
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

Proc. 02.00049/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº: 02.0049/2018
Modalidade: Pregão em sua forma Eletrônica, nº 004/2019 
Empresa Recorrente: LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI-ME,
Recorrido: PREGOEIRA.
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
eventual  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de
serviços de locação de equipamentos e estrutura para realização de
eventos, visando atender as necessidades da Administração Pública
Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

Trata-se  de  Recurso  interposto  pela  empresa  LUAMARTE
SONORIZAÇÃO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.920.840/0001-51,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede a Rua George Resky, n°
4642,  Sala  01,  bairro  Agenor  de  Carvalho,  CEP:  76820-332  no
município de Porto Velho/RO, perante a Superintendência Municipal de
Licitações. As razões recursais endereçadas a esta Pregoeira refere-
se ao Pregão Eletrônico nº 004/2019.

Em  análise  esta  Pregoeira  apresenta  os  seguintes
entendimentos:

I. DA TEMPESTIVIDADE

Os subitens 11.2 e 11.2.2 do edital assim determina:

11.2. Declarado  o  vencedor,  a  Pregoeira  abrirá
prazo de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual,
qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso.

11.2.2. Acolhimento do recurso será concedido prazo
de  03  (três)  dias  para  apresentar  as  razões  do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentar contrarrazões
em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente

Não obstante, o art. 26 do Decreto Municipal nº 10.300,
de 17 de fevereiro de 2006 assim leciona:

Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante
poderá, durante a sessão pública, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido
o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões
de  recurso,  ficando  os  demais  licitantes,  desde
logo,  intimados  para,  querendo,  apresentarem
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contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes
assegurada  vista  imediata  dos  elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

Considerando entender que o recurso já está interposto a
partir  do  acolhimento  da  intenção  de  recurso  pela  Pregoeira,
conforme os motivos consignados pelo recorrente em ata ou no sistema
eletrônico, devendo a Administração conhecer o recurso e examiná-lo,
mesmo quando desacompanhado das razões.

Desta  feita,  considerando  a  tempestividade  das  razões
apresentadas, recebo o presente recurso.

II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre  dizer,  desde  logo,  que  as  decisões  tomadas  no
contexto  deste  processo  administrativo,  cujo  instrumento
convocatório é o Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2019, estão em
perfeita  consonância  com  os  ditames  legais  que  norteiam  os
procedimentos  licitatórios,  com  os  princípios  constitucionais  da
Legalidade, da Razoabilidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da
Publicidade, da Eficiência e da Isonomia, e demais correlatos.

Partindo deste entendimento, a Administração deve atuar
primando não somente pela Legalidade como também pela Celeridade,
Publicidade e Isonomia em todos os seus atos, neles incluídos os
processos licitatórios. O interesse público demanda a eficiência da
Administração, a qual deve mostrar-se pronta tanto para acudir as
demandas da sociedade como para suprir as próprias necessidades.

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que foram
cientificados todos os demais licitantes participantes da existência
e  tramitação  do  respectivo  Recurso  Administrativo  interposto,
abrindo-lhes vistas à apresentação de contrarrazões. 

III. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Alega a Recorrente:

(...)
Ocorre  que  a  empresa  recorrente  foi  declarada
inabilitada por não apresentar a certidão estadual,
certidão  esta,  que  pode  ser  confirmada  junto  ao
SICAF,  sistema  este  que  é  requisito  para  a
participação  da licitação,  portanto o  excesso de
formalismo não pode ser motivo para desclassificar
a empresa ao qual provavelmente tenha ofertado o
menor valor se torna completamente passível de ser
reconsiderado  pela  autoridade  competente  conforme
argumentos fáticos que se verá a seguir:
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II – DAS RAZÕES DO RECURSO 
A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente
inabilitada  sob  o  argumento  acima  enunciado,
incorreu na prática de ato manifestamente ilegal.
Conforme o item 4.1 do edital, para participar do
processo de licitação, é necessário que as empresas
estejam  credenciadas  no  Sistema  de  Cadastro  de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  no
Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –
SICAF,  que  “é  um  sistema  automatizado  de
informações  através  do  qual  os  fornecedores  se
cadastram  gratuitamente,  com  a  finalidade  de
fornecer  materiais  ou  prestar  serviços  para  os
órgãos  da  Administração  Pública  Federal  Direta,
Autarquias e Fundações, que possui validade anual”.
Ainda sobre o edital, em seu item 10.3, em relação
à  regularidade  fiscal,  as  empresas  licitantes,
deveriam fazer prova da regularidade para coma a
Fazenda Estadual.
Ocorre que, para o cadastramento junto ao SICAF é
necessária uma lista de documentação, dentre elas a
cópia  simples  acompanhada  do  original  ou  cópias
autenticadas da Certidão de Quitação com a Fazenda
Estadual,  tal  documento,  atende  ao  exigido  no
edital.
Assim  sendo,  uma  vez  que  a  recorrente  provou  a
regularidade  de  sua  situação  estadual,  por  estar
cadastrada junto ao SICAF, é ilegal inabilitar sua
concorrência tendo em vista a falta de apresentação
apenas da Certidão Negativa Estadual, considerando
que através de uma simples diligência o vício pode
ser sanado. 
Consoante o art. o art. 43, § 3º da Lei Federal nº
8.666/93 preceitua que: “É facultada à Comissão ou
autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que
deveria  constar  originariamente  da  proposta.”
(Grifo nosso) 
Tal procedimento administrativo tem a finalidade de
esclarecer  as  dúvidas  contidas  nas  documentações
apresentadas no processo de licitação, assegurando
um julgamento correto e realmente mais vantajosa,
para os participantes do processo licitatório.
Isto posto, a diligência é o meio adequado para o
caso  em  questão,  no  sentido  de  sanar  qualquer
equívoco  presente  e,  por  fim,  se  confirmar  a
proposta  apresentada  por  esta  empresa  para  que
esteja apta a participação do certame. 
Ainda  assim,  desde  que  não  cause  prejuízo  à
administração  pública,  uma  empresa  não  pode  ser
excluída  do  processo  de  licitação  por  conta  de
questões  irrelevantes,  como  omissões  ou
irregularidades  formais  na  documentação  ou  nas
propostas. 
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A formalidade excessiva evidencia possíveis danos
ao interesse público, que visa o menor preço e a
proposta que melhor atende seus interesses. 
III- DOS PEDIDOS
Diante  de  todo  exposto,  requer  que  o  Recurso
Administrativo, seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE
para que se reconheça a ilegalidade da decisão que
inabilitou a empresa LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI-
ME, promova a diligência para dirimir as dúvidas
presentes e admita a participação da recorrente na
fase  seguinte  da  licitação,  já  que  habilitada  a
tanto a mesma está. 
Nestes termos, 

Pede deferimento,

IV. CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Considerando que não houve manifestação de contrarrazões,
passamos a análise das razões.

V. DA ANÁLISE:

De  posse  das  razões  recursais,  junto  a  esta
Superintendência  Municipal  de  Licitações  -  SML,  preliminarmente
gostaria de ressaltar que o presente certame licitatório seguiu na
íntegra os dispositivos contidos no instrumento convocatório.

Quando  o  edital  remete  suas  deliberações  às  leis
citadas  e  principalmente  nos  Princípios  Constitucionais  da
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da
Eficiência, bem como Lei nº 10.520/02 regulamentadora da modalidade
Pregão, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, art. 3º, assim determina:

Art.  3º  A  licitação  destina-se  a  garantir  a
observância  do  princípio  constitucional  da
isonomia, A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA
A  ADMINISTRAÇÃO e  a  promoção  do  desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da
igualdade,  da  publicidade,  da  probidade
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe
são correlatos.  (Redação dada pela Lei nº 12.349,
de 2010). [Grifamos]

A  princípio  devemos  esclarecer  que  a  licitação  é  um
procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos
coordenados, voltada de um lado, a atender o interesse público, e de
outro,  a  garantir  a  observância  dos  princípios  da  legalidade,
moralidade, isonomia, igualdade, bem como todos os princípios que
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regem os procedimentos licitatórios, de modo que todos os licitantes
possam disputar entre si a participação em aquisições e contratações
que as pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os
particulares.

Ressalta-se que o presente certame licitatório seguiu na
íntegra os dispositivos contidos no instrumento convocatório. Sabe-
se que o julgamento de qualquer licitação deve ser fundamentado em
fatores concretos, exigidos pela Administração Pública em confronto
com  o  ofertado  pelas  empresas  licitantes,  dentro  dos  parâmetros
fixados no Instrumento Convocatório.

 Em apreciação aos argumentos apresentados pela empresa a
cerca de sua inabilitação no Lote 03 do presente Pregão Eletrônico,
tal fato procede, pois vejamos:

    A empresa recorrente, foi declarada inabilitada por não
apresentar  a  certidão  estadual,  certidão  esta,  que  pode  ser
confirmada  junto  ao  SICAF,  sistema  este  que  é  requisito  para  a
participação da licitação, portanto o excesso de formalismo não pode
ser motivo para desclassificar a empresa ao qual provavelmente tenha
ofertado o menor valor.

E  em  atendimento  aos  subitens  10.1.1  e  10.1.2  do
instrumento  convocatório,  esta  pregoeira  poderia  ter  feito  a
consulta  “on  line”  no  SICAF  e  constatado  a  certidão  negativa
estadual, o qual dispõe:

10.1.1.  O  Pregoeiro  ou  Equipe  de  Apoio,  poderá
efetuar consulta “on line” no Sistema de Cadastro
Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em  relação  à
habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e
trabalhista  e  à  qualificação  econômico-financeira
da licitante. (grifo nosso)

10.1.2. Também  poderão  ser  consultados  os  sítios
oficiais  emissores  de  certidões  , especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.(grifo nosso)

Considerando o princípio de vinculação ao Edital e julgamento
objetivo, por descumprimento do estabelecido no subitem 8.3.2, a
empresa LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI – ME, foi desclassificada, pois
não enviou a Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mas
que poderia ser substituída pelo SICAF, conforme o subitem 10.6.3 do
instrumento convocatório, in verbis:

10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo
Registro Cadastral no SICAF a documentação exigida
para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas
“a” a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”)  e (10.5.1 a
10.5.7)  deste  Edital,  quando  durar  o  termo  de
adesão correspondente; 
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Inconformada com o resultado da licitação, a recorrente
apresenta  intenção  de  recorrer  alegando  que  provou  a  sua
regularidade de sua situação estadual, por estar cadastrada junto ao
SICAF, sendo ilegal inabilitar sua concorrência tendo em vista a
falta  de  apresentação  apenas  da  Certidão  Negativa  Estadual,
considerando que através de uma simples diligência o vício poderia
ser sanado. 

“Consoante o art. o art. 43, § 3º da Lei Federal nº
8.666/93 preceitua que: “É facultada à Comissão ou
autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que
deveria  constar  originariamente  da  proposta.”
(Grifo nosso)”

Ademais,  a  consulta  no  SICAF1 foi  realizada,  no  qual
verificou-se a data de validade da certidão estadual  vencida, em
17/01/2016, porém em atendimento ao subitem 10.1.2 do instrumento
convocatório,  esta  pregoeira  consultou  o  site  do  Portal  do
Contribuinte2 e  estando  válida  a  certidão  negativa  de  Tributos
Estaduais, in verbis: 

10.1.2. Também poderão  ser consultados  os sítios
oficiais  emissores  de  certidões,  especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF. (grifo nosso)

          O rigor formal no exame das propostas dos licitantes não
pode  ser  exagerado  ou  absoluto,  sob  pena  de  desclassificação  de
propostas mais vantajosas. Assim sendo, são frequentes as decisões
do Tribunal de Contas, principalmente o da União, que prestigiam a
adoção  do  princípio  do  formalismo  moderado  e  a  possibilidade  de
saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório.

       Resumidamente,  o  formalismo  moderado  se  relaciona  a
ponderação  entre  o  princípio  da  eficiência  e  o  da  segurança
jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos
descritos no art. 3º da lei de licitações:  busca da proposta mais
vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do
desenvolvimento nacional sustentável. 

          Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário:

No  curso  de  procedimentos  licitatórios,  a
Administração Pública deve pautar-se pelo princípio
do formalismo moderado, que prescreve a adoção de
formas  simples  e  suficientes  para  propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos

1 https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf 
2 https://portalcontribuinte.sefin.ro.gov.br/Publico/certidaoNegativaResultado.jsp 
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direitos  dos  administrados,  promovendo,  assim,  a
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo,
respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção
das prerrogativas dos administrados. 

Em atenção ao julgado do Tribunal de Contas da União, em
seu ACÓRDÃO Nº 1017/2015 – TCU – Plenário, o que dispões:

GRUPO I –  CLASSE VII – Plenário
TC 005.105/2015-3. 
Natureza: Representação.
Órgão: Gerência Executiva do INSS - BLUMENAU/SC -
INSS/MPS.    
Interessado:  Cibam  Engenharia  Ltda.
(01.211.015/0001-61).
Advogado constituído nos autos: não há.

SUMÁRIO:  PREGÃO  ELETRÔNICO.
REPRESENTAÇÃO.  PEDIDO  DE
SUSPENSÃO  CAUTELAR.  POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES  NA  HABILITAÇÃO
DE  EMPRESA  PARTICIPANTE.
CONHECIMENTO.  REPRESENTAÇÃO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
NEGATIVA  DE  CONCESSÃO  DE
CAUTELAR. DETERMINAÇÕES. 

(...)

EXAME TÉCNICO

7. A empresa representante informa que o órgão
contratante  habilitou  indevidamente  a  empresa
Construtora  Santos  Carneiro  Ltda.,  pois  ela  não
teria  apresentado  tempestivamente  documentos
exigidos no Edital nos subitens 11.1.2.1 alínea “b”
(prova  de inscrição  no cadastro  de contribuintes
estadual ou municipal), 11.1.2.2 (Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas), 11.1.4.1.a e 11.1.4.1.a1
(Balanço  Patrimonial);  11.1.4.1.C.2  (Prova  de
Capital  Circulante  Liquido  ou  Capital  de  Giro);
11.1.4.1.C.3  (Comprovação  de  Patrimônio  Líquido);
11.1.4.1.C.4 (Declaração da Licitante, Acerca dos
Compromissos  Assumidos);  11.1.4.1.C.4.I
(Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) e
11.1.4.1.C.4.II (Justificativa de Diferença) (Peça
1, p. 7-12).

8.        a) Quanto a não apresentação da prova
de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
ou  municipal  ou  distrital,  conforme  o  caso,
relativa  à  sede  e  domicílio  do  licitante,
pertinente  ao  ramo  de  atividade  que  exerce  e
compatível com o objeto desta licitação - subitem
11.1.2.1 alínea “b” do Edital (Peça 1, p.7-9).

9. Alega que em licitação da Gerência Executiva
do INSS em Duque de Caxias/RJ, Pregão Eletrônico nº
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6/2014, onde se fazia exigência idêntica, a Cibam
teria  sido  desclassificada  por  não  haver
apresentado as mencionadas provas de inscrição no
cadastro  de  contribuintes.  Na  ocasião,  a  Cibam,
considerando  ser  a  exigência  suprimida  pela
inscrição no Sicaf, entrou com representação junto
ao TCU (TC 032.357/2014-1) por entender ter sido
inabilitada ilegalmente, bem como por outras três
supostas irregularidades havidas naquele certame. A
Cibam  transcreve  trecho  do  Voto  do  Acórdão  nº
93/2015 – Plenário:

Considero, ainda, que não houve ilegalidade no que
tange à exigência de prova de inscrição no cadastro
de  contribuintes  estadual  e  municipal,  pois,
conforme asseverou o pregoeiro (peça 3, fl. 2): 
“Quanto às exigências de índole fiscal, igualmente
trata o edital de modo pormenorizado. No subitem
12.1.2.1.  alíneas  “a”  e  “b”  determina  prova  de
inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal relativa à sede e domicílio do licitante
pertinente  ao  ramo  de  atividade  que  exerce  e
compatível com o objeto da licitação. Note que há
no edital previsões autônomas: o subitem 12.1.2.1.
“c.1”, II, “d” exige prova da regularidade perante
as  Fazendas  Estadual  e  Municipal.  Aqui,  sim,  é
possível  a  verificação  por  meio  de  relatório  do
SICAF,  prática  que  foi  adotada  pelo  Pregoeiro  e
equipe de apoio no exame da habilitação. Por sua
vez, o subitem 12.1.2.1. “b” é expresso ao exigir
prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes
estadual ou municipal, conforme o caso, relativa à
sede  e  domicílio  do  licitante.  Até  porque,  pela
alegação da Empresa CIBAM tratar-se-ia de previsões
em demasia, desnecessárias, o que deveria ter sido
questionado por meio de impugnação aos termos do
edital, se assim o fosse. Mas não é. O edital exige
comprovações diferentes, e faz isso relacionando-as
em dispositivos diferentes como acima demonstrado”.

(...)
ACÓRDÃO Nº 1017/2015 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 005.105/2015-3. 
2.  Grupo  I  –  Classe  de  Assunto:  VII  –
Representação. 
3.  Interessado:  Cibam  Engenharia  Ltda.
(01.211.015/0001-61).
4.  Órgão/Entidade:  Gerência  Executiva  do  INSS  -
BLUMENAU/SC - INSS/MPS.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo
no Estado de Santa Catarina (SECEX-SC).
8. Advogado constituído nos autos: não há.
9. Acórdão:
VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de
representação,  com  pedido  de  medida  cautelar,
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formulada pela empresa Cibam Engenharia Eireli EPP,
com  base  no  art.  113,  §  1º,  da  Lei  8.666/1993,
contra ato ocorrido no Pregão Eletrônico 8/2014, da
Gerência Executiva do INSS em Blumenau - SC;
ACORDAM  os  Ministros  do  Tribunal  de  Contas  da
União,  reunidos  em  Sessão  Plenária,  diante  das
razões expostas pelo Relator, em:
9.1.  conhecer  da  presente  representação,  por
atender aos requisitos de admissibilidade previstos
nos  arts.  235  e  237,  inciso  VII,  do  Regimento
Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei
8.666/1993;
9.2. indeferir a concessão de medida cautelar de
suspensão  do  Pregão  Eletrônico  8/2014  formulado
pela empresa Cibam Engenharia Eireli EPP;
9.3. considerar, no mérito, parcialmente procedente
a presente representação, em face da confirmação de
parte dos indícios de irregularidades apontados;
9.4. dar ciência a Gerência Executiva do INSS em
Blumenau/SC de que a documentação de habilitação de
licitante  que  não  seja  suprida  pelo  regular
registro  cadastral  no  sistema  Sicaf  deve  ser
recebida  tempestivamente  ainda  na  fase  de
habilitação, nos termos do que dispõe o art. 14 do
Decreto 5.450/2005;
9.5. determinar o envio de cópias dos documentos de
peça 2, fl. 41, peças 10, 11 e 12, bem como do Voto
e do presente Acórdão à Secretaria de Estado de
Fazenda  –  SEF  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, informando
que  foram  encontrados  indícios  de  inidoneidade
documental  contábil  em  documentos  da  empresa
Construtora  Santos  Carneiro  Ltda.,  CNPJ
01.228.094/0001-13, para as medidas que entenderem
pertinentes dentro de suas esferas de competência;
9.6. autorizar o arquivamento deste processo, após
as comunicações acima mencionadas.
10. Ata n° 15/2015 – Plenário.
11. Data da Sessão: 29/4/2015 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do
TCU na Internet: AC-1017-15/15-P.
13. Especificação do quorum: 
13.1.  Ministros  presentes:  Aroldo  Cedraz
(Presidente), Benjamin Zymler, Raimundo Carreiro e
Vital do Rêgo (Relator).
13.2.  Ministros-Substitutos  convocados:  Augusto
Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.
13.3.  Ministros-Substitutos  presentes:  André  Luís
de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
AROLDO CEDRAZ
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
VITAL DO RÊGO

Relator
Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
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PAULO SOARES BUGARIN Procurador-Geral
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça, no seguinte julgado: 

Rigorismos  formais  extremos  e  exigências  inúteis
não  podem  conduzir  a  interpretação  contrária  à
finalidade da lei, notadamente em se tratando de
concorrência pública, do tipo menor preço, na qual
a existência de vários interessados é benéfica, na
exata medida em que facilita a escolha da proposta
efetivamente  mais  vantajosa.”  (STJ.  REsp  n°
797.179, Rel. Min Denise Arruda, DJ de 07.11.2006).

Para concluir, apresento acórdão do Tribunal de Contas da
União que se direciona no mesmo sentido:

 [...] 

16. Ao contrário, os agentes públicos nomeados para
compor  a referida  comissão de  licitação deveriam
ter se pautado no princípio do formalismo moderado,
que  prescreve  que  as  formalidades  exigidas  não
podem  ser  utilizadas  como  um  fim  em  si  mesmo,
tampouco podem ser exigidas quando dispensáveis. O
formalismo  no  procedimento  licitatório  não
significa  que  se  possa  desclassificar  propostas
eivadas  de  simples  omissões  ou  defeitos
irrelevantes. [...] (Trecho do voto do relator em
TC 009.489/2016-9 ). 

Portanto ao desclassificar a empresa LUAMARTE SONORIZAÇÃO
EIRELI-ME com a proposta mais vantajosa para a Administração, esta
pregoeira agiu com extremo rigor, pois poderia ter verificado no
SICAF  da  empresa,  se  afastando  assim  do  principal  objetivo  da
administração que é sempre na busca da melhor proposta, explicitado
no art. 3º3, aquela que atenda aos requisitos do edital e ainda que
seja a mais vantajosa para administração, é o que se depreende da
leitura do argumento abaixo: 

Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, o
“princípio  do  formalismo  procedimental”  passa  a
noção de que as regras procedimentais adotadas para
a licitação devem seguir parâmetros estabelecidos
na  lei,  não  sendo  lícito  aos  administradores
subvertê-los a seu juízo.

Todavia, é preciso atentar para que, no cumprimento
desse  princípio,  não  se peque  pelo “formalismo”,
consistente  no  apego  exacerbado  à  forma  e  à
formalidade,  a implicar  à absoluta  frustração da

3 “3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da  proposta mais vantajosa para o Poder

Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como

incluir  na avaliação a oferta eivada de nulidade.”  (RMS 23640,  Relator(a):  Min.  MAURÍCIO CORRÊA, Segunda

Turma, julgado em 16/10/2001, DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-07 PP-01268)
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finalidade  precípua  do  certame,  que  é  a  de
selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração Pública.(grifo nosso)

Não  são  raros  os  casos  em  que,  por  um  julgamento
objetivo,  porém,  com  apego  literal  ao  texto  da  lei  ou  do  ato
convocatório, se excluem licitantes ou se descartam propostas que,
potencialmente,  representariam  o  melhor  contrato  para  a
Administração. 

Desta forma, com fundamento nos princípios da legalidade,
moralidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e au-
totutela, DECIDO em conhecer do recurso para no mérito julgá-lo PRO-
CEDENTE, promovendo a RE-CLASSIFICAÇÃO da empresa LUAMARTE SONORIZA-
ÇÃO EIRELI-ME, no LOTE 03.

V. DA CONCLUSÃO

Desta forma, após análise do Recurso, com fundamento nos
princípios de Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da
Moralidade, da Publicidade, da Eficiência, da Razoabilidade e da Au-
totutela, assim como os correlatos, da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, do julgamento Objetivo e a  Seleção da Proposta Mais
Vantajosa para a Administração e em todos os atos até então pratica-
dos, DECIDO em conhecer do Recurso da empresa  LUAMARTE SONORIZAÇÃO
EIRELI-ME., para no mérito julgá-lo PROCEDENTE.

A  Pregoeira  estará  retornando  a  fase  de  Habilitação
para proceder a RE-CLASSIFICAÇÃ da empresa LUAMARTE SONORIZAÇÃO EI-
RELI-ME, no LOTE 03,  prosseguindo com a análise das documentações
enviadas inicialmente, e demais atos pertinentes ao certame.

São Anexos do presente Julgamento do Recurso, os se-
guintes documentos:

1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF da empresa LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI-ME;

2. Certidão Negativa de Tributos Estaduais Atualizada
da empresa LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI-ME.

Porto Velho, 09 de abril de 2019.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira - SML
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