

 

43. No site disponibilizado pelo BRB, as informações estão disponibilizadas sem 

ordem cronológica e sem descrição clara do conteúdo de cada documento - inclusive em relação à 

nomenclatura. Nesse sentido, caso haja nova divulgação de um Aviso, ele pode ser inserido em 

qualquer posição, inclusive no meio dos links já inseridos anteriormente, o que é confuso e dificulta o 

reconhecimento de novos avisos disponibilizados no Portal. Para esclarecimento, vejamos um print do 

site:  

 

 
 

44. Como se verifica, a título de ilustração, a Ata Interna da Segunda Sessão é o 

documento que aparece em primeiro lugar da lista, enquanto o Aviso 14 (Documento nº 13), mais 

atual, aparece próximo ao final - sem uma lógica clara sobre a disposição das informações.  

 

45. Pois bem. Diante da dificuldade operacional e da insegurança de seguir as 

divulgações do site, a Impetrante entendeu por bem acompanhar as publicações em Diário Oficial, 
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aguardando a Segunda Sessão desta licitação, o que é previsto no Regulamento de Licitações e 

Contratos do BRB - como já mencionado e vinha sendo seguido pelo Banco. 

 

46. No entanto, para completa surpresa da Impetrante, o Banco divulgou somente 

em seu sítio eletrônico o aviso a respeito da Segunda Sessão de Licitação, em 15 de dezembro de 2020, 

com a convocação para a sessão que ocorreria em 21 de dezembro de 2020, ou seja, com antecedência 

de somente três dias úteis e sem publicação em Diário Oficial - em contrariedade com os atos 

anteriores praticados pelo BRB, sempre publicados no DODF, e em violação ao próprio Regulamento 

do BRB. 

 

47. O conjunto destes fatores enseja o necessário reconhecimento de que a 

Impetrante foi ilegalmente eliminada do certame, pois somente deixou de participar da Segunda 

Sessão em razão da falta de publicidade do próprio Banco de Brasília, que atuou de modo contraditório 

e, com o devido respeito, violando sua própria normativa interna. 

 

48. Note-se que uma licitação para a celebração de dois contratos administrativos 

extremamente relevantes para o BRB acabou sendo decidida, no que se refere a um dos contratos, 

por uma filigrana formal, transformando o procedimento licitatório, dedicado a aferir as melhores 

propostas, numa verdadeira gincana de formalidades, em completa subversão da principiologia e das 

regras aplicáveis.  

 

49. Embora este vício não contamine a licitação, em si, uma vez que o prejuízo gerado 

pode ser sanado sem qualquer afetação ao resultado legítimo do certame, é certo que este vício 

contamina o resultado final publicado da licitação, já que esta Impetrante é que deveria ter sido 

declarada vencedora do certame na ata de continuidade da Segunda Sessão, de 18 de janeiro de 2021.  

 

50. Em situações como a presente, os Tribunais pátrios reconhecem a ilegalidade da 

eliminação do licitante que deixou de atender a uma exigência do edital, mas o fez por decorrência da 

falta de publicação em Diário Oficial de ato relativo à licitação que, por regra, deveria ser publicado. 

Isto porque houve afronta ao dever de publicidade que reveste um certame desta monta - e, inclusive, 

pelo prestígio à competitividade. 

 

51. Inclusive, como já mencionado na síntese do presente Mandado de Segurança, 

em caso muitíssimo semelhante, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu 

a nulidade de ato que ensejou a eliminação de um licitante cujo contexto estava justamente associado 

à falta de publicação em diário oficial, pois a entidade da Administração, no caso, havia se restringido 

a publicar em seu site oficial. Note-se que a ausência de publicação em diário oficial foi motivo de 

anulação da desclassificação da empresa, mas, por óbvio, não afetou a validade da licitação como um 

todo, tendo como consequência a declaração daquela empresa prejudicada como vencedora do 

certame: 
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DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ERRATA ESTABELECENDO NOVAS REGRAS PARA A 

CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL. 

DESCRENDENCIAMENTO DE SOCIEDADE ANTERIORMENTE CLASSIFICADA. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ILEGALIDADE DO ATO. 

1. Nos termos do artigo 21, § 3º, da Lei 8.666/93 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. 

2. Padece de nulidade, por flagrante violação ao princípio da publicidade, o ato 

administrativo que determinou o descredenciamento do impetrante de 

procedimento licitatório em razão de não ter observado regra constante em 

errata do edital divulgada apenas na página virtual da pessoa jurídica licitante, 

sem a necessária publicação no Diário Oficial da União. 

3. Remessa necessária não provida.4 

 

52. Nesse sentido, é imperioso reconhecer que a atuação das Autoridades Coatoras, 

ao deixarem de publicar o aviso do procedimento licitatório em Diário Oficial, e ao não corrigirem esta 

falha na fase recursal, restringiu indevidamente a publicidade e, como resultado perverso, induziu a 

Impetrante em erro ao deixar de informá-la devidamente sobre esta nova fase do certame.  

 

53. Ademais, é preciso dizer que, ainda que não houvesse expressa disposição no 

Regulamento de Licitações e Contratos do BRB a respeito da obrigatoriedade de publicação dos avisos 

dos procedimentos de licitações em Diário Oficial, a Impetrante detinha a legítima expectativa de que 

o Banco de Brasília seguiria publicando os agendamentos das Sessões por meio do DODF, uma vez que 

vinha reiteradamente atuando desta forma. 

 

54. Ou seja, havia a confiança legítima de que o BRB manteria o protocolo adotado, 

mantendo a estabilidade do seu procedimento de dar publicidade às Sessões de Agendamento por 

meio de publicações no DODF, gerando a confiança nos licitantes de que as informações estariam lá 

divulgadas e, portanto, induzindo os licitantes a pesquisarem as divulgações de agendamento por este 

meio. 

 

55. E, veja, essa publicidade no DODF não ocorreu uma única vez, mas ao menos em 

cinco oportunidades consecutivas! A todo momento, quando se tratava de um agendamento de 

procedimento da licitação, o BRB se mostrou zeloso em dar cumprimento ao seu Regulamento e 

conferir ampla publicidade ao ato, estabelecendo um padrão e estabilidade de atuação que 

imprimiram confiança na adoção do protocolo. 

 

 
4 TJ-DF - RMO: 20110110635953, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/07/2015, 4ª Turma Cível, Data de 
Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2015 
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56. Quando, no entanto, sem qualquer período de transição ou aviso prévio, o BRB 

deixou de dar publicidade ao agendamento de Sessão por meio do Diário Oficial, frustrou a legítima 

expectativa da Impetrante e, igualmente, deu causa à sua ausência na data agendada - o que implicou 

indevidamente a sua eliminação. 

 

57. E, nesse sentido, deve-se reconhecer aos particulares - no caso, a Impetrante - 

que havia depositado confiança no procedimento adotado pelo BRB, que a brusca alteração de 

comportamento implica quebra da confiança depositada, e, por consequência, a sua eliminação 

afronta a ordem preestabelecida e é irregular. 

 

58. Isso porque, de acordo com a lição de Carvalho Filho, 

 

O desenvolvimento do princípio em tela denota que a confiança traduz um dos 

fatores mais relevantes de um regime democrático, não se podendo perder de 

vista que é ela que dá sustentação à entrega dos poderes aos representantes 

eleitos, como já registrou autorizada doutrina [...] O que se pretende é que o 

cidadão não seja surpreendido ou agravado pela mudança inesperada de 

comportamento da Administração, sem o mínimo respeito às situações formadas 

e consolidadas no passado, ainda que não se tenham convertido em direitos 

adquiridos.5 

 

59. Em sentido semelhante, um dos subscritores desta petição inicial registrou em 

obra acadêmica que “Não se pode olvidar do que antes se apresentou como sentido subjetivo da 

segurança jurídica, relacionado com a boa-fé objetiva e com a proteção da confiança legítima 

depositada pelos administrados nos atos do poder público, que conferem aos particulares o direito de 

se exigir estabilidade, calculabilidade e previsibilidade a respeito dos comportamentos da 

Administração Pública”6. 

 

60. A interrupção abrupta do comportamento anteriormente adotado pelo BRB nesta 

mesma licitação, já que a Comissão observou e respeitou o seu próprio e vinculante Regulamento para 

o agendamento das outras sessões, induziu a Impetrante a confiar legitimamente que se manteria tal 

procedimento, levando-a a realizar periódica análise do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em 

busca da divulgação do agendamento da Segunda Sessão. Daí porque o BRB atuou de modo irregular 

ao eliminar a Impetrante por sua ausência nesta Segunda Sessão. 

 

61. A ausência da entrega do Invólucro nº 5, no dia 21 de dezembro de 2020, pela 

Impetrante, pois, é manifestamente justificada. Há um grande conjunto de fatores que evidencia a 

irregularidade do procedimento adotado pelo BRB, que deixou de cumprir seu dever de dar 

 
5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 41. 
6 SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2014. p. 334. 
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publicidade ao aviso de procedimento de licitação por meio de publicação em Diário Oficial, tendo 

somente divulgado em seu site oficial com antecedência de somente três dias úteis, de modo a excluir 

a responsabilidade da Impetrante pela ausência naquela sessão. Em razão disso, deve-se deve 

reconhecer a ilegalidade da exclusão da Impetrante do certame, acolhendo-se os argumentos aqui 

apresentados para que as Autoridades Coatoras se abstenham de celebrar contrato com a licitante 

equivocadamente classificada em segundo lugar e, em vez disso, recebam os documentos desta 

Impetrante para fins habilitatórios e, estando todos os requisitos devidamente preenchidos, para que 

seja habilitada e devidamente contratada, como lhe é de direito. 

 

 

III.B. DIRETRIZ DE PRESERVAÇÃO DAS PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS. LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 

QUE DETERMINA O SANEAMENTO DE INSUFICIÊNCIAS E NÃO VEDA A APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE 

DOCUMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA EM FAVOR DA IMPETRANTE. 

 

62. O Banco de Brasília (BRB), no que se refere ao regime de contratações públicas, 

está subordinado aos ditames previstos na Lei nº 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais. Esta 

norma, que inovou substancialmente as previsões contempladas na Lei nº 8.666/1993 (Lei Geral de 

Licitações), tem como uma das suas principais características a diretriz clara e expressa de preservação 

das propostas mais vantajosas e a mitigação de formalismos em prestígio à verdade material. 

 

63. Esta lógica normativa é traduzida desde a previsão contida no caput do artigo 31 

da Lei das Estatais, que prevê expressamente que "As licitações realizadas e os contratos celebrados 

por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta 

mais vantajosa". Ou seja: a finalidade do certame é, sobretudo, garantir que a estatal, ao fim e ao cabo, 

contrate com o particular que apresente a forma mais vantajosa, a partir dos critérios estabelecidos 

em edital.  

 

64. Nas palavras de Joel e Pedro de Menezes Niebuhr, a prioridade da contratação da 

proposta mais vantajosa representa "vetor importante de interpretação, no sentido de que o eixo 

principiológico da Lei nº 13.303/16 assenta-se sobre a busca da proposta mais vantajosa, o que remete 

ao princípio constitucional da eficiência, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal"7.  

 

65. Este vetor insculpido na Lei das Estatais é, também, incorporado no âmbito do 

Regulamento do BRB, que dispõe, nos termos do seu artigo 8º, que "As licitações realizadas e os 

contratos celebrados pelo BRB destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa". 

 

66. Em síntese, a opção do legislador e do Banco de Brasília (BRB), no exercício de sua 

função regulamentar, foi prestigiar a seleção da proposta que melhor atenda às necessidades 

identificadas pela instituição, em detrimento de um procedimento excessivamente rigoroso e 

 
7 NIEBUHR, Joel de Menezes. NIEBUHR, Pedro de Menezes. Licitações e Contratos das Estatais. Fórum: Belo Horizonte, 
2018. p. 45.  
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atravancado, que resulte em eliminações evitáveis e que impliquem a perda de competitividade do 

certame. 

 

67.  Esta opção normativa já era, no mesmo sentido, valorizada no âmbito dos 

Tribunais Superiores. Em precedente paradigmático, o Superior Tribunal de Justiça desde há muito 

tempo reconheceu que a vinculação ao instrumento convocatório deve ser interpretada de modo 

alinhado ao interesse público, sem rigorismos que levem a Administração a tomar decisões contrárias 

à finalidade da própria licitação, sendo possível afastar exigências que, quando aplicadas, contrariem 

a finalidade do certame. Vejamos:  

 

Direito público - Mandado de segurança - Procedimento licitatório - Vinculação 

ao edital - Interpretação das cláusulas do instrumento convocatório pelo 

judiciário, fixando-se o sentido e o alcance de cada uma delas e escoimando 

exigências desnecessárias e de excessivo rigor prejudiciais ao interesse público - 

Possibilidade - Cabimento do mandado de segurança para esse fim - 

Deferimento.8  

 

68. Em caso semelhante, cuja razão de decidir adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal se aplica integralmente ao presente caso, o STF interpretou que o desatendimento de uma 

formalidade do edital, desde que não represente uma afronta ao julgamento objetivo ou represente 

uma vantagem indevida ao licitante, deve ser superado em favor da oferta que se mostre mais 

satisfatória à Administração:  

 

Licitação: irregularidade formal na proposta vencedora que, por sua irrelevância, 

não gera nulidade. 

[...] 

Voto 

Desta forma se a irregularidade praticada pela licitante vencedora, que não 

atendeu a formalidade prevista no edital licitatório, não lhe trouxe vantagem nem 

implicou prejuízo para os demais participantes, bem como se o vício apontado 

não interferiu no julgamento objetivo da proposta, não se vislumbrando ofensa 

aos demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública, correta é a 

adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a proposta mais 

vantajosa, em prestígio do interesse público, escopo da atividade administrativa.9 

 

69. Trata-se precisamente do que ocorre no presente caso. A Impetrante não 

interferiu de qualquer modo no julgamento das propostas técnicas e de preço. Também não se 

beneficiou com a sua ausência na Segunda Sessão, ocorrida em 21 de dezembro de 2020, na qual foi 

divulgado o resultado da análise das propostas técnicas e de preço, informando-se que a Impetrante 

 
8 STJ, Mandado de Segurança nº 5.418/DF, Relator: Demócrito Reinaldo; Data do Julgamento: 25/03/1998 
9 STF – ROMS nº 23.714-1/DF – Primeira Turma, Relator: Sepúlveda Pertence; Data do Julgamento: 05/09/2000 
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havia sido classificada em 2º lugar. Igualmente, a ausência de apresentação de seus documentos 

naquela oportunidade não prejudicou a competitividade de qualquer adversário. 

 

70. O Tribunal de Contas da União também já teve oportunidade de se manifestar a 

respeito da obrigatoriedade de se interpretar as previsões do edital de modo mais favorável à 

ampliação da competitividade e da contratação da melhor oferta:  

 

TCU – Informativo de Jurisprudência nº 180 

[...] Acrescentou que, apesar de o edital exigir do licitante o preenchimento 

adequado do campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, sob pena de 

desclassificação, e de o art. 41 da Lei 8.666/93 fixar que “a Administração não 

pode descumprir as normas e condições do edital”, não poderia o gestor 

interpretar tais dispositivos “de maneira tão estreita”. Nesse sentido, destacou 

que “as citadas disposições devem ser entendidas como prerrogativas do poder 

público, que deverão ser exercidas mediante a consideração dos princípios 

basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles, o da seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração”. Por fim, consignou o relator que, 

no caso concreto, caberia ao pregoeiro “encaminhar diligência às licitantes (art. 

43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993), a fim de suprir as lacunas quanto às informações 

dos equipamentos ofertados, medida simples que poderia ter oportunizado a 

obtenção de proposta mais vantajosa”. O Tribunal fixou prazo para a anulação dos 

itens impugnados, sem prejuízo de cientificar a UFF das irregularidades, nos 

termos propostos pelo relator.10 

 

71. Como já outrora mencionado, a Impetrante somente deixou de estar presente da 

Segunda Sessão porque o BRB não se desincumbiu adequadamente de suas obrigações 

regulamentares em relação à publicidade oficial deste agendamento, sem proceder à convocação por 

meio do Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

72. De todo modo, para o que se pretende demonstrar neste tópico, a Impetrante 

logrou se classificar em 2º lugar tão somente porque sua proposta técnica e de preço representou 

significativa vantagem para o BRB. Veja-se que a nota da proposta técnica da Impetrante é, com folga, 

a segunda mais alta de todo o certame. Na combinação técnica e preço, a vantajosidade da proposta 

fica ainda mais acentuada, quando se constata que a proposta da Impetrante é mais de 4 pontos 

superior ao da licitante classificada em terceiro lugar. 

 

73. Nesse sentido, reconhecendo que sua eliminação se deu não pela falta de 

preenchimento de algum requisito do edital, mas simplesmente por ter deixado de apresentar os 

documentos de habilitação na Segunda Sessão, o que somente ocorreu pela ausência de publicação 

 
10 TCU, Acórdão nº 3.381/2013 - Plenário, TC 016.462/2013-0, Rel. Min. Valmir Campelo, 04/12/2013 
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da convocação por meio do DODF, é lógico que, na sistemática da legislação vigente, o BRB deve atuar 

em favor da melhor proposta, o que ocorre em benefício próprio. 

 

74. A Comissão de Licitações, neste caso, poderia ter realizado diligência junto à 

Impetrante a fim de viabilizar a entrega dos documentos - o que, aliás, faria todo sentido, inclusive 

porque houve ainda, em 14 de janeiro de 2021, a continuidade desta Segunda Sessão. Assim, a 

Impetrante teria adotado todos os meios ao seu alcance para disponibilizar os documentos que 

comprovam o preenchimento dos requisitos de habilitação – o que fez por ocasião da etapa recursal 

(Documento nº 12). 

 

75. No entanto, como não houve esta diligência, e decidiu-se eliminar sumariamente 

a Impetrante, o BRB – independentemente da falha cometida sobre a publicidade do agendamento da 

sessão – atuou de forma contraditória ao seu próprio interesse de firmar contrato com a licitante que 

se dispõe a apresentar a oferta mais vantajosa.  

 

76. Atuou, também, de forma contrária à estrutura normativa vigente na Lei nº 

13.303/2016, ao seu próprio Regulamento e, inclusive, aos termos do edital, que, nos termos do item 

11.5, prevê que: 

 

Edital da Concorrência DIPES/CPLIC nº 003/2019 

 

“11.5 - A Comissão de Licitação e a Subcomissão Técnica cuidarão para que a interpretação 

e aplicação das regras estabelecidas neste Edital e em seus Anexos busquem o atingimento 

das finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes 

ou desarrazoados, que não contribuam para assegurar a contratação da proposta mais 

vantajosa”.  

 

77. Trata-se precisamente do que se requer seja feito por meio desta ação: aplicar 

interpretação que confira ao BRB a contratação da proposta mais vantajosa ao próprio Banco, o que 

exige o provimento do presente recurso. 

 

78. Insista-se: mesmo que não houvesse sido cometida uma irregularidade originária 

pela Administração (vício na publicidade do agendamento da sessão), que levou à não apresentação 

dos documentos pela Impetrante em 21 de dezembro de 2020, haveria, ainda, um segundo 

fundamento que exigiria autonomamente o provimento do presente recurso: a imprescindibilidade de 

se preservar a proposta mais vantajosa e de adotar o formalismo moderado, nos termos da Lei Federal 

nº 13.303/2016 e do próprio edital.  

 

79. Esta obrigatoriedade de se interpretar eventuais vícios formais de modo menos 

restritivo, a fim de prestigiar a competitividade, é consagrada na legislação e no âmbito da doutrina e 
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jurisprudência especializada, que reforçam o dever de se adotar entendimento que favoreça o alcance 

da finalidade da licitação. 

 

80. Em vistas de incorporar e encorajar, na estrutura normativa, a adoção do 

formalismo moderado, adotou-se, na Lei nº 13.303/2016, a regra geral de que, nos termos do inciso 

VI do artigo 56, deve-se promover o saneamento de eventuais vícios sanáveis “se for possível a 

acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de 

tratamento isonômico entre os licitantes”. Esta determinação geral foi, também, incorporada no 

Regulamento do BRB, conforme consta no inciso VI do artigo 40. Leia-se: 

 

Lei Federal nº 13.303/2016 

 

Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de 

sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que: [...] 

 

VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, 

salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem 

que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 

 

81. Ou seja: em regra, antes da adjudicação do certame (e a fase recursal, onde foram 

apresentados os documentos de habilitação da Impetrante, é anterior à fase de adjudicação, nos 

termos do artigo 51 da Lei Federal nº 13.303/2016), a Comissão deve adotar os meios para a correção 

de eventuais vícios sanáveis porventura existentes, exatamente como no presente caso. E é evidente 

que isto não prejudicaria o tratamento isonômico entre os licitantes, pois não haveria violação da 

igualdade de condições (o provimento do recurso administrativo não conferiria à Impetrante qualquer 

vantagem indevida em relação aos demais licitantes, tampouco haveria afetação sobre o julgamento 

da licitação). 

 

82. Esta diretriz de dever de preservação das propostas mais vantajosas é confirmada 

pelo inciso I do artigo 56 da Lei Federal nº 13.303/2016, que indica que apenas as propostas com vícios 

insanáveis devem ser desclassificadas (sendo óbvio que o presente vício é plenamente sanável, 

bastando que os documentos de habilitação sejam recebidos e analisados pela Administração) e pela 

ausência consciente de um dispositivo equivalente ao §3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/1993, 

que, naquele regime, inaplicável ao BRB, veda a inclusão posterior de documento que deveria constar 

originariamente da proposta. Note-se: não há, na Lei Federal nº 13.303/2016, vedação à inclusão 

posterior de documento que deveria ter sido apresentado anteriormente. 

 

83.  Ora, o único motivo pelo qual a Impetrante foi eliminada consistiu na falta da 

entrega do Invólucro nº 5, contendo os documentos de habilitação - o que, repita-se à exaustão, só 

ocorreu porque não houve a devida convocação da Segunda Sessão em Diário Oficial.  
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84. No entanto, desde a apresentação do recurso administrativo, a Impetrante se 

dispôs a comprovar, sem qualquer dúvida, que preenche integralmente os requisitos de habilitação 

previstos no edital, de modo que detém as qualidades necessárias para o cumprimento integral do 

objeto: seja da perspectiva jurídica, técnica e econômico-financeira. 

 

85. A propósito, a possibilidade de a Impetrante entregar os documentos de licitação 

em fase recursal já foi reconhecida como lícita pelo Tribunal de Contas da União, que entendeu inexistir 

violação à isonomia, notadamente quando em favor da licitante que apresentou oferta mais vantajosa 

para a Administração. É o que restou consagrado no Acórdão nº 1.017/2015, de Relatoria do Ministro 

Vital do Rêgo: 

 

Relativamente à irregularidade de caráter formal, constato que a documentação 

probatória de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

apesar de não ter sido apresentada durante a fase de habilitação, foi ela 

disponibilizada em sede de recurso administrativo e posteriormente 

encaminhada a este Tribunal (peça 8). Nesse passo, sua apresentação de forma 

intempestiva, em fase recursal, considerando o fato de essa mesma empresa já 

fornecer serviços de manutenção predial para diversas gerências executivas do 

INSS, conforme se pode verificar na relação de contratos vigentes (peça 2, fl. 41), 

não teria o condão de invalidar sua habilitação, dado o princípio do formalismo 

moderado que deve nortear o processo licitatório. 

Com relação à exigência de apresentação de documentos ou de informações 

cuja obtenção seria possível por meio de acesso a sistemas, a exemplo do 

balanço patrimonial, da prova de capital circulante líquido ou capital de giro e 

da comprovação de patrimônio líquido, é de se notar que o TCU possui 

jurisprudência no sentido de que, para as empresas regularmente cadastradas 

no Sicaf, tornam-se inexigíveis tais documentos, a teor do decidido no Acórdão 

267/2006-TCU-Plenário, mantido em grau de recurso pelo Acórdão 1.564/2006-

TCU-Plenário. A par disso, seria despiciendo exigir que a Construtora Santos 

Carneiro, regularmente inscrita no Sicaf, apresentasse referida documentação. 

No que concerne à Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) (subitem 

11.1.2.2 do edital), no caso ora sob análise, foi ela obtida pela pregoeira 

responsável por meio de consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

na internet, o que não a invalida, porquanto documentos assim granjeados 

constituem-se em meios legais de prova por força do disposto no art. 25, § 4º, 

do Decreto 5.450/2005.11 

 

86. Este entendimento é também consagrado no âmbito do Poder Judiciário, que 

pacificou o entendimento de que a interpretação das regras do edital deve ser realizada em benefício 

 
11 TCU – Acórdão nº 1.017/2015 – Plenário, Relator: Vital do Rêgo; Data do Julgamento: 29/04/2015 
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da contratação mais vantajosa - devendo-se superar eventuais vícios sanáveis, como se constata de 

precedente ilustrativo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. ERRO 

MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. FORMALISMO MODERADO. SITUAÇÃO 

CONSOLIDADA. SEGURANÇA DENEGADA.  

I - Prevalece, no processo licitatório, o princípio do formalismo moderado, de 

modo que não se reconhece nulidade sem a demonstração de prejuízo grave para 

a competição e a certeza e segurança da contratação, notadamente se for obtida 

a proposta mais vantajosa para a Administração.  

II - Ademais, restringindo-se a controvérsia dos presentes autos a procedimento 

licitatório realizado em 2010, resta caracterizada, na espécie, uma situação de 

fato já consolidada, cujo desfazimento já não mais se recomenda, na linha do 

entendimento jurisprudencial consagrado em nossos tribunais, em casos que tais. 

III - Apelação desprovida. Sentença confirmada.12 

 

87. No mais, tendo em vista que o BRB adota a inversão das fases da licitação, de 

modo que os documentos de habilitação são entregues somente em sessão posterior, é manifesto que 

inexiste prejuízo à competição, já que a fase competitiva do certame já se havia encerrado quando 

houve a eliminação da Impetrante, que se havia classificado em 2º lugar. 

 

88.  De tal modo, é certo que, em prestígio ao formalismo moderado, caberia à 

Comissão de Licitação ter recebido os documentos de habilitação que haviam sido anexados ao recurso 

administrativo, avaliá-los nos termos do edital e, uma vez reconhecido o preenchimento dos requisitos, 

declarar a Impetrante habilitada e firmar com ela, por ter apresentado a segunda proposta mais 

vantajosa, o respectivo Contrato Administrativo.  

 

89. Cumpre esclarecer que a documentação que acompanhou o recurso 

administrativo, a título de documentos habilitação, continha a comprovação de que a Impetrante se 

encontra habilitada e, também, que já se encontrava habilitada à época da sessão de 21 de dezembro 

de 2020, pois há provas de que estava regularmente inscrita no SICAF em dezembro de 2020, sem 

qualquer pendência – e, nos termos do item 11.30.12 do edital, as licitantes poderiam se habilitar por 

meio do SICAF. Esta é, ainda, razão complementar pela qual não há que se falar em qualquer benefício 

auferido pelo fato de não ter apresentado esta documentação à época. 

 

90. Nesse sentido, cumpria à Comissão de Licitação ter recebido os documentos e tê-

los devidamente analisados, a fim de que, reconhecido o preenchimento dos requisitos do Edital, a 

Impetrante houvesse sido declarada habilitada. No entanto, a Comissão de Licitação recusou-se a 

 
12 TRF-1 - AMS: 00350173420114013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 
14/11/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23/01/2019 
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receber os documentos e manteve a inabilitação da Impetrante, ato ilegal que violou a finalidade da 

licitação e deve ser reconhecido como tal por este juízo. 

 

 

III.C. INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO 

ADMINISTRATIVO DA IMPETRANTE. 

 

91. Embora grande parte dos fundamentos adotadas pela Comissão Licitante para 

declarar improcedente o Recurso Administrativo da Impetrante já tenha sido devidamente afastada 

ao longo deste Mandado de Segurança, como forma de deixar ainda mais evidenciado que nenhuma 

razão assiste à Comissão Licitante, combate-se agora, e por economia processual, de forma bastante 

objetiva, cada um dos pontos outrora levantados pela referida Comissão.  

 

92.  O primeiro ponto levantado pela Comissão Licitante é o de que tendo por base a 

Lei nº 13.303/2016 e o Regulamento de Licitações do BRB, somente os avisos das licitações contendo 

os resumos dos editais e extratos dos contratos deveriam ser previamente publicados no diário oficial. 

Não é verdade. 

 

93.  Conforme já foi exaustivamente demonstrado neste Mandado de Segurança, o 

Banco de Brasília é uma sociedade de economia mista, razão pela qual, tendo por base o artigo 40 da 

Lei Federal nº 13.303/2016, está vinculado ao seu Regulamento Interno de Licitações e Contratações 

Públicas. Este regulamento possui previsão expressa, em seu artigo 21, que “Os avisos dos 

procedimentos licitatórios, de credenciamento e de pré-qualificação, extratos de contratos e atas de 

registros de preços e relação de compras efetuadas serão publicados no Diário Oficial do Distrito 

Federal e no portal do BRB na internet.”  

 

94. Não é necessária qualquer interpretação adicional. O texto é objetivo: os avisos 

devem ser publicados em diário oficial. No presente caso, o Aviso nº 13 não foi. Aí reside a ilegalidade. 

 

95. Nem a mais restritiva interpretação conseguiria afastar a conclusão de que a 

previsão acima se aplica integralmente ao, como o próprio nome já consagra, “Aviso nº 13” deste 

procedimento licitatório, que trazia a data de agendamento da Segunda Sessão, e, portanto, deveria 

ter sido publicado em Diário Oficial.  

 

96. E nem se diga que a regra tem por objetivo avisar oficialmente a existência de um 

procedimento licitatório, até porque a regra não veicula o dever de promover avisos “de” 

procedimentos licitatórios, e sim dos avisos “dos” procedimentos licitatórios.  

 

97. Tanto isso é verdade que o Regulamento do BRB possui também o §2º do artigo 

35, que veicula a obrigação de que “os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e 
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contratos abrangidos por este Regulamento [devem também] ser previamente publicados no Diário 

Oficial do Distrito Federal e na Internet.” [grifo acrescido]. 

 

Regulamento de Licitações e Contratos do BRB 

 

Art. 21. Os avisos dos procedimentos licitatórios, de credenciamento e de pré-qualificação, 

extratos de contratos e atas de registros de preços e relação de compras efetuadas serão 

publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e no portal do BRB na internet. [...] 

 

Art. 35. [...] § 2º. Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput 

praticados por empresas públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes serão 

efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento 

convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e 

contratos abrangidos por este Regulamento ser previamente publicados no Diário Oficial 

do Distrito Federal e na internet. 

 

98. Na pior das hipóteses, uma eventual antinomia entre o artigo 21 e o §2º do artigo 

35 do Regulamento deveria se resolver em prol da ampliação do princípio da publicidade, 

notadamente quando a aplicação desta regra de maior publicidade conforma a finalidade licitatória de 

obtenção das propostas mais vantajosas. Além disso, não há razoabilidade em se interpretar que 

ambas as regras são idênticas, pois isto afastaria o brocardo jurídico segundo o qual “Não se 

presumem, na lei, palavras inúteis", cabendo ao intérprete adotar medidas para que “nenhuma parte 

resulte inoperativa ou supérflua, nula ou sem significação alguma”13.  

 

99.  Já o segundo ponto levantado pela Comissão Licitante é o de que como a data da 

segunda sessão pública não estava definida no Edital, não era capaz de afetar as propostas, razão pela 

qual não haveria o dever de publicação no diário oficial. Novamente, não é verdade.  

 

100. Aqui, a Comissão Licitante, mais do que demonstrar desconhecimento do próprio 

Regulamento do BRB, tenta criar uma previsão adicional (e até mesmo ilógica). Ora, em nenhum 

momento o artigo 21 do regulamento especifica que “apenas” os avisos dos procedimentos licitatórios 

que possam alterar o conteúdo das propostas deveriam ser publicados no Diário Oficial.  

 

101.  O artigo 21 do Regulamento não faz qualquer restrição de que somente os 

“Avisos” que alterem as propostas devem ser publicado em Diário Oficial. Como já destacado 

anteriormente, a previsão do regulamento é de que os “Avisos” (todos e quaisquer) relativos aos 

procedimentos da licitação devem ser publicados em diário oficial. Ponto final. Qualquer interpretação 

diversa dessa, é criação - indevida - da Comissão Licitante. 

 

 
13 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 204. 
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102. O Terceiro e o Quarto Ponto levantados pela comissão licitante são ainda mais 

desconectados da realidade. Alegam, respectivamente, que a data da segunda sessão (Aviso 13) foi 

divulgada tanto no sítio de Licitações do BRB, quanto foi encaminhada por e-mail aos licitantes; e, 

como a Impetrante era credenciada no referido processo licitatório, tinha por determinação do Edital 

o dever de acompanhar o andamento do processo licitatório.  

 

103. Quanto ao terceiro ponto, não se questiona em nenhum momento que o “Aviso 

13” foi divulgado no sítio de Licitações do BRB. Sucede que o artigo 21 do regulamento é taxativo: os 

avisos “serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e no portal do BRB na internet”. Como se 

nota, não é ou no Diário Oficial, ou no portal do BRB na internet. É no portal do BRB na internet e no 

diário oficial. Ora Excelência, não são necessárias maiores discussões nesse ponto. Era obrigação da 

Comissão Licitante, por expressa previsão do regulamento qual estava vinculado, publicar nos dois 

locais (diário oficial e portal do BRB na internet).  

 

104. Em relação ao quarto ponto, não se questiona também se era ou não dever desta 

Impetrante acompanhar o andamento do processo licitatório. Aliás, concorda-se com tal afirmativa. 

Inclusive, foi isso que a Impetrante fez, tanto o é que, como demonstrado em anexo, possui serviço 

contratado para acompanhar as publicações referentes a este edital no Diário Oficial do Distrito 

Federal. Sucede que, conforme exaustivamente demonstrado neste mandado de segurança, quem não 

cumpriu com seu dever foi a Comissão Licitante, ao não publicar o “aviso 13” em Diário Oficial. É 

objetivamente impossível que a Impetrante acompanhe, de maneira adequada, o andamento de um 

processo licitatório em que própria comissão licitante não respeita as previsões regulamentares sobre 

as quais está vinculada. Não é exigível que a Impetrante acompanhe avisos que não são devidamente 

publicados em Diário Oficial, pois tanto o Regulamento do BRB como o próprio comportamento 

anterior da Comissão de Licitações permitiam que a Impetrante acompanhasse os avisos do 

procedimento licitatório a partir das respectivas publicações no Diário Oficial do Distrito Federal 

(DODF).  

 

105. Assim, e, repita-se, de maneira bastante objetiva, afinal, toda a fundamentação 

detalhada já foi desenhada ao longo deste mandado de segurança, resta evidenciado que nenhuma 

razão assiste às Autoridades Coatoras em sua decisão que declarou improcedente o Recurso 

Administrativo da Impetrante.  

 

 

IV. DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PRESERVADO PELA VIA MANDAMENTAL. 

 

106. Como se sabe, o direito líquido e certo é aquele que “se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”.14 

 

 
14 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 31.ed.  São Paulo: Malheiros, 2008. 
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107. A Constituição Federal de 1988 previu no caput do seu artigo 37 os princípios que 

regem a Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Esses princípios são os da: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

 

108. Ademais, os princípios constitucionais fundam direitos e limitam o poder. Isso 

quer dizer, portanto, que do princípio da legalidade, da publicidade e dos seus correlatos, bem como 

do dever de motivação das decisões administrativas, decorrem direitos concretos e imediatos, que 

concedem direito a uma prestação e limitam a atuação da Administração. Em outras palavras, em uma 

relação com a Administração Pública, o administrado possui o direito líquido e certo de participar de 

uma licitação pública em que sejam devidamente observados os princípios e as regras jurídicas 

aplicáveis, em respeito, por exemplo, ao Regulamento do BRB, em materialização do princípio da 

publicidade e em prol da finalidade licitatória de obtenção das propostas mais vantajosas. 

 

109. Deste modo, a existência, enquanto requisito de liquidez e certeza desses direitos, 

decorre do próprio texto constitucional e legal, assim como da comprovação de que a Impetrante 

travou relação com a Administração, ao participar da Concorrência DIPES/CPLIC nº 003/2019, e da 

documentação anexada, em que as Autoridades Coatoras confirmam a ausência de publicidade oficial 

sobre a Segunda Sessão desta licitação. A extensão cinge-se à participação em um processo licitatório 

hígido, impessoal, isonômico, cujo resultado tenha arrimo em atos praticados em harmonia com o 

princípio da publicidade e com a finalidade de obtenção da proposta mais vantajosa. E, por fim, o 

exercício será perfectibilizado assim que a presente injunção corrigir a violação perpetrada pelo 

administrador, ordenando o recebimento e a análise da documentação de habilitação apresentada 

pela Impetrante. 

 

110. Essas são, portanto, as razões que conformam a identificação do direito líquido e 

certo da Impetrante, que juntamente com a descrição do ato coator e da ilegalidade, sustentam a 

pretensão deste Mandado de Segurança. 

 

 

V. DOS FUNDAMENTOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

 

111. É cediço da boa prática jurídica que, em sede de mandado de segurança, a 

concessão de medida liminar depende, notadamente, da comprovação de dois requisitos: i) a 

probabilidade do direito líquido e certo do Impetrante; e ii) o perigo de dano caso os efeitos da tutela 

judicial não seja antecipada (em hipótese de tutela satisfativa) ou caso o bem pugnado não seja 

acautelado (em hipótese de tutela cautelar). 

 

112. No caso a probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes no que se 

refere ao pedido de tutela de urgência para a suspensão de atos praticados pela Comissão Licitante do 

BRB, notadamente da decisão que eliminou a Impetrante, uma vez que foi ilícita, pois o Aviso nº 13 
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deste procedimento licitatório, que convocou os licitantes a comparecerem na "Segunda Sessão 

Pública da Concorrência DIPES/CPLIC nº 003/2019", não foi publicada em diário oficial, em violação 

também do princípio da confiança legítima depositada na Administração, dado o comportamento 

contraditório em relação aos avisos anteriores.  

 

113. Em síntese, probabilidade do direito encontra-se presente, especificamente em 

razão do seguinte: 

 

1) A eliminação da Impetrante se deu em cenário que o Aviso nº 13 deste procedimento 

licitatório, que convocou os licitantes a comparecerem na "Segunda Sessão Pública da 

Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019", munidos dos INVÓLUCROS nº 5 (Documentos de 

Habilitação), não foi publicado em diário oficial.  Essa situação vai de encontro ao artigo 21 

do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB, que prevê expressa e literalmente que 

"Os avisos dos procedimentos licitatórios [...] serão publicados no Diário Oficial do Distrito 

Federal". Essa falta de publicação na imprensa oficial além de violar o dever de publicidade 

estabelecido em regramento vinculante do próprio BRB, foi a razão da ausência da 

Impetrante, afinal, não foi devidamente comunicada sobre a data de realização dessa 

segunda sessão - assim como outras licitantes que também deixaram de participar desta 

sessão por falha na publicidade de seu agendamento.  

 

2) A falta de publicação em Diário Oficial também quebrou a confiança depositada pela 

Impetrante na Administração. A Comissão de Licitação vinha publicando em Diário Oficial 

para dar publicidade aos avisos referentes a informações e atualizações das datas das 

sessões do certame. Ocorre que de maneira diversa, sem a Impetrante entender a razão 

até hoje, o aviso nº 13 não foi publicado em Diário Oficial, o que causou prejuízo à 

Impetrante e ao próprio BRB, já que proposta mais vantajosa acabou eliminada do 

certame,  

 

3)  A probabilidade do Direito também resta configurada porque a Impetrante foi 

eliminada mesmo tendo apresentado a segunda melhor proposta, em razão da Comissão 

Licitante ter desrespeitado seu dever legal e regimental de publicidade, e da consequente 

quebra da legítima confiança da Impetrante para com a Administração.  

 

4) Por fim, a manutenção da eliminação da Impetrante, sem que lhe tenha sido 

oportunizada a entrega dos documentos de habilitação, implicou em nova violação legal, 

desta vez da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que permite expressamente o 

saneamento de falhas na documentação dos licitantes até a etapa de adjudicação do 

objeto. 

 

114. O perigo de dano também é evidente e emerge na iminência de assinatura do 

contrato com a licitante equivocadamente classificada em segundo lugar. Pois, mesmo que de maneira 
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irregular, a licitação já ultrapassou a etapa de julgamento das Propostas Técnicas, e já julgou os 

recursos administrativos interpostos, sem corrigir o seu rumo. Isso tudo, insista-se, com um dos dois 

contratos sendo celebrado com base em proposta que não é a mais vantajosa.  
 

115. Dessa forma, estando o certame a seu ritmo e se encaminhando ao arremate, 

avulta-se o perigo de que as ilegalidades cometidas, narradas e ora comprovadas, venham a ser 

consolidadas, em prejuízo tanto à Impetrante quanto aos cofres públicos (pela nulidade do contrato 

administrativo que seria firmado). 

 

116. Repita-se à exaustão: com a assinatura do contrato com a segunda colocada, a 

Administração Pública terá se comprometido com proposta mais custosa, tudo amparado em decisões 

flagrantemente ilegais. Logo, o provimento liminar é urgente para assegurar que a Impetrante seja 

reintegrada ao certame.  

 

117. Por fim, o perigo de irreversibilidade da medida inexiste, porque, caso haja o 

superveniente entendimento de que este mandado de segurança deva ser julgado improcedente, 

basta que se revogue a tutela concedida, o que retornará à relação jurídica à situação atual.  

 

118. Além disso, este mandado de segurança não busca a suspensão integral das 

contratações decorrentes desta licitação, sendo direcionado a impedir a celebração do contrato com 

a licitante classificada em segundo lugar, inexistindo qualquer óbice à eventual continuidade do 

processo de contratação com a licitante classificada em primeiro lugar, tampouco obstaculiza os 

contratos administrativos de serviços publicitários atualmente vigentes. Ou seja, a concessão da tutela 

de urgência não acarreta risco de descontinuidade na prestação de serviços de publicidade para o 

Banco de Brasília (BRB). 

 

119. A bem da verdade, sendo incontroverso que a proposta da Impetrante é 

materialmente mais vantajosa que a atual licitante ilegalmente classificada em segundo lugar, é seguro 

afirmar que a decisão terá como efeito uma maior preservação dos interesses da Administração, o 

que, a todas as luzes, não constitui nenhum risco de lesão à Administração Pública, senão até mesmo 

lhe garante melhor proveito.  

 

 

VI. PEDIDOS. 

  

120. Diante do exposto, requer-se: 

 

i) Seja concedida a tutela de urgência em momento liminar, antes da oitiva da parte 

contrária, determinando-se que as Autoridades Coatoras que se abstenham de 

celebrar o contrato, ou, caso já tenha sido celebrado, que promovam a suspensão 
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do contrato com a licitante classificada em 2º lugar na Concorrência DIPES/CPLIC 

nº 003/2019, qual seja, a Fulldesign Comunicação e Tecnologia Ltda; 

 

ii) Complementarmente, que também seja concedida a tutela de urgência em 

momento liminar, antes ou depois da oitiva da parte contrária, determinando-se 

que as Autoridades Coatoras recebam e analisem os seus documentos de 

habilitação, na forma da documentação já apresentada na fase recursal da 

licitação, ou em data específica designada para a apresentação deste mesmo 

conteúdo em um invólucro numerado com documentação impressa, para o efeito 

de que, uma vez confirmada a adequação de sua habilitação conforme o edital 

licitatório, declarem-na vencedora da licitação, na qualidade de segunda 

colocada, corrigindo-se o resultado final do certame,  promovendo-se 

oportunamente a sua contratação; 

 

iii) Sejam as Autoridades Coatoras notificadas, para que, querendo, prestem 

informações, nos termos legais; 

 

iv) Seja cientificada a pessoa jurídica interessada, qual seja o Banco de Brasília – BRB, 

sociedade de economia mista inscrita no CNPJ sob o n.º 00.000.208/0001-00, com 

sede no Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco B e C, Brasília 

(DF), CEP 70.040-250; 

 

v) Seja intimado representante do Ministério Público competente, nos termos do 

artigo 12 da Lei Federal n.º 12.016/09; 

 

vi) Ao final e no mérito, seja provido o presente pedido para o efeito de que seja 

reconhecida definitivamente a impropriedade da decisão que eliminou a 

Impetrante, a fim de seja ordenado às Autoridades Coatoras que recebam e 

afiram a sua documentação de habilitação na Concorrência DIPES/CPLIC nº 

003/2019, na forma da documentação já apresentada na fase recursal, ou em 

data específica designada para a apresentação deste mesmo conteúdo em um 

invólucro numerado com documentação impressa, devendo-se anular todos os 

atos subsequentes em contradição com esta reforma, notadamente a eliminação 

da Impetrante do certame com base no item 14.4 do Edital e, uma vez 

reconhecida a habilitação da Recorrente, também anulada a declaração de que a 

empresa Fulldesign Comunicação e Tecnologia Ltda restou vencedora do 

certame, na qualidade de segunda colocada, e sua eventual contratação, para 

que, então, na sequência, seja esta Impetrante declarada vencedora do certame, 

em segundo lugar, e então seja firmado o respectivo Contrato, nos termos do item 

15.1 do Edital; 
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vii) Sejam os Impetrados condenados ao pagamento das custas judiciais; 

 

viii) Sejam todas as intimações realizadas na pessoa do advogado Gustavo Henrique 

Carvalho Schiefler (OAB/SP 350.031), sob pena de nulidade. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para efeitos fiscais, nos termos do 

artigo 291 do Código de Processo Civil.15 

 

Termos em que se pede deferimento. 

Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2021.  

  

 

Assinado digitalmente 

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER 

OAB/SP Nº 350.031 

 

 

Assinado digitalmente 

EDUARDO ANDRÉ CARVALHO SCHIEFLER 

OAB/SC Nº 54.494 

 

 

Assinado digitalmente 

GIOVANNA MAÍSA GAMBA 

OAB/SC Nº 53.386 

 

 

Assinado digitalmente 

MURILLO PREVE CARDOSO DE OLIVEIRA 

OAB/SC Nº 59.174 

 

Assinado digitalmente 

BRUNO FIGUEIREDO DE MEDEIROS 

OAB/PE Nº 23.529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 O valor conferido à causa não reflete o valor estimado da contratação porque o resultado da presente ação não importa 
em conteúdo econômico imediato, pois não significa necessariamente que a Impetrante será contratada (pendência da 
etapa de habilitação). 
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Rol de Documentos: 

 

Documento nº 1 – Procuração e Contrato Social; 

Documento nº 2 – Editais e anexos da Concorrência DIPES/CPLIC Nº 003/2019; 

Documento nº 3 – Consolidação dos avisos da Concorrência DIPES/CPLIC Nº 003/2019 (1 a 11); 

Documento nº 4 – Edital atualizado da Concorrência DIPES/CPLIC Nº 003/2019; 

Documento nº 5 – Aviso 12 Concorrência DIPES/CPLIC Nº 003/2019; 

Documento nº 6 – Documentos que comprovam a assinatura de serviços de monitoramento de 

diários oficiais, utilizados para o acompanhamento desta licitação; 

Documento nº 7 – Documentos que comprovam os prejuízos arcados pela Impetrante para 

participação neste certame; 

Documento nº 8 – Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitação do BRB - Banco de Brasília 

S.A.; 

Documento nº 9 – Ata da Segunda Sessão Pública da Concorrência DIPES/CPLIC Nº 003/2019; 

Documento nº 10 – Aviso 13 Concorrência DIPES/CPLIC Nº 003/2019; 

Documento nº 11 – Recurso Administrativo da Impetrante e Resposta ao Recurso;  

Documento nº 12 – Documentos de habilitação; 

Documento nº 13 – Aviso 14 Concorrência DIPES/CPLIC Nº 003/2019; 

Documento nº 14 – Cópia do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB; 

Documento nº 15 – Comprovante de preparo (custas iniciais). 
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