
 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A (RE)PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

(Priscila Segala) 

A publicação dos avisos contendo os resumos dos editais deve ser realizada de 
acordo com o estipulado no art. 21 da Lei de Licitações: 

“Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de 
preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; 
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de 
licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do 
Distrito Federal; 
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de 
circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, 
fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da 
licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. 
§ 1º. O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e 
obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. 
§ 2º. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 
I - quarenta e cinco dias para: 
a) concurso; 
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço". 
II - trinta dias para: 
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior; 
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso 
anterior, ou leilão; 
IV - cinco dias úteis para convite. 
§3º. Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última 
publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva 
disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer 
mais tarde. 
§ 4º. 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.” (grifou-se) 

Uma vez publicado o edital, as partes vinculam-se aos termos nele constantes. 
No entanto, caso haja necessidade de alteração no instrumento convocatório, após 
sua divulgação, mas antes da abertura da licitação1, em virtude de impugnações, 
pedidos de esclarecimentos ou, até mesmo, por iniciativa da própria Administração, a 
referida alteração deverá ser publicada pelos mesmos meios em que ocorreu a do 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente concedido para a apresentação dos 
envelopes se a alteração afetar, inquestionavelmente, a formulação das propostas. 

Cumpre esclarecer que a norma alude a qualquer modificação, o que envolve 
tanto acréscimo como supressão, e ainda que, em que pese o preceito referir-se 

                                                           
1 Após o recebimento e abertura dos envelopes a necessidade de alteração implica na anulação do edital e dos atos subsequentes. 



 

 

expressamente à modificação que afete a formulação das propostas, a interpretação 
deve ser feita no sentido dessa alcançar, também, a documentação de habilitação 
exigida, posto que o prazo de divulgação é concedido justamente para os licitantes 
tomarem todas as providências necessárias à participação no certame, o que envolve a 
busca dos documentos de habilitação, além da formulação da proposta. Marçal Justen 
Filho aduz o seguinte: 

“O que se entende por ‘não afetar a formulação das propostas’? O dispositivo tem de ser 
interpretado segundo o princípio da razoabilidade e em face de cada caso concreto. Em 
princípio, toda e qualquer alteração do edital afeta a formulação das propostas. (...) 
O problema fundamental reside na viabilidade de elaboração das propostas segundo o prazo 
original. Ou seja, é obrigatório reabrir o prazo quando a inovação trazida não puder ser 
atendida no prazo remanescente. Assim, por exemplo, modificar data ou local de entrega de 
propostas não envolve maior problema para os licitantes. O mesmo se diga quanto a 
modificações acerca das condições de participação ou de elaboração de propostas que não 
importem ampliação de encargos ou substituição de dados. 
A questão é problemática, eis que poderá afetar-se indiretamente o interesse dos licitantes. 
Assim, por exemplo, imagine-se que a Administração delibere dispensar a exigência de 
apresentação de um certo documento. É óbvio que isso afeta a formulação das propostas: 
afinal, os licitantes teriam sua situação simplificada. Suponha-se, porém, que um potencial 
interessado não dispusesse daquele documento e, por decorrência, tivesse deliberado não 
participar da licitação. Ao suprimir a exigência, a Administração modificou radicalmente as 
condições da licitação e o sujeito passou a ter interesse concreto e real de participar. Para 
tanto, deverá dispor do prazo necessário e adequado para elaborar sua proposta e obter os 
demais documentos exigidos”

2
. (grifou-se) 

Do excerto doutrinário acima, infere-se que o administrador, ao interpretar o 
dispositivo legal em comento, deve pautar-se no princípio da razoabilidade e ponderar 
as peculiaridades de cada caso concreto, visto que mesmo as alterações que a 
princípio possam parecer de menor importância, podem afetar, ainda que 
indiretamente, a participação dos licitantes. 

A publicidade dessas alterações posteriores no edital visa atingir todos os 
possíveis interessados no certame, incluindo tanto aqueles que já retiraram o edital, 
como àqueles que não participariam da disputa em virtude das exigências até então 
formuladas, bem como terceiros que sequer tinham conhecimento da licitação. 

Portanto, quando houver a inclusão e/ou supressão de exigências, entende-se 
devida a divulgação da alteração através dos mesmos meios inicialmente utilizados, 
além da reabertura do prazo para apresentação das propostas, a fim de atender ao 
normativo e, também, de se evitar qualquer questionamento por parte dos órgãos de 
controle.  

Assevere-se que tal medida visa propiciar tratamento isonômico entre os 
licitantes e poderá acarretar, inclusive, a participação de um número maior de 
interessados, aumentando, assim, a competitividade do certame. 

Nesse sentido orienta o Tribunal de Contas da União: 

“[ACÓRDÃO] 

                                                           
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15. ed. São Paulo: Dialética. 2012, p. 288. 



 

 

9.2 determinar à Agência Nacional de Aviação Civil - Anac, [...], por ocasião de futuras 
concessões destinadas a delegar a exploração de infraestrutura aeroportuária, que: 
(...) 
9.2.5 promova a reabertura de prazos estabelecidos em edital sempre que modificadas as 
condições de formulação das propostas, quer por acréscimo, alteração ou supressão de 
cláusulas diretamente no edital, quer pela divulgação de retificação ou interpretação que 
possa alterar a percepção dos potenciais interessados acerca de comandos pré-existentes no 
edital e seus anexos, em função do disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993”

3
. (grifou-se) 

 

 

                                                           
3 TCU. Acórdão 157/2012 – Plenário. No mesmo sentido: TCU. Acórdão 2638/2010 – Segunda Câmara  e TCU. Acórdão 1197/2010 
– Plenário. 


