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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria Jurídico-Legisla�va

Nota Técnica N.º 12/2020 - SECOM/GAB/AJL Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020.

Ementa: Licitação. Concorrência 01/2019-SECOM. Serviços de Publicidade.  Ação Civil
Pública Cível. Decisão Liminar Suspendendo o Certame. Determinação de Vinculação de
Gastos Publicitários com a Verba Remanejada da Reserva de Con�ngência.
Impossibilidade. Revogação do Certame. Possibilidade.

I. RELATÓRIO

1. Trata o presente processo de licitação na modalidade Concorrência, do �po Melhor Técnica, sob a égide da Lei nº 12.232, de 29 de
abril de 2010, mediante a aplicação, de forma complementar, das Leis nº 4.680, de 18 de junho de 1965 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações; e demais normas per�nentes, em especial a Lei Distrital nº 3.184, de 29 de agosto de 2003, e o Decreto Federal nº 57.690, de 1º de
fevereiro de 2006; que tem por objeto a obtenção de propostas para a contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por 03 (três)
agências de propaganda, com o obje�vo de atender os Órgãos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal; que atualmente encontra-se
SUSPENSA na fase de análise individualizada e julgamento dos Invólucros n.º 1 (Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Iden�ficada) pela
Subcomissão Técnica designada (letra "b" do item 19.2.6 do edital - 39060433).

2. Os trabalhos da referida Subcomissão Técnica foram suspensos por força da Decisão Liminar proferida nos autos do processo n.º
0703957-44.2020.8.07.0018, da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal-TJDFT, Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios-MPDFT.

3. O edital previa a abertura da licitação para o dia 16/06/2020, às 09:00 horas, no Auditório do DETRAN Sede, SAM Bloco B lote A Asa
Norte -Brasília-DF, CEP 70.610-650.

4. Conforme informado pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação, na data e horário aprazados, a comissão iniciou os
procedimentos referentes ao recebimento dos Invólucros apresentados pelas licitantes par�cipantes da Concorrência nº 01/2019-SECOM/DF (Ata de
Abertura - Primeira Sessão - 41979505).

5. Após o atendimento das determinações referentes a primeira sessão constantes do item 19.2 do edital, a CEL/SECOM suspendeu a
Sessão às 18:05 horas para o encaminhamento dos invólucros n.º 1 e n.º 3 à Subcomissão Técnica para análise e julgamento conforme sequencias
descritas nos termos das letras “a” a “f” do item 19.2.6 do edital.

6. Ocorre que a comissão foi surpreendida com o Mandado de in�mação determinando a suspensão da CONCORRÊNCIA, sendo este
assinado eletronicamente pelo Magistrado Daniel Carnacchioni, às 10:27:20h e pela secretaria da vara às 16:25:18h do dia 16/6/2020; portanto, a
decisão judicial se deu após a abertura da Primeira Sessão, a qual transcorreu normalmente até seu encerramento as 18:05h do mesmo dia
(41979505).

7. A citada Decisão Liminar, que veio a ser confirmada por sentença, a qual se encontra com recurso pendente de análise, restou
vazada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para proibir que o Distrito Federal u�lize a
verba remanejada do fundo de con�ngência, no valor de R$ 63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e
nove mil e trezentos e noventa e cinco reais) em serviços de publicidade e propaganda que não sejam exclusivamente
relacionados à pandemia de Covid-19, sob pena de multa que corresponderá ao valor indevidamente u�lizado, bem como
determinar que qualquer licitação na área de publicidade, cujo contrato seja custeado com a referida verba remanejada do
fundo de con�ngência, consigne no edital e no contrato que o valor será u�lizado exclusivamente para a prestação de
serviços vinculados ao combate da Covid-19, mo�vo pelo qual SUSPENDO a licitação referente ao edital n.º 01/2019, até que o
edital e o contrato constem, para fins de futuro controle, que o gasto da verba remanejada do fundo de con�ngência está
vinculada a campanhas publicitárias sobre a pandemia da Covid-19, tudo nos termos da fundamentação. JULGO
IMPROCEDENTE o pedido constante no item “c” da inicial (proibição de gastos com publicidade em 2020 superiores ao valor
gasto em 2019), porque extrapola o obje�vo desta ação civil pública, que pretende apenas impedir o uso verbas orçamentárias
oriundas de reserva de con�ngência em serviços de publicidade que não se relacionem exclusivamente ao combate à Covid-19.
Por consequência, EXTINGO O PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários
advoca�cios, conforme ar�gos 17 e 18 da Lei n. 7.347/85. Sentença registrada. Publique-se. In�mem-se. Sentença subme�da a
reexame necessário. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. (r.n.)

8. O imbróglio foi estabelecido pelo fato de a Lei nº 6.526 de 1º/04/2020 ter aberto crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do
Distrito Federal no valor de R$ 63.769.395,00, para o programa de trabalho de PUBLICIDADE DE UTILIDADE desta Secretaria de Estado de
Comunicação do Distrito Federal-SECOM, financiado pela anulação de dotação orçamentária, nos termos do art. 43, §1º, III, da Lei federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964, oriunda da Reserva de Con�ngência.

9. Entendeu o MPDFT, e ao final, o MM juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF, que o valor destacado da Reserva de Con�ngência só
poderia ser u�lizado para o combate à pandemia de Covid-19, assim como a licitação em andamento deveria prever no edital e no futuro contrato
que o referido recurso somente poderia ser u�lizado em campanhas vinculadas à pandemia.

10. Ao ser proferida a sentença, confirmando a liminar, a d. Procuradoria Geral do Distrito Federal-PGDF interpôs recurso de apelação,
vindo a informar a esta SECOM do andamento e estado do processo.
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11. Diante dessa situação, pelos próprios argumentos da sentença e a necessidade de uma nova Licitação, esta Secretaria como órgão
do Governo do Distrito Federal, informou à PDGF que NÃO tem interesse recursal para con�nuidade da discussão que envolva o objeto referente a
verba de fundo de con�ngência e serviços de publicidade no âmbito de uma nova contratação, solicitando o pedido de desistência do recurso de
apelação interposto.

12. Foram instadas a se manifestarem a Comissão Especial de Licitação-CEL/SECOM e a Subsecretaria de Administração Geral-SAUG
desta Secretaria, sobre a con�nuidade do certame devido a consignação de verba da Reserva de Con�ngência, o qual segundo entendimento judicial,
deverá ser usado somente para COVID-19.

13. A CEL/SECOM juntou aos autos o Memorando nº 13/2020 - SECOM/GAB/CCPUBLI, ID 52556310, endereçado a esta AJL/SECOM,
onde tece argumentos e teses jurídicas sobre a possibilidade da revogação da Concorrência nº 01/2019-SECOM, pois entende presentes os requisitos
autorizadores; levantando as seguintes questões a serem respondidas:

a) - restou demonstrada a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na decisão judicial proferida?
b) - tal fato é per�nente e suficiente para jus�ficar o cancelamento do certame, na medida que da forma como foi
disponibilizada a licitação, a Decisão Judicial proferida determinando que qualquer licitação na área de publicidade, cujo
contrato seja custeado com verba remanejada do fundo de con�ngência, deverá constar no edital e no contrato que o valor será
u�lizado exclusivamente para a prestação de serviços vinculados ao combate da Covid-19, poderá ferir os princípios básicos da
licitação, em especial os princípios da legalidade, da vinculação ao  instrumento convocatório e do julgamento obje�vo, visto
que o certame está na fase de julgamento das propostas técnicas ou até mesmo inviabilizar a prestação dos serviços a serem
contratados futuramente?

14. A SUAG/SECOM juntou aos autos o Memorando Nº 132/2020 - SECOM/GAB/SUAG, ID 52556742, onde, também, tece argumentos
e teses jurídicas, para ao final afirmar que:

2. Cabe ressaltar que os programas orçamentários informados por meio da declaração e da disponibilidade orçamentária, se
enquadram corretamente nas Leis 4.320/64 e 8.666/93, obedecendo ao princípio da anualidade que determina a vigência do
orçamento, para somente o exercício ao qual se refere, não sendo permi�da sua transferência para o exercício seguinte.

3. Por força da legislação que rege a matéria esta Subsecretária fica impedida de emi�r qualquer declaração ou informação
orçamentária diferente da que já foi informada no processo nº 040000-00000285/2019-85.

15. Assim, os autos vieram à esta Unidade Jurídica, por meio dos memorandos retro citados, para análise e manifestação sobre a
possibilidade da revogação da presente licitação.

16. É o relatório do necessário. Passa-se à análise.

II. FUNDAMENTAÇÃO

17. Conforme relatado, a Lei nº 6526/2020 abriu crédito suplementar para atender ao programa de trabalho de publicidade de
u�lidade pública desta SECOM, financiado com recursos da Reserva de Con�ngência, veja-se:
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18. É de se observar que o crédito adicional foi aberto para suplementar dotação e programação orçamentária que já exis�a na Lei nº
6.482/2020-Lei Orçamentária Anual-LOA, qual seja, publicidade e propaganda de u�lidade pública da SECOM.

19. Ocorre que o MPDFT e o d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública, entenderam que o montante re�rado da Reserva de Con�ngência
somente poderia der u�lizado para fazer face ao combate à pandemia de Covid-19, proibindo que: o Distrito Federal u�lize a verba remanejada do
fundo de con�ngência, no valor de R$ 63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco reais) em
serviços de publicidade e propaganda que não sejam exclusivamente relacionados à pandemia de Covid-19.

20. E determinou no mais:

(...) bem como determinar que qualquer licitação na área de publicidade, cujo contrato seja custeado com a referida verba
remanejada do fundo de con�ngência, consigne no edital e no contrato que o valor será u�lizado exclusivamente para a
prestação de serviços vinculados ao combate da Covid-19, mo�vo pelo qual SUSPENDO a licitação referente ao edital n.º
01/2019, até que o edital e o contrato constem, para fins de futuro controle, que o gasto da verba remanejada do fundo de
con�ngência está vinculada a campanhas publicitárias sobre a pandemia da Covid-19, tudo nos termos da fundamentação.

21. Pois bem.

22. Como é sabido, o processo de elaboração da LOA inicia-se com a formulação das propostas orçamentárias pelas Unidades Gestoras,
observados o PPA e a LDO. As propostas são enviadas para consolidação geral pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, formando,
então, a Proposta Orçamentária que o Chefe do Poder Execu�vo encaminha à Câmara Legisla�va do Distrito Federal-CLDF.

23. No momento de elaboração da proposta orçamentária da SECOM, mais precisamente no dia 31/07/2019, o Secretário desta
Unidade Gestora encaminhou o O�cio SEI-GDF Nº 488/2019 - SECOM/GAB, ID 25896763, de solicitação de extra teto para despesas correntes no
valor de R$ 63.547.435,00, informando que o levantamento dos valores levou em consideração contratos já firmados com Agências de Publicidade e
Propaganda e as informações das Unidades que compõem a SECOM, rela�vas a projetos que se pretende desenvolver e implementar nos próximos
exercícios; ressalte-se que nesse momento não se cogitava da possibilidade do surgimento da Covid-19.

24. A solicitação não foi atendida a tempo de incluir o valor na proposta orçamentária de 2020 da SECOM, contudo demonstra que a
necessidade orçamentária já vinha de antes da pandemia.

25. A aprovação da Lei 6.526/2020, suplementando o orçamento para Publicidade de U�lidade Pública da SECOM, financiada com
recursos da Reserva de Con�ngência, foi feita com base na Lei nº 4.320/1964, veja-se:

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I - suplementares, os des�nados a refôrço de dotação orçamentária;

II - especiais, os des�nados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
III - extraordinários, os des�nados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intes�na ou calamidade
pública. (r.n.)

26. Os créditos suplementares, sendo des�nados a atender insuficiência do orçamento, a estes se vinculam, acompanhando a sua
vigência e ex�nguindo-se no término do exercício.

27. A anualidade orçamentária determina que o orçamento público seja elaborado e aprovado anualmente, contendo a previsão das
receitas que serão arrecadadas e das despesas que serão executadas no período de um ano, o exercício financeiro, nos termos do ar�go 45 da Lei nº
4.320/1964:
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Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição
legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

28. O crédito adicional que deu origem ao imbróglio é de suplementação em reforço da já existente dotação orçamentária de
publicidade e propaganda de u�lidade pública da SECOM, assim, mesmo que não se chegue a u�lizar toda a verba remanejada da Reserva de
Con�ngência, esta fica adstrita ao presente exercício, ou seja, tem vigência somente até 31/12/2020, vindo a ser contabilizada, após essa data, para
um possível superávit das contas do governo em 2021.

29. Diante desse fato, não se tem como incluir no edital da concorrência nº 01/2019-SECOM e nos futuros contratos, que o valor da
verba remanejada do fundo/reserva de con�ngência neste exercício de 2020 será u�lizado exclusivamente para a prestação de serviços vinculados ao
combate da Covid-19, posto que a licitação é para contratação futura, que, quiçá, somente ocorrerá em 2022, diante da complexidade e acirrada
concorrência entre os licitantes que par�cipam deste �po de certame.

30. E mais, os futuros contratos serão custeados com orçamento próprio da SECOM, o qual para o próximo exercício, se tem no�cia, já
foi aprovado sem qualquer referência a uso da Reserva de Con�ngência.

31. Assim, comungando com o entendimento da SUAG/SECOM, pelos mo�vos transcritos acima, entende-se não ser possível fazer
constar no processo licitatório para a contratação de agências de publicidade e propaganda declaração e disponibilidade orçamentária para atender à
Liminar concedida em sede Decisão Interlocutória proferida pelo Excelen�ssimo Juiz de Direito Daniel Carnacchion.

32. Quanto às questões suscitadas pela CEL/SECOM, com arrimo nos próprios fundamentos jurídicos apresentados por ela, também se
entende que os requisitos para a revogação da presente licitação estão presentes.

33. Ques�ona a comissão:

a) - restou demonstrada a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na decisão judicial proferida?

34. A resposta é afirma�va. Em face dos argumentos lançados pela CEL/SECOM e os lançados até aqui neste opina�vo, vê-se que a
decisão judicial, proferida, em sede liminar, no mesmo dia da abertura da licitação, é fato superveniente que não se �nha como prever. A decisão
ainda está hígida e conforme demonstrado, não há como atende-la por literal disposição legal constante da Lei nº 4.320/1964.

35. O art. 49 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicável suple�vamente às licitações processadas sobre a égide da Lei
Federal n.º 12.232, de 29 de abril de 2010, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de
publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, estabelece que:

“Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
(...)

§ 3o  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.”

§ 4o  O disposto neste ar�go e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de
licitação. (r.n.)

36. Assim, resta claro e comprovado que a decisão judicial é fato superveniente e requisito per�nente e suficiente para eventual
revogação da presente licitação.

37. Ques�ona ainda a CEL/SECOM:

b) - tal fato é per�nente e suficiente para jus�ficar o cancelamento do certame, na medida que da forma como foi
disponibilizada a licitação, a Decisão Judicial proferida determinando que qualquer licitação na área de publicidade, cujo
contrato seja custeado com verba remanejada do fundo de con�ngência, deverá constar no edital e no contrato que o valor será
u�lizado exclusivamente para a prestação de serviços vinculados ao combate da Covid-19, poderá ferir os princípios básicos da
licitação, em especial os princípios da legalidade, da vinculação ao  instrumento convocatório e do julgamento obje�vo, visto
que o certame está na fase de julgamento das propostas técnicas ou até mesmo inviabilizar a prestação dos serviços a serem
contratados futuramente?

38. Novamente a resposta é afirma�va, conforme já consignado neste opina�vo. Veja-se os argumentos da CEL/SECOM em defesa da
possibilidade da revogação, ID 52556310, que agasalham tal entendimento:

(...)
21. Considerando que a Concorrência transcorria seus trâmites normais, inclusive com a abertura do certame e o recebimento
dos invólucros das propostas técnicas e de preços, e repen�namente, de maneira imprevisível, a Subcomissão Técnica e a
CEL/SECOM foi informada da decisão judicial proferida, suspendendo os trabalhos e aguardando a termino da lide no Judiciário.

22. No caso em tela o mo�vo superveniente para revogação do certame está devidamente comprovado, na medida da
impossibilidade, neste momento, após o recebimento dos invólucros referente ao julgamento técnico do certame, de atender
determinação judicial proferida, que definiu a obrigatoriedade, para fins de controle, de que em qualquer licitação na área de
publicidade, cujo contrato seja custeado com verba remanejada do fundo de con�ngência, esteja incluído no edital e no
contrato determinando que o valor disponibilizado deverá será u�lizado exclusivamente para a prestação de serviços vinculados
ao combate da Covid-19.
23. Como já citamos as licitantes já entregaram suas propostas sem a previsão excepcional da situação imposta pela Covid-19
incluindo campanhas considerando um cenário ideal antes da pandemia. E a inclusão no certame desta obrigatoriedade, salvo
melhor juízo, poderia ocasionar prejuízos irreparáveis no julgamento das propostas técnicas, ferindo princípios básicos da
licitação, em especial os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento obje�vo. A não previsibilidade no
Briefing (Anexo I do edital) de campanhas publicitárias que versam exclusivamente sobre a pandemia da Covid-19 ocorreu, em
virtude, de que a SECOM/DF, naquele momento, entendia que tais campanhas já estariam contempladas para fazer frente às
despesas com Publicidade e Propaganda na modalidade U�lidade Pública (52004926). Lembramos ainda que, o Plano de
Comunicação Publicitária é composto dos subquesitos: Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Cria�va
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e Estratégia de Mídia e Não Mídia, devendo as licitantes usarem o Briefing como base para confecção do referido Plano (item
11.3 do edital).
24. Outro fator determinante que podemos citar, é que o edital é o documento mais importante da licitação. Isso porque ele
contém todas as regras que serão aplicadas durante o procedimento:  A modalidade da licitação, a forma de julgamento da
proposta e da habilitação, quem poderá par�cipar, os documentos necessários, etc. Todavia, caso o Interessado, antes da
abertura, iden�fique algum erro, falha no edital ou ainda algum item ficou confuso em sua interpretação, Nesses casos, existem
dois instrumentos que podem e devem ser u�lizados pelos licitantes: O pedido de esclarecimento e a impugnação do edital. Na
Concorrência foram apresentados dois pedidos de esclarecimentos que abordaram o tema Covid-19 (Pedidos 13 e 33 disponíveis
no processo SEI (40663317 e 41979139) e no site h�p://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-01/), sendo, naquele
momento, devidamente respondidos e disponibilizados a todos.

39. O interesse público na questão levantada decorre da necessidade de o edital e o futuro contrato preveem que o custeio das
despesas a serem licitadas se dará na forma das Leis (PPA, LDO e LOA) devidamente aprovadas pela CLDF e alocadas devidamente nos programas de
trabalho adequados da cada unidade gestora, sem fazer menção a fundo ou reserva de con�ngência, em homenagem aos princípios legalidade e da
vinculação ao instrumento convocatório.

40. Conforme leciona Marçal Justem Filho:

A revogação funda-se em juízo que apura a conveniência do ato rela�vamente ao interesse público. No exercício de competência
discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo incompa�vel com o interesse público. (...) Depois de
pra�cado o ato, a Administração verifica que o interesse público poderia ser melhor sa�sfeito por outra via. Promoverá, então, o
desfazimento do ato anterior‘. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administra�vos’, 10ª ed., Dialé�ca, São Paulo, 2004,
p. 455.

41. Em que pese não haver alteração do objeto da concorrência acaso aplicada a determinação judicial conforme posta, outros pontos
importantes da licitação sofrerão alterações significantes, o que pode ensejar o desvirtuamento dos princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e da legalidade. Pois, conforme demonstrado alhures, o recurso oriundo da reserva de con�ngência foi u�lizado para suplementar
programa de trabalho que já exis�a no orçamento da SECOM, ficando, assim, adstrito ao exercício financeiro de 2020, ex�nguindo-se no seu
término, i.e., em 31/12/2020; o que impossibilita ser incluído no edital de licitação para contratação futura, que se dará com orçamento já
aprovado para o próximo exercício.

42. Cumpre consignar que do orçamento de publicidade de u�lidade pública da SECOM para o corrente exercício foi empenhado o
valor de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), para atender a duas campanhas sobre a Covid-19 (Coronavírus I e II); contudo, ainda
remanesce bloqueado, até a data de hoje (14/12), o montante de R$ 43.520.893,00, ou seja, o valor da Reserva de Con�ngência suplementado será
em sua maior parte devolvido ou será u�lizada para se apuar possível superávit das contas do governo em 2021, veja-se:

43. Destarte, entende-se, s.m.j., perfeitamente possível a revogação da Concorrência nº 01/2019-SECOM, haja vista o preenchimento
dos requisitos previstos em lei e diante da impossibilidade de se atender ao comando judicial constante da Decisão Liminar/Sentença proferida nos
autos da Ação Civil Pública nº 0703957-44.2020.8.07.0018, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública do DF.

44. A uma, porque o recurso oriundo da reserva de con�ngência foi u�lizado para suplementar programa de trabalho que já exis�a
no orçamento da SECOM, ficando, assim, adstrito ao exercício financeiro de 2020, ex�nguindo-se no seu término, i.e., em 31/12/2020; o que
impossibilita ser incluído no edital de licitação para contratação futura, que se dará com orçamento já aprovado para o próximo exercício.

45. A duas, porque referida decisão judicial foi proferida após a devida e regular abertura da licitação, ou seja, se configura em fato
superveniente e configurador de mo�vo para a revogação do certame.

46. E, a três, porque atendido o interesse público decorrente da necessidade de o edital e o futuro contrato serem claros nas
informações que trazem, devendo preverem que o custeio das despesas a serem licitadas se dará com esteio no princípio da legalidade,
sendo alocadas devidamente nos programas de trabalho adequados de publicidade ins�tucional e de u�lidade pública desta unidade gestora, sem
fazer menção a fundo ou reserva de con�ngência, pres�giando a vinculação  do certame ao instrumento convocatório.

47. Em que pese presentes os requisitos para a revogação da concorrência sob análise, e conforme pontuado pela CEL/SECOM, embora
não seja obrigatória a abertura de contraditório e ampla defesa, previsto no § 3º do ar�go 49 da Lei nº 8.666/93, aplicável suple�vamente a este
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certame, “no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa”, é de bom alvitre e aconselhável abrir o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para que os licitantes apresentem recursos administra�vos contra a uma possível decisão que vir revogar o certame
licitatório, na forma do ar�go 109, I, “c” da Lei nº 8.666/93.

III. CONCLUSÃO

48. Ante todo o exposto, verifica-se que o certame reuni condições de revogação, à vista da presença dos requisitos autorizadores;
pois, conforme demonstrado, o recurso oriundo da reserva de con�ngência foi u�lizado para suplementar programa de trabalho que já exis�a no
orçamento da SECOM, ficando, assim, adstrito ao exercício financeiro de 2020, ex�nguindo-se no seu término, i.e., em 31/12/2020; o que
impossibilita ser incluído no edital de licitação para contratação futura, que se dará com orçamento já aprovado para o próximo exercício; o que
impede o atendimento da determinação judicial constante da Decisão Liminar/Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0703957-
44.2020.8.07.0018, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública do DF.

49. Em que pese presentes os requisitos para a revogação da concorrência sob análise, embora não seja obrigatória a abertura de
contraditório e ampla defesa, previsto no § 3º do ar�go 49 da Lei nº 8.666/93, aplicável suple�vamente a este certame, recomenda-se abrir o prazo
de 05 (cinco) dias úteis para que os licitantes apresentem recursos administra�vos contra a uma possível decisão que vir revogar o certame licitatório,
na forma do ar�go 109, I, “c” da Lei nº 8.666/93.

50. Concluída a análise, submetem-se os presentes autos à consideração superior, sugerindo o acolhimento dessas razões e após,
retorno dos autos à CEL/SECOM para as devidas providências, conforme solicitado.

Paulo Pereira dos Santos

Chefe AJL/SECOM

Subs�tuto

Ciente e de acordo com os termos da Nota Técnica nº 12/2020-AJL/SECOM/DF. Autorizo a revogação da Concorrência nº 01/2019-
SECOM.

 Encaminhe-se à Comissão Especial de Licitação-CEL/SECOM/DF para conhecimento e providências.

WELIGTON LUIZ MORAES

Secretário de Estado de Comunicação do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por PAULO PEREIRA DOS SANTOS - Matr.0031081-6,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legisla�va-Subs�tuto(a), em 15/12/2020, às 14:51, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WELIGTON LUIZ MORAES - Matr.1689142-2,
Secretário(a) de Estado de Comunicação, em 15/12/2020, às 15:16, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 52614372 código CRC= CBE1DE6C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Palácio do Buri�, Térreo, sala T31 - Bairro Asa Norte - CEP 70075-900 - DF

3961-1690
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Subsecretaria de Administração Geral

 

Memorando Nº 132/2020 - SECOM/GAB/SUAG Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020.

PARA: AJL/GAB/SECOM

 

            Em resposta ao ques�onamento de Vossa Senhoria (52012029) com obje�vo de atender as determinações constantes da Liminar concedida em sede Decisão
Interlocutória proferida pelo Excelen�ssimo Juiz de Direito Daniel Carnacchioni, quando do julgamento da Ação Civil Pública Cível, processo n.º 0703957-
44.2020.8.07.0018 da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal-TJDFT, a Subsecretaria de Administração Geral, tem os seguintes esclarecimentos e informações a
apresentar:

1. O orçamento para as despesas de publicidade e propaganda é dividido em dois programas de trabalho específicos conforme estabelecido no § 1º do artigo 18 da Lei
6.352/2019:

Art. 18.  As despesas relacionadas à publicidade e propaganda do Poder Legislativo, dos órgãos ou entidades da
administração direta ou indireta do Poder Executivo e da Defensoria Pública do Distrito Federal devem constar
de ação específica.

§ 1º As despesas previstas no caput, além de estarem classificadas em ação específica, devem ser registradas em
subtítulos com esta finalidade, segregando-se as dotações destinadas a despesas com publicidade institucional
daquelas destinadas a publicidade de utilidade pública.

1. 1. Portando, de acordo com o estabelecido na Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2020, e o orçamento aprovado pela Lei nº 6.482/2020, as
despesas com publicidade e propaganda foram assim des�nadas para a Secretaria de Estado de Comunicação:

 

 

1. 2. Em 02 de abril de 2020 foi publicada Lei 6.526/2020 abrindo crédito suplementar para atender as despesas com publicidade e propaganda de u�lidade
publica:

1. 3. De acordo com a as Leis 6.482/2020 e 6.526/2020, não há previsão ou foi criado programa de trabalho especifico para o combate a pandemia COVID-19,
sendo obrigatória o enquadramento da despesa no programa de trabalho 04.131.6203.8505.0004 - Publicidade e Propaganda de U�lidade Pública.

1. 4. Pelos mo�vos acima, informamos que é impossível fazer constar no processo licitatório para a contratação de agências de publicidade e propaganda
declaração e disponibilidade orçamentária para atender à Liminar concedida em sede Decisão Interlocutória proferida pelo Excelen�ssimo Juiz de Direito Daniel
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Carnacchioni.

1. 5. Apresentamos a seguir algumas jurisprudências que corroboram com nosso entendimento sobre a impossibilidade de fazer constar no processo a declaração
e disponibilidade orçamentária em atendimento a Liminar, a qual determina que faça constar do edital de licitação que a verba remanejada do fundo de reserva
de con�ngência esteja vinculada a campanhas sobre a pandemia covide-19:

1. 5.1.Com relação à verba remanejada do fundo de con�ngência cabe destacar que a própria Lei 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, veda a execução de orçamento fora do
regime de competência, portanto não é permi�da sua transferência para o exercício seguinte:

       Do Exercício Financeiro

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nêle arrecadadas;

II - as despesas nêle legalmente empenhadas.

5.1.1. Da forma solicitada na liminar, o contrato a ser licitado não poderia constar com a suplementação aprovada para atender as despesas com publicidade e
propaganda de u�lidade publica para o exercício seguinte, pois já esta em tramitação na Câmara Legisla�va do Distrito Federal a Lei Orçamentária para o
exercício 2021, e a referida Lei não des�na recursos da reserva de con�ngência, por se tratar de peça inicial do orçamento anual, ficando os recursos de
con�ngências para atender demandas futuras e não as iniciais.

5.1.1.2. A lei 8666/93, que ins�tuiu normas para licitações e contratos da Administração Pública, aplicada subsidiariamente a contratação de serviços de
publicidade, em seu ar�go 7°, § 2° e § 3º, inciso III, determina a sequência a ser seguida pela Administração pública nas licitações:

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e,
em particular, à seguinte seqüência:

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

II - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

§ 3o  É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a
sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da
legislação específica.

1.5.1.2.1. Na aplicação do ar�go 7º inciso II o edital da Concorrência 01/2019-SECOM está correto, pois informa os recursos orçamentários para atender as
demandas advindas do futuro contrato com publicidade e propaganda; mas, ao se incluir no edital que os recursos provenientes de remanejamento do fundo
con�ngenciamento venha a constar em separado estaríamos incluindo a futura obtenção de recursos financeiros para atender ao objeto da licitação, já que a
nova lei orçamentária para o novo exercício não deverá prever remanejamento do fundo de con�ngência, infringindo assim o § 3o , ar�go 7º da Lei 8.666/93.

2. Cabe ressaltar que os programas orçamentários informados por meio da declaração e da disponibilidade orçamentária, se enquadram corretamente nas Leis
4.320/64 e 8.666/93, obedecendo ao principio da anualidade que determina a vigência do orçamento, para somente o exercício ao qual se refere, não sendo
permi�da sua transferência para o exercício seguinte.

3.  Por força da legislação que rege a matéria esta Subsecretária fica impedida de emi�r qualquer declaração ou informação orçamentária diferente da que já foi
informada no processo nº 040000-00000285/2019-85.

 

ADEVAGNER BEZERRA

SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ADEVAGNER BEZERRA - Matr.1689623-8,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 14/12/2020, às 11:12, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 52556742 código CRC= F4927678.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Comissão de Concorrência de Publicidade

 

Memorando Nº 13/2020 - SECOM/GAB/CCPUBLI Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020.

PARA: SECOM/GAB/AJL

Senhora Chefe da AJL/GAB/SECOM,

Em resposta as solicitações encartadas no Memorando n.º 12/2020-SECOM/GAB/AJL (52012029), temos a
esclarecer inicialmente que a CONCORRÊNCIA N.º 01/2019-SECOM/DF, cujo objeto é a obtenção de
propostas para a contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por 03 (três) agências de
propaganda, com o obje�vo de atender os Órgãos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal,
atualmente encontra-se SUSPENSA na fase de análise individualizada e julgamento dos Invólucros n.º 1
(Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Iden�ficada) pela Subcomissão Técnica designada (letra "b" do
item 19.2.6 do edital - 39060433). Lembramos que os trabalhos da referida Subcomissão Técnica foram
suspensos por força do que dispõe o processo n.º 0703957-44.2020.8.07.0018, da 2ª Vara da Fazenda
Pública do Distrito Federal-TJDFT (52004692 e 52004926).

1. Tratamos aqui das providências que poderão ser tomadas quanto a con�nuidade do certame acima
referenciado, tendo em vista as determinações constantes da Liminar concedida em sede de Decisão
Interlocutória proferida pelo Excelen�ssimo Juiz de Direito Daniel Carnacchioni, quando do julgamento da
Ação Civil Pública Cível acima citada, confirmada por sentença, a qual se encontra com recurso interposto
pelo GDF; bem como o não interesse da SECOM/DF na con�nuidade da discussão referente ao objeto da
liminar e a necessidade de uma nova licitação conforme os termos constantes do o�cio n.º 24/2020-
SECOM/GAB/AJL (52012029) 

I – RELATÓRIO:

2. No dia 16 de junho de 2020 às 09:00 horas esta Comissão Especial de Licitação-CEL, designada por meio
da Portaria/SECOM-DF n. º 28 de 29 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal-DODF
n.º 105, de 5 de junho de 2019, página 30 (23385407), iniciou os procedimentos referentes ao recebimento
dos Invólucros apresentados pelas licitantes par�cipantes da CONCORRÊNCIA N.º 01/2019-SECOM/DF (Ata
de Abertura - Primeira Sessão - 41979505).

3. Após o atendimento das determinações referentes a primeira sessão constantes do item 19.2 do edital,
esta CEL/SECOM suspendeu a Sessão às 18:05 horas para o encaminhamento dos invólucros n.º 1 e n.º 3
para a Subcomissão Técnica para análise e julgamento conforme sequencias descritas nos termos das letras
“a” a “f” do item 19.2.6 do edital (41979505).

4. Em atendimento ao rito procedimental delineado nos termos do edital os invólucros n.º 1 (Plano de
Comunicação Publicitária - Via Não Iden�ficada) das licitantes foram encaminhados para Subcomissão
Técnica para o início dos trabalhos (46603529).

5. O Mandado de in�mação determinando a suspensão do CONCORRÊNCIA N.º 01/2019-SECOM/DF, foi
assinado eletronicamente pelo Magistrado às 10:27:20h e pela secretaria da sessão às 16:25:18h do dia
16.6.2020 (52004692). Portanto, a decisão judicial se deu após a abertura da Primeira Sessão. Ressaltamos,
que naquele momento, a CEL/SECOM não foi in�mada e a Sessão transcorreu normalmente até seu
encerramento as 18:05h do mesmo dia (41979505).

6. Como foi dito antes, os trabalhos da Subcomissão Técnica foram suspensos até a presente data, mesmo
não tendo esta CEL/SECOM sido citada oficialmente, em atendimento as decisões judiciais integrantes do 
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processo n.º 0703957-44.2020.8.07.0018 da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal-TJDFT (52004692
e 52004926).

7. Diante desta situação, aguardarmos o desfecho do conflito na esfera judicial, e no dia 02/12 do corrente
exercício, esta CEL/SECOM por meio do Memorando n.º 12/2020-SECOM/GAB/AJL (52012029) recebeu o
processo SEI n.º 00020-00020629/2020-53 de lavra da Procuradoria Geral do Distrito Federal, dando
conhecimento e solicitando providências em obediência as determinações as decisões judiciais ali presentes.

8. Este é o breve resumo. Agora passamos à análise.

II – ASPECTOS JURÍDICOS:

9. Com o julgamento técnico do certame suspenso e tendo a SECOM/DF se pronunciado pelo não interesse
na con�nuidade da discussão referente ao objeto da liminar/sentença (52012029), surge a necessidade de
reproduzimos o julgamento da Ação Civil Pública pelo MM. Juiz Daniel Carnacchioni, que assim sentenciou
(52004692):

Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela provisória de urgência,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT)
em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos.
Obje�va a presente ação impedir que o réu u�lize a verba remanejada do fundo de
con�ngência, em serviços de publicidade que não sejam exclusivamente
relacionados à pandemia de COVID-19, porque essa teria sido a mo�vação da
legislação que autorizou o referido ato orçamentário. Ademais, pretende a
suspensão da licitação rela�va ao edital n.º 01/2019, des�nada à contratação de
serviços de publicidade, publicado em 29.04.2020, cujas propostas devem ser
apresentadas até 16.06.2020.
(...)

Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos para proibir que o Distrito Federal u�lize a verba remanejada do fundo de
con�ngência, no valor de R$ 63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos e
sessenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco reais) em serviços de publicidade
e propaganda que não sejam exclusivamente relacionados à pandemia de Covid-19,
sob pena de multa que corresponderá ao valor indevidamente u�lizado, bem como
determinar que qualquer licitação na área de publicidade, cujo contrato seja
custeado com a referida verba remanejada do fundo de con�ngência, consigne no
edital e no contrato que o valor será u�lizado exclusivamente para a prestação de
serviços vinculados ao combate da Covid-19, mo�vo pelo qual SUSPENDO a
licitação referente ao edital n.º 01/2019, até que o edital e o contrato constem,
para fins de futuro controle, que o gasto da verba remanejada do fundo de
con�ngência está vinculada a campanhas publicitárias sobre a pandemia da
Covid-19, tudo nos termos da fundamentação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido
constante no item “c” da inicial (proibição de gastos com publicidade em 2020
superiores ao valor gasto em 2019), porque extrapola o obje�vo desta ação civil
pública, que pretende apenas impedir o uso verbas orçamentárias oriundas de
reserva de con�ngência em serviços de publicidade que não se relacionem
exclusivamente ao combate à Covid-19. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO,
na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários
advoca�cios, conforme ar�gos 17 e 18 da Lei n. 7.347/85. Sentença registrada.
Publique-se. In�mem-se. Sentença subme�da a reexame necessário. Transitada
em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. (grifos nossos)

10. Portanto, mesmo estando a sentença supra com seus efeitos suspensos, em face da interposição de
recurso de Apelação pelo GDF, e o fato de a liminar concedida ab ini�o ainda gerar efeitos até o deslinde da
apelação, não resta ao Distrito Federal, senão incluir no edital e no contrato, para fins de controle, que a



15/12/2020 SEI/GDF - 52556310 - Memorando

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60414387&infra_sistema=… 3/12

verba remanejada do fundo de con�ngência estará, OBRIGATORIAMENTE, vinculada a campanhas
publicitárias sobre a pandemia da Covid-19.

11. Neste contexto, bem como, o não interesse da SECOM/DF na con�nuidade da discussão referente ao
objeto da Liminar/Sentença com a necessidade de uma nova licitação conforme os termos constantes do
o�cio n.º 24/2020-SECOM/GAB/AJL, surge agora a necessidade de parecer jurídico devidamente
fundamentado sobre a questão suscitada.

II.1 – DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DA REVOGAÇÃO:

12. O primeiro aspecto a ser analisado refere-se à possibilidade jurídica da revogação da CONCORRÊNCIA N.º
01/2019-SECOM/DF, por razões de interesse público, em decorrência dos impactos causados pela Decisão
proferida sobre a referida licitação.

13. O art. 49 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicável suple�vamente às licitações
processadas sobre a égide da Lei Federal n.º 12.232, de 29 de abril de 2010, que dispõe sobre as normas
gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por
intermédio de agências de propaganda, estabelece que:

“Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1o  A anulação do procedimento licitatório por mo�vo de ilegalidade não gera
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta
Lei.

§ 2o  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 3o  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.”

§ 4o  O disposto neste ar�go e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento
de dispensa e de inexigibilidade de licitação. (grifos nossos)

14. Como lembrete, destacamos que no próprio edital em seu subitem 29.8, traz o entendimento da Norma
acerca da revogação:

(...) 29.8. Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, esta
concorrência será anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá
ser revogada, em qualquer de suas fases, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e
suficiente para jus�ficar tal conduta. (grifo nosso)

15. Nos termos do edital e da legislação vigente, conforme se extrai da simples leitura dos disposi�vos acima,
podemos afirmar que é perfeitamente lícito que a Administração Pública revogue as licitações em curso, por
mo�vos de interesse público com base em um juízo discricionário de conveniência e oportunidade, desde
que existente fato superveniente, per�nente e suficiente para jus�ficar tal conduta, devidamente
demonstrado em parecer escrito.

16. Trata-se, pois, de uma forma de manifestação do ”poder de autotutela” de que dispõe a Administração
Pública na busca da consecução do interesse público, retratado na Súmula n.° 473 do Supremo Tribunal
Federal da seguinte forma:

Súmula 473 do STF - “A Administração pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos,’ ou
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revogá-los, por mo�vo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. (grifo nosso)

17. Note-se que a jurisprudência é pacífica ao admi�r a possibilidade da revogação pela Administração
Pública, a qualquer tempo, das licitações em curso, quando presentes razões de interesse público,
supervenientes e devidamente demonstradas. Nesse sen�do, apenas para apontar alguns exemplos colhidos
dos tribunais pátrios, temos:

“CONTRATAÇÃO PÚBLICA - LICITAÇÃO - REVOGAÇÃO NECESSIDADE DE MOTIVA ÇÃO
- FATOSUPERVENIENTE COMPROVADO, PERRTINENTE E JUSTIFICADO.
A Administração Pública, no âmbito de seu poder discricionário, é dado revogar o
procedimento licitatório, por razões de interesse público. Todavia, ao Poder
Judiciário compete apenas avaliar a legalidade do ato, de maneira que lhe é vedado
adentrar ao âmbito de sua discricionariedade, fazendo juízo a respeito da
conveniência e oportunidade, bem como acerca da efe�va existência de interesse
público.

A revogação do certame é ato administra�vo, exigindo, portanto, a devida
fundamentação e mo�vação (justo mo�vo para seu desfazimento), assim como o
cumprimento das deposições legais.
O art.49 ela Lei de Licitações e Contratos Administra�vos prevê a possibilidade de
revogação do procedimento licitatório, em caso de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar
tal conduta.” (STJ, RMS n.° 23.360, Rel. Min, Denise Arruda, j. 17.12.2008)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. ANULA ÇÃO.  RECURSO PROVIDO.

7. A licitação, como qualquer outro procedimento administra�vo, é susce�vel de
anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por conveniência e oportunidade,
nos termos do art. 49 da Lei 8.666793 e das Súmulas 346 e 473/STF. Mesmo após a
homologação ou a adjudicação da licitação, a Administração Pública está
autorizada a anular o procedimento licitatório, verificada a ocorrência de alguma
ilegalidade, e a revogá-lo, no âmbito de seu poder discricionário, por razões de
interesse público superveniente. Nesse sen�do.’ MS 12.047 DF, 1‘ Seção, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 16.4.2007, RMS 1.7177PR, 2‘ Turma, Rel. Min. Hélio
Mosimann, DJ de 14.12.1992. (STJ, RMS n.° 28.927 — RS, 1‘ t., Rel. Min. Denise
Arruda, j. 17/12/09)
“O juízo de conveniência e oportunidade a respeito da revogação da licitação é,
pela sua própria natureza ato discricionário, priva�vo da autoridade
administra�va onde deve resguardar o interesse público. Nos termos do art. 49 da
Lei n° 8.66671993, a revogação somente poderá ser efe�vada por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
per�nente e suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo ser promovida a
anulação do certame por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado”. (TCU, Acórdão n.°
3084/2007, Primeira Câmara)
“Frise-se que a revogação de procedimento licitatório é ato discricionário do
administrador público, conforme inclusive já sumulado pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal (Enunciado n.° 473), não cabendo, destarte, ques�onar o ato de
revogação trazido ao conhecimento desta Corte de Contas. A propósito, este é o
teor do aludido Enunciado, verbis.’ (...)” (TCU, Acórdão n.° 2119/2008, Segunda
Câmara)

25. Do bloco norma�vo supra pode-se compreender que a revogação de certame,
apesar de ser uma prerroga�va, não pode ocorrer sem qualquer �po de limitação,
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razão pela qual o ordenamento jurídico estabelece, em substância, os seguintes
requisitos para tanto: a) fato superveniente que tenha transfigurado o
procedimento em inconveniente ou inoportuno; b)  mo�vação; e c) contraditório e
ampla defesa prévios.
26. Noutras palavras, constatada a ocorrência de fato superveniente capaz de
suportar o desfazimento do processo licitatório por inconveniência e/ou
inoportunidade, a Administração deve comunicar aos licitantes a intenção de
revogação, oferecendo-lhes direito ao contraditório e à ampla defesa prévios, em
prazo razoável, para que defendam a licitação deflagrada e/ou demonstrem que
não cabe o pretendido desfazimento, tudo antes de ocorrer a decisão da
Administração de forma mo�vada. (Acórdão 455/2017-Plenário e, no mesmo
sen�do: acórdãos 1.725/18-Plenário e 4.467/2019 – 2ª Câmara)

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - reiterar o
item II-b da Decisão nº 5.885/2010, para cumprimento em 30 (trinta) dias,
facultando ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
DER/DF, caso não pretenda dar prosseguimento à Concorrência nº
11/2009DER/DF, a apresentação, no mesmo prazo, das jus�fica�vas per�nentes
para a revogação ou anulação do certame, nos termos do art. 49 da Lei de
Licitações; II - autorizar o retorno dos autos à 3ª ICE, para adoção das providências
per�nentes. (TCDF, Decisão n.º 1961/2011) (grifos nossos)

18. No caso concreto, com base nas informações con�das nas Decisões proferidas e nos documentos
integrantes do processo, é possível inferir que estão plenamente preenchidos os requisitos legais
autorizadores da revogação da licitação, na medida em que:

a) - restou demonstrada a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na decisão judicial proferida?

b) - tal fato é per�nente e suficiente para jus�ficar o cancelamento do certame, na medida que da forma
como foi disponibilizada a licitação, a Decisão Judicial proferida determinando que qualquer licitação na área
de publicidade, cujo contrato seja custeado com verba remanejada do fundo de con�ngência, deverá constar
no edital e no contrato que o valor será u�lizado exclusivamente para a prestação de serviços vinculados ao
combate da Covid-19, poderá ferir os princípios básicos da licitação, em especial os princípios da legalidade,
da vinculação ao  instrumento convocatório e do julgamento obje�vo, visto que o certame está na fase de
julgamento das propostas técnicas ou até mesmo inviabilizar a prestação dos serviços a serem contratados
futuramente?

19. O preenchimento dos requisitos acima referidos deverá ser exposto, de forma minuciosa e detalhada.
Dessa forma, uma vez demonstrada que a Decisão judicial traz impactos que inviabilizam o julgamento
obje�vo do certame e a consecução do objeto, entendemos presentes  os  requisitos  legais  para  a
revogação da licitação, por interesse público, fundado  em  um  juízo  de conveniência e oportunidade da
SECOM/DF (art. 49 da  Lei n.° 8.666/93), na medida em  que  as  condições  iniciais  previstas  para  o
julgamento e a contratação se alteraram substancialmente, jus�ficando a revogação  do  certame  e  a 
revisão das suas respec�vas premissas na  busca  da  formatação  mais  adequada  para atender os termos da
decisão proferida.

II.2 – DO PROCEDIMENTO PARA REVOGAÇÃO:

20. Fixada a premissa acerca da viabilidade jurídica e o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da
revogação da presente licitação, cumpre analisar o procedimento a ser adotado visando o cancelamento do
certame, em especial no que tange: (a) ao momento da emissão do juízo de conveniência e oportunidade
para a revogação da licitação (ocorrência de fato superveniente e mo�vaçao); (b) à necessidade da abertura
de prazo para a  apresentação de defesa e recursos pelos licitantes interessados (contraditório e ampla
defesa); e (c) aos próximos passos a serem observados para o regular cancelamento da CONCORRÊNCIA N.º
01/2019-SECOM/DF. 

II.2.1 – REQUISITO - OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E MOTIVAÇÃO:
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21. Considerando que a Concorrência transcorria seus trâmites normais, inclusive com a abertura do certame
e o recebimento dos invólucros das propostas técnicas e de preços, e repen�namente, de maneira
imprevisível, a Subcomissão Técnica e a CEL/SECOM foi informada da decisão judicial proferida, suspendendo
os trabalhos e aguardando a termino da lide no Judiciário.

22. No caso em tela o mo�vo superveniente para revogação do certame está devidamente comprovado, na
medida da impossibilidade, neste momento, após o recebimento dos invólucros referente ao julgamento
técnico do certame, de atender determinação judicial proferida, que definiu a obrigatoriedade, para fins de
controle, de que em qualquer licitação na área de publicidade, cujo contrato seja custeado com verba
remanejada do fundo de con�ngência, esteja incluído no edital e no contrato determinando que o valor
disponibilizado deverá será u�lizado exclusivamente para a prestação de serviços vinculados ao combate da
Covid-19.

23. Como já citamos as licitantes já entregaram suas propostas sem a previsão excepcional da situação
imposta pela Covid-19 incluindo campanhas considerando um cenário ideal antes da pandemia. E a inclusão
no certame desta obrigatoriedade, salvo melhor juízo, poderia ocasionar prejuízos irreparáveis no
julgamento das propostas técnicas, ferindo princípios básicos da licitação, em especial os princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento obje�vo. A não previsibilidade no Briefing (Anexo I
do edital) de campanhas publicitárias que versam exclusivamente sobre a pandemia da Covid-19 ocorreu, em
virtude, de que a SECOM/DF, naquele momento, entendia que tais campanhas já estariam contempladas
para fazer frente às despesas com Publicidade e Propaganda na modalidade U�lidade Pública (52004926).
Lembramos ainda que, o Plano de Comunicação Publicitária é composto dos subquesitos: Raciocínio Básico,
Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Cria�va e Estratégia de Mídia e Não Mídia, devendo as
licitantes usarem o Briefing como base para confecção do referido Plano (item 11.3 do edital).

24. Outro fator determinante que podemos citar, é que o edital é o documento mais importante da licitação.
Isso porque ele contém todas as regras que serão aplicadas durante o procedimento:  A modalidade da
licitação, a forma de julgamento da proposta e da habilitação, quem poderá par�cipar, os documentos
necessários, etc. Todavia, caso o Interessado, antes da abertura, iden�fique algum erro, falha no edital ou
ainda algum item ficou confuso em sua interpretação, Nesses casos, existem dois instrumentos que podem e
devem ser u�lizados pelos licitantes: O pedido de esclarecimento e a impugnação do edital. Na Concorrência
foram apresentados dois pedidos de esclarecimentos que abordaram o tema Covid-19 (Pedidos 13 e 33
disponíveis no processo SEI (40663317 e 41979139) e no site
h�p://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-01/), sendo, naquele momento, devidamente respondidos
e disponibilizados a todos.

25. O Superior Tribunal de Jus�ça já teve a oportunidade de decidir que a resposta de consulta a respeito de
clausula de edital de concorrência pública é vinculante; desde que a regra assim explicitada tenha sido
comunicada a todos os interessados (Resp. 198665/RJ). Senão vejamos:

‘MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. OBRAS PARA A
TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO EMANADO
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE IMPUGNAR O EDITAL. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS.
RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO PARA INABILITAR O CONSÓRCIO FORMADO
PELAS IMPETRANTES. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA DA LICITAÇÃO
EM COMENTO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM
COMPLEMENTO AO EDITAL 2/2007. CARÁTER VINCULANTE. ALTERAÇÃO DAS
REGRAS NO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(...)

4. Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração encontra-se
estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as normas
e condições dele constantes. É o instrumento convocatório que dá validade aos
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atos administra�vos pra�cados no curso da licitação, de modo que o
descumprimento às suas regras deverá ser reprimido. Não pode a Administração
ignorar tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou inadequadas. Caso
assim entenda, deverá refazer o edital, com o reinício do procedimento licitatório,
jamais ignorá-las.
(...)

9. Considerando a inexistência de previsão específica na Lei 8.666/93 e no Edital
2/2007 quanto à forma de u�lização de atestados rela�vos a obras desenvolvidas
em consórcios anteriores, tem-se que devem ser observados os esclarecimentos
prestados pela Comissão de Licitação, conforme determinação constante do
instrumento convocatório (item 17.2).
10. Quanto ao caráter vinculante dos esclarecimentos prestados, ressalta o
doutrinador Marçal Justen Filho que ‘é prá�ca usual, fomentada pelo próprio art.
40, inc. VIII, que a Administração forneça esclarecimentos sobre as regras
editalícias. A resposta formulada administra�vamente apresenta cunho
vinculante para todos os envolvidos, sendo impossível invocar o princípio da
vinculação ao edital para negar eficácia à resposta apresentada pela própria
Administração’. Acrescenta, ainda, que ‘a força vinculante da resposta ao pedido de
esclarecimento envolve as hipóteses de interpretação do edital. Ou seja, aplica-se
quando há diversas interpretações possíveis em face do ato convocatório. Se a
Administração escolhe uma ou algumas dessas interpretações possíveis e exclui
outras (ou todas as outras), haverá vinculação’ (‘Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administra�vos’. 11ª ed., São Paulo: Dialé�ca, 2005, pp. 402/403).
11. Sobre o assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Jus�ça, no sen�do de
que ‘a resposta de consulta a respeito de cláusula de edital de concorrência
pública é vinculante; desde que a regra assim explicitada tenha sido comunicada a
todos os interessados, ela adere ao edital’ (REsp 198.665/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ de 3.5.1999)’. (grifos nossos) (MS 13005/DF, 1ª Seção, Rel. Min.
Denise Arruda, DJe 17/11/2008). (grifos nossos)

26. Portanto, incluir agora, a determinação constante da Decisão Judicial no edital da CONCORRÊNCIA N.º
01/2019-SECOM/DF poderia ferir os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento
obje�vo.

27. Conforme ensina Marçal Justen Filho, in verbis:

A revogação do ato administra�vo funda-se em juízo que apura a conveniência do
ato rela�vamente ao interesse público. No exercício de Competência discricionária,
a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo incompa�vel com o
interesse público. (...). Após pra�car o ato, a Administração verifica que o interesse
público poderia ser melhor sa�sfeito por outra via. Promoverá, então, o
desfazimento do ato anterior. Assim, verificado que o interesse público poderá ser
sa�sfeito de uma forma melhor, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação,
com o obje�vo de sanar as incorreções apresentadas, para promovê-la de uma
forma que atenda melhor inclusive os interesses das possíveis empresas
interessadas. (...) (Comentários à Lei das Licitações e Contratos Administra�vos, 9º
ed., São Paulo, Dialé�ca, 2002, p. 438)

28. Também devemos ressaltar que, no texto da Ação Civil Pública ajuizada, o MPDFT assim manifestou:

(...)

No caso concreto, os elementos indicam que os limites da discricionariedade
administra�va não serão observados, se não houver vinculação entre o des�no das
verbas remanejadas e a pandemia. O aumento considerável da verba que será
gasta com publicidade e propaganda, parte considerável dela fruto de
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remanejamento da reserva de con�ngência, sem qualquer vinculação específica,
direta e obje�va com a pandemia, se mostra absolutamente desarrazoada e
desproporcional, pois impede e cria obstáculos para a fiscalização futura das
contas públicas E, AINDA, VICIA O ATO ADMINISTRATIVO, CONCORRÊNCIA
PÚBLICA, EM TERMOS DE MOTIVAÇÃO E FINALIDADE. PORTANTO, TRATA-SE DE
PROBLEMA DE LEGALIDADE, NÃO DE MÉRITO (...). (grifo nosso)

29. Desta forma, no entendimento desta CEL/SECOM, resta a Administração Pública u�lizar o ins�tuto da
revogação u�lizando-se do juízo de discricionariedade, levando em consideração a conveniência em relação
ao interesse público, sendo medida perfeitamente legal, consoante doutrina e jurisprudência sobre o
assunto.

30. Em tempo, sugerimos que a SUAG/SECOM se manifeste quanto à existência de dotação orçamentária
específica para despesas com Covid-19 no exercício de 2020, visto que a dotação que respalda o certame
está assim descrita:

23.3. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 15101

II - Programa de Trabalho: 04.131.6203.8505.0002 – Publicidade e Propaganda –
Ins�tucional – SECOM/DF, no valor de R$ 36.374.144,00 (trinta e seis milhões,
trezentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais); e
04.131.6203.8505.0004 – Publicidade e Propaganda – U�lidade Pública –
SECOM/DF, no valor de R$ 105.025.856,00 (cento e cinco milhões, vinte e cinco mil,
oitocentos e cinquenta e seis reais)
III - Natureza da Despesa: 339039

II.2.2 – REQUISITO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:

31. O § 3º do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, aplicável suple�vamente a este certame, estabelece que “no caso
de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa ”.

32. O referido disposi�vo foi objeto de acaloradas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo restado
fixado o entendimento de que a revogação de uma determinada licitação não gera para os licitantes o direito
de prévia manifestação, exceto nos casos em que a licitação foi revogada após a adjudicação do objeto.
Nesse sen�do, conforme destaca Diógenes Gasparin:

“A revogação é o desfazimento da licitação acabada por mo�vos de conveniência e
oportunidade (interesse público) superveniente prevista no art.  49 da lei n.º
8.666793”. A referida lei prevê que no caso de desfazimento da licitação ficam
assegurados o contraditório e a ampla defesa, garan�a essa que é dada somente
ao vencedor, o único com efe�vos interesses na permanência desse ato, pois
através dele poderá celebrar o contrato.” Gasparin, Diógenes. Direito
Administra�vo. 11‘ ed. Saraiva, São Paulo, 2006. P 620.

33. Na esteira deste raciocínio, caso não tenha ocorrido adjudicação do objeto da licitação não há que se
falar em descumprimento do princípio do contraditório ou ampla defesa.

34. A orientação dos tribunais superiores, inclusive, é direcionada exatamente no sen�do de que somente
surge o direito à ampla defesa e ao contraditório no caso da revogação dos certames licitatórios após a
adjudicação do objeto. Nessa linha, temos as seguintes decisões:

“(...) A decisão de revogar a licitação consulta os melhores interesses da apelante. A
fls. 257-TA se vê a designação do Diretor da DILOG como subs�tuto da presidência
da RFF S.A., sendo que o ato foi pra�cado durante a subs�tuição, com o que não há
qualquer desvio de poder de seu autor. Considera-se, ainda, que não se concre�zou
o direito adquirido, bem como o ato jurídico perfeito, pois o direito para apelada,
nasceria da adjudicação do objeto da concorrência, consequência da
homologação. Essa homologação não foi lançada, considerando-se que as
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condições da licitação não consultavam os mais elevados interesses do apelante.
(...) Ora, o direito adquirido surge com a aceitação defini�va da proposta e
adjudicação do objeto da licitação. No caso vertente, não se chegou a tal ponto, eis
que o presidente em exercício da empresa apelante acatou parecer de sua
assessoria e resolveu revogar o processo licitatório. (...) Como se sabe, “a revogação
é uma expressão da discricionariedade no processamento posi�vo das funções da
Administração: seu fundamento úl�mo, como o de todo ato administra�vo, é o
interesse público; seu fundamento imediato é a  liberdade,  ou melhor, a discrição
administra�va, por não estar a decisão vinculada a um dos elementos de fim e de
mediação”, de modo que, posi�vando-se uma inconveniência superveniente, como
a da hipótese, a Administração “revoga por mo�vo de mérito, quando, em virtude
de razões supervenientes, muda o entendimento dos fatos e do direito, optando por
outra via mais conveniente, renunciando, assim, à  anterior, embora igualmente
válida”. (...) Ora, antes da homologação da licitação, não exsurge aos concorrentes
nenhum direito subje�vo capaz de impedir a revogação da abertura do processo
licitatório, por óbvia conveniência pública, superveniente à desistência de todos os
concorrentes menos um, nem tampouco alguma lesão patrimonial, de que se
irradiasse direito a indenização. (STF, AI em MS n.° 228.554-4, Rel. Min. Cézar
Peluso, j. 08.06.04) (grifos nossos)
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, § 3°, DA LEI 8.666793.

1. A autoridade administra�va pode revogar lîcitação em andamento, em fase de
abertura das propostas, por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado.
2. É salutar que o sistema de comunicações possa ser executado de modo que
facilite a concorrência entre empresas do setor e possibilite meios de expansão do
desenvolvimento da região onde vai ser u�lizado.
3. Revogação de licitação em andamento do §3º, do art. 49, da Lei8.666/83.

4. Ato administra�vo com a caracteris�ca supramencionada é de natureza
discricionária quanto ao momento da abertura de procedimento licitatório.
5. Só há aplicabilidade do § 3º, do art. 49, da lei 8.666/93, quando o
procedimento licitatório, por ter sido concluído, gerou direitos subje�vos ao
licitante vencedor (adjudicação e contrato) ou em casos de revogação ou de
anulação onde o licitante seja apontado, de modo direto ou indireto, como tendo
dado causa ao proceder o desfazimento do certame.
6. Mandado de segurança denegado. (STJ, MS n.° 7017/DE, Rel. Min. José Delgado)
(grifo nosso)

35. Extrai-se dos referidos julgados que se a revogação do certame ocorrer antes da homologação não se
aplica o disposto no §3º do art. 43 da Lei n° 8.666/93, podendo eventual defesa dos direitos da adjudicatária
ser feita posteriormente. (Precedentes: RMS 23.402/PR, Segunda Turma, DJ 02.04.2008; MS 12.047/DF,
primeira seção, DJ 16.04.2007).

36. Assim, com esteio na doutrina e jurisprudência dominantes, entendemos que não há a necessidade da
oi�va prévia de nenhum dos licitantes, nem mesmo se houvesse licitante classificado provisoriamente em
primeiro lugar, posto que ainda não houve adjudicação do objeto  e homologação do certame.

37. Situação um pouco diferente ocorre com a possibilidade da apresentação de recurso administra�vo, na
forma prevista no art. 109, I, "c", da Lei Federal n.° 8.666/93, pelos licitantes interessados.

38. O recurso administra�vo, além de cons�tuir um meio de tutela de direito próprio dos licitantes, também
é um instrumento de controle da legalidade dos atos da Administração Pública.

39. No caso da revogação da licitação antes da adjudicação do objeto, conforme visto, não há o surgimento
de direito subje�vo dos licitantes a ser tutelado. Contudo, que a revogação não se enquadre nas hipóteses
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legais e/ou não tenha obedecido o devido procedimento legal para a sua efe�vação. Nesse contexto, surge a
possibilidade dos licitantes exercerem o controle da a�vidade administra�va por meio da apresentação de
recursos administra�vos contra a revogação do instrumento convocatório.

40. Nesse sen�do, esta CEL/SECOM entende que, mesmo no caso de revogação da licitação por interesse
público, aconselhável abrir o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que os licitantes apresentem recursos
administra�vos contra a decisão que determinar a revogação do certame licitatório, na forma do art. 109, I,
“c” da Lei n.° 8.666/93.

41. Frise-se, contudo, que considerando a natureza discricionária da decisão de revogação do certame
licitatório, a matéria sobre a qual é possível a incidência dos recursos administra�vos se limita ao
preenchimento dos requisitos legais para o cancelamento do procedimento licitatório, ou seja,  a existência
de fato superveniente, devidamente mo�vado, e apto a ensejar a revogação e nunca sobre o mérito da
decisão administra�va, exceto nas situações excepcionalíssimas de abuso de poder e/ou desvio de
finalidade.

II.2.3 – DO MOMENTO PARA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO:

42. Como foi citado anteriormente a CONCORRÊNCIA N.º 01/2019-SECOM/DF encontra-se suspensa na fase
de análise individualizada e julgamento pela Subcomissão Técnica das propostas técnicas.

43. O juízo de conveniência e oportunidade da revogação das licitações em geral é uma decisão que pode ser
exercida a qualquer tempo durante o procedimento licitatório, desde que preenchidos os requisitos
autorizadores para a sua adoção. Acerca do tema, Marçal Justen Filho esclarece que:

(...) A revogação pode ser pra�cada A QUALQUER TEMPO pela autoridade
competente para aprovação do procedimento licitatório. Cabe modificar
afirma�va con�da em edições anteriores acerca ela revogação posterior ao
encerramento da licitação, quando já adjudicado o objeto ao licitante considerado
vencedor. Ao contrário do que defendera anteriormente, deve reconhecer-se
competência para revogação a qualquer tempo, respeitados limites insuperáveis. O
juízo de conveniência, exercitado por ocasião da homologação, não pode ser
renovado posteriormente. Porém, o surgimento de fatos novos poderá autorizar
avaliação acerca da conveniência da manutenção dos efeitos da licitação. Diante de
fato novo e não obstante a existência de adjudicação do objeto a um par�cular, a
Administração tem o poder de revogação. Poderá revogar a adjudicação e a
homologação anteriores, evidenciando que a nova situação fá�ca tornou
inconveniente ao interesse cole�vo ou supraindividual a manutenção do ato
administra�vo anterior. (grifo nosso).

44. No mesmo sen�do, Lucas Rocha Furtado pontua que:

“Questão preliminar que nos parece relevante para a apresentação da resposta
mais adequada ao regime cons�tucional está relacionada ao momento em que a
Administração decide promover a revogação do certame, dado que teoricamente,
a decisão de revogar pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que já tenha ocorrido
homologação e adjudicação do objeto. (grifo nosso).

45. O entendimento dos Tribunais também aponta para a possibilidade da revogação do certame a qualquer
tempo, constatado que a licitação se tornou inconveniente e/ou lesiva ao interesse público. Nesse sen�do,
temos:

“Cuidando, pois, a matéria em questão acerca da per�nência, ou não, da revogação
de certame licitatório, vale assinalar, de início, que o ato de revogar a licitação
pode ser pra�cado a qualquer momento. É priva�vo da Administração. Ensina a
doutrina relacionada ao tema, que a autoridade competente pode revogar a
licitação, se esta for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público,
em razão de fato superveniente, devidamente comprovado, per�nente e suficiente
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para jus�ficar tal conduta, ou anulá-la, por ilegalidade, de o�cio ou por provocação
de terceiros, mediante parecer técnico e devidamente fundamentado. Em qualquer
dos casos de revogação ou anulação deve constar do processo a devida mo�vação
com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos da decisão.” (TCU, Acórdão, n°
955/2011, Plenário Rel. Min Raimundo Carneiro, DOU 20.04.2011”.
“A licitação poderá, a qualquer tempo, ser revogada, contanto que a
Administração mo�ve fundamentadamente o ato com a demonstração
comprovada do surgimento de fato superveniente a jus�ficar a providência.” (TJSC,
AC n.° 140233)”. (grifos nossos).

46. Considerando que o presente procedimento licitatório ainda não se encerrou, não tendo sido adjudicado
o objeto e tampouco homologada a licitação, temos que é perfeitamente possível a emissão da decisão de
revogação da licitação neste momento processual. Ora, se a Autoridade Superior está autorizada a revogar a
licitação mesmo após o exaurimento dos recursos administra�vos, nada impede que esse juízo seja exercido
neste momento, desde que preenchidos os requisitos legais para a revogação do certame. Trata-se de uma
decisão de natureza dis�nta da decisão acerca dos recursos administra�vos, fundada em um fato
superveniente que alterou os pressupostos da licitação em curso (Decisão Judicial “...qualquer licitação na
área de publicidade, a obrigatoriedade de constar cláusula no edital e no contrato, para fins de controle, de
que verba remanejada de fundo de con�ngência deverá ser u�lizada exclusivamente para a prestação de
serviços vinculados ao combate da Covid-19).

III – CONCLUSÃO:

47. Diante do exposto, concluímos que:

a) Com base nas informações con�das no processo, esta CEL/SECOM entende ser plenamente viável a
revogação da CONCORRÊNCIA N.º 01/2019-SECOM/DF, por interesse público, fundado em um juízo de
conveniência e oportunidade, na medida em que restou demonstrada, do ponto de vista técnico, a
ocorrência de um fato superveniente apto a ensejar a adoção da medida, consubstanciado nas
determinações constantes da LIMINAR/SENTENÇA proferidas quando do julgamento da Ação Civil Pública
Cível- processo n.º 0703957-44.2020.8.07.0018, da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal-TJDFT,
bem como, o não interesse da SECOM/DF na con�nuidade da discussão referente ao objeto da citada
sentença e na necessidade de uma nova licitação conforme os termos constantes do o�cio n.º 24/2020-
SECOM/GAB/AJL (52012029).

b) A CONCORRÊNCIA N.º 01/2019-SECOM/DF encontra-se na fase de julgamento das propostas técnicas e,
no entendimento desta CEL/SECOM a revogação do certame poderá ocorrer a qualquer tempo, sendo certo
que não há nada que impeça que a revogação ocorra no atual momento, desde que a Autoridade Superior
concorde e que os procedimentos de desfazimento atendam aos requisitos legais autorizadores da
revogação da presente licitação.

c) Com fundamento na Jurisprudência citada e no entendimento desta CEL/SECOM, salvo melhor juízo, não
há necessidade da prévia oi�va dos licitantes, nem mesmo se houvesse licitante classificado provisoriamente
em primeiro lugar, acerca de uma possível decisão de revogação da presente licitação, visto que ainda não
houve a adjudicação do objeto e/ou a homologação do certame. CONTUDO, entendemos necessário a
abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para que os licitantes apresentem recursos administra�vos contra
a decisão que determinar a revogação do certame licitatório, na forma do art.  109, I, “c” da Lei  n.º 8.666/93.

d) Surge a necessidade de manifestação da SUAG/SECOM para atendimento da solicitação constante do item
30 deste memorando.

e) Feitas as considerações acima, sugerimos o encaminhamento do presente processo à Autoridade Superior
(Secretário de Comunicação do DF), para expedição do competente Parecer Jurídico, para fins de emissão de
juízo de conveniência e oportunidade acerca do prosseguimento ou não da CONCORRÊNCIA N.º 01/2019-
SECOM/DF. Na hipótese de a Autoridade entender que é o caso de revogação do certame licitatório,
solicitamos que após o feito seja devolvido a esta CEL/SECOM para as providências referentes aos
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procedimentos de revogação e, posteriormente, a devolução dos invólucros apresentados pelos licitantes na
CONCORRÊNCIA N.º 01/2019-SECOM/DF.   

Michel Alves dos Santos

Comissão Especial de Licitação-CEL/SECOM/DF

Presidente
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