
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Proc. 02.00003/2019
ls. _____________

Visto: ___________

Processo 02.00003/2019
Pregão Eletrônico nº 057/2019/SML SRP Nº 027/2019
Objeto:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  ARBITRAGEM  ESPORTIVA,  visando  atender  as
necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto
Velho

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  interposto  pela  Empresa
KATIA SILVA  SANTOS  SANTIAGO  –  ME,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado,
inscrita  no  CNPJ  sob  n.  11.606.280/0001-00,  com  endereço  na  Av.  Manuel
Franco,  nº  668,  Bairro  Nova  Brasília,  Ji-Paraná/RO,  identificada  nesta
resposta como Recorrente, já qualificada nos autos em referência, contra a
decisão da pregoeira que julgou habilitada as licitantes LUCAS PASSOS DE
ARAÚJO e  SPORT COMPANY ATIVID. FISICA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPORTIVA
LTDA, já qualificadas nos autos e, que serão identificadas doravante como
Recorridas.

I – Dos requisitos de Admissibilidade

Antes de adentrar o mérito, cumprindo as formalidades legais,
verifico que o Recurso Administrativo da Empresa KATIA SILVA SANTOS SANTIAGO
– ME, observou os requisitos estabelecidos na legislação e no instrumento
convocatório  para  sua  admissibilidade,  inclusive  quanto  à  necessária
manifestação da intenção de recorrer em campo próprio do Sistema de forma
tempestiva. De igual modo, as razões recursais da Recorrente vieram a tempo
e modo e está autuada nas fls. 879 a 889 dos autos.

Intimadas as demais Licitantes para, querendo, contrarrazoar
os termos da Empresa Recorrente, somente a Empresa LUCAS PASSOS DE ARAÚJO,
encaminhou  contrarrazões,  a  qual  também  cumpriu  formalidades  legais,
consoante documentos acostados nas fls. 891 a 892 do processo administrativo
em referência e ambos os documentos foram divulgados no campo Documentos do
Sistema Licitações-e1 e no Portal da Prefeitura de Porto Velho2. 

II. Dos fatos

De acordo com o que previa o Edital de Licitação, em 10 de
junho  de  2019,  no  horário  designado  no  instrumento  convocatório,  foram
abertas as Propostas e realizada a disputa de Preços relativa ao Pregão
Eletrônico em epígrafe.

Após  o  encerramento  da  disputa,  tal  como  preconizado  no
Edital, todas as empresas que foram classificadas em primeiro lugar na fase
de  lances,  foram  instadas  a  negociar  preços  mais  vantajosos  para  a

1 https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
2 https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n-0572019-srp-n-0272019-

objeto-registro-de-precos-para-eventual-e-futura-contratacao-de-empresa-especializada-em-

servicos-de-arbitragem-esportiva/ 
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Administração e para o envio de Documentos de Habilitação e Proposta de
Preços ajustada ao lance final. 

Uma  vez  que  enviada  toda  documentação,  a  representante  da
empresa KATIA SILVA SANTOS SANTIAGO – ME, Sra Jéssica Guimarães, solicitou
através  de  e-mail  (fls  869  dos  autos),  as  documentações  de  todas  as
licitantes  classificadas  em  1º  lugar  no  pregão  supra,  nos  quais  foram
atendidas a solicitação, conforme consta às fls 870/872.

Ocorre que ao analisar as documentações enviadas, a empresa
KATIA, informou através do e-mail (fls 875) que o atestado da empresa LUCAS
ARAUJO  PASSOS  não  tem  Firma  Reconhecida,  e  com  fulcro  no  princípio  da
legalidade, moralidade, isonomia e demais correlatos aplicáveis à matéria,
sem prejuízo das culminações legais, e em atendimento ao subitem 10.4.13, no
dia 14/06/2019 todas as empresas arrematantes foram convocadas a comprovar a
veracidade dos seus Atestados, sendo estipulado prazo para a comprovarem
autenticidade de tais documentos até o dia 19/06/2019. Findo o prazo, todas
as convocações foram atendidas, conforme consta às fls.751/766, dos autos e
o Relatório de Diligência, fls 917/922, e publicado no campo Documentos do
Sistema Licitações-e4 e no Portal da Prefeitura de Porto Velho5.

Seguindo a regular tramitação dos processos licitatórios no
âmbito  desta  Superintendência,  após  o  recebimento  tempestivo  das
documentações requeridas e, procedida análise preliminar6, ato seguinte, os
autos  foram  remetidos  à  ATESP/SML  para  análise  pelo  Assessor  Técnico
contábil dos documentos  contábeis.  Conforme  Parecer Contábil n. 082/2019
(fls. 691), analisando as exigências editalícias conclui que: “o item 10.5 –
Qualificação Econômica e Financeira, estabelece que as empresas licitantes
devam comprovar a boa situação financeira, com a apresentação do Balanço
Patrimonial e suas Demonstrações Financeiras do último exercício social já
exigíveis  na  forma  da  lei,  comprovando  que  os  índices  sejam  igual  ou
superior a 1 (um), as fls. 413 a 415. Diante dos fatos foram analisados as
Demonstrações Contábeis, às fls 538 a 546, 591 a 597, 645 a 651, 678 a 687,
CONCLUÍMOS  que  as  empresas:  MASTER  COMERCIO  DE  ARTIGOS  ESPORTIVOS  E
ELETRÔNICOS LTDA, CPNJ: 12.050.428/0001-28, KATIA SILVA SANTOS SANTIAGO –
ME,  CNPJ:  11.608.280/0001-00,  IMPÉRIO  COMERCIO  E  SERVIÇOS  –  ME,  CNPJ:
22.295.341/0001-98, SPORT COMPANY FÍSICA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPORTIVA
LTDA,  CNPJ:  25.330.809/0001-02,  estão  APTAS  e  QUALIFICADAS
ECONOMICAMENTE...”.

Em vista disso, após a análise dos demais aspectos exigidos em
Edital  e  na  legislação,  em  data  e  horário  previamente  consignados  no
Sistema, as Empresas:  MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRÔNICOS
LTDA,  CPNJ:  12.050.428/0001-28  KATIA  SILVA  SANTOS  SANTIAGO  –  ME,  CNPJ:
11.608.280/0001-00, IMPÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS – ME, CNPJ: 22.295.341/0001-
98,  SPORT  COMPANY  FÍSICA  CONSULTORIA  E  ASSESSORIA  ESPORTIVA  LTDA,  CNPJ:
25.330.809/0001-02,  por  terem  sido  consideradas  habilitadas,  foram

3 “10.4.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em

papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome  completo  do  signatário,  estando  as
informações ali  contidas sujeitas a verificação de sua  veracidade por  parte da Administração, conforme
disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017”.
4 https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
5 https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n-0572019-srp-n-0272019-objeto-

registro-de-precos-para-eventual-e-futura-contratacao-de-empresa-especializada-em-servicos-de-arbitragem-
esportiva/ 

6 Conforme Despacho exarado por esta Pregoeira nas fls. 690.
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Declaradas Vencedoras, ocasião em que foi aberto prazo para manifestação de
intenção de interpor recurso administrativo, nos termos do inciso XVIII do
art. 4º da Lei n. 10.520/20027. Desta feita a Empresa  KATIA SILVA SANTOS
SANTIAGO – ME manifestou, tempestivamente e em campo próprio do Sistema,
intenção de recorrer, nos lotes arrematados pelas empresas LUCAS PASSOS DE
ARAÚJO e  SPORT COMPANY ATIVID. FISICA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPORTIVA
LTDA, pelos motivos abaixo:

MENSAGENS NO CHAT DOS LOTES ARREMATADOS PELA EMPRESA SPORT COMPANY
DATA EMITENTE MENSAGEM

26/06/19 às
12:48:05:07

8 Pregoeiro

Informo que o prazo para manifestação de interpor recurso
encontra-se aberto. Sendo o prazo de 01 (uma) hora, con-
tados a partir de declarado vencedor.

MENSAGEM NO CAMPO RECURSO

DATA EMITENTE MENSAGEM

26/06/2019
12:53:20

KATIA SILVA SAN-
TOS SANTIAGO – ME

Vem através deste MANIFESTAR INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO 
visto que a empresa SPORT COMPANY não apresentou o balanço
autenticado e demais irregularidades, e pela demais razões
de fato e de direito que serão expostas nos Memoriais de 
recursos.

MENSAGENS NO CHAT DOS LOTES ARREMATADOS PELA EMPRESA LUCAS ARAUJO
DATA EMITENTE MENSAGEM

26/06/2019
12:24:11:65

1 Pregoeiro

Informo que o prazo para manifestação de interpor recurso
encontra-se aberto. Sendo o prazo de 01 (uma) hora, con-
tados a partir de declarado vencedor.

MENSAGEM NO CAMPO RECURSO

DATA EMITENTE MENSAGEM

26/06/2019
12:20:43 

KATIA SILVA SAN-
TOS SANTIAGO – ME

A empresa KATIA SILVA SANTOS SANTIAGO – ME, CNPJ Nº 
11.606.280/0001-00, vem através deste MANIFESTAR INTENÇÃO 
DE INTERPOR RECURSO visto que a empresa Lucas Araújo Pas-
sos, pois a procuração, atestado de capacidade técnica e 
balanço estão em desacordo 

Nesse  contexto  e,  unicamente  por  medida  cautela,  seguindo
orientações doutrinárias e jurisprudências quanto ao tema, acolhi o recurso
administrativo e abri prazos para apresentação das razões e contrarrazões,
nos seguintes termos: 

MENSAGENS NO CHAT DOS LOTES ARREMATADOS PELAS EMPRESAS LUCAS ARAUJO E SPORT COM-
PANY

DATA EMITENTE MENSAGEM

27/06/2019
11:30:50:253

Pregoeiro

Acolho a intenção de recurso da empresa KATIA SILVA SANTOS
SANTIAGO - ME, em atendimento ao subitem 11.2.2 e 11.3 do 
edital, ou seja do dia 28/06/2019 a 02/07/2019 até as 15h 
(DF).

27/06/2019 Pregoeiro E após o término do prazo da recorrente, será aberto prazo

7 Art. 4º Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as
seguintes regras: 

XVIII  -  declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e  motivadamente  a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;
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11:31:06:860
para a empresa vencedora, caso queira, a apresentar as 
contrarrazões. Atenciosamente, a pregoeira.

Os documentos relativos as razões e contrarrazões de recurso
estão  divulgadas  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho  e  Sistema
Licitações-e, para ciência de todos os interessados. 

III. Das Razões Recursais

A Recorrente pleiteia a reforma da Decisão exarada por esta
Pregoeira, que considerou habilitada e, por conseguinte Declarou Vencedora
do certame a Empresa, pelos motivos que expôs em suas razões e cuja síntese
segue abaixo: 

a) A  empresa  SPORT  COMPANY  ATIVIDADE  FISICO  não  apresentou  o  balanço
autenticado conforme item, 10.5.1 e sub item 10.5.4, conforme segue;

Alega  a  Recorrente  que  a  empresa  STPORT  COMPANY,  não
apresentou o Balanço autenticado, conforme o item 10.5.1 e subitem 10.5.4 do
edital:

b) A empresa SPORT COMPANY ATIVIDADE FISICO deixou ainda de apresentar a
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme
item,   10.3 letra b)   conforme segue;

Argumenta  também  que  a  Comissão  de  Licitação,  sem  maiores
considerações, acabou por aceitar esta estapafúrdia, reputando cumprida a
exigência de que se cogita. 
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c) Análises dos documentos enviados pela empresa LUCAS ARAUJO PASSOS;

A recorrente alega que conforme registrado nos e-mail encaminha-
dos Por esta pregoeira e a empresa citada, os documentos oportunos foram en-
viados pela empresa incompletos, e passando duas após o envio esta pregoeira
informou de alguns documentos faltantes.

Argumenta também que a procuração dando poder para o sr. Jorge
Luis, não tem validade, pois não foi assinado pelo sócio ADMINISTRADOR e NÃO
TEM FIRMA RECONHECIDA, conforme demonstrado abaixo:

 

Destaca também que o Atestado não tem Firma Reconhecida, por se
tratar de empresa privada:
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Alega  também  que  o  BALANÇO  encontra-se  INCOMPLETO  E  PAGINAS
(índices e DRE) FORA DO LIVRO, SEM RECONHECIMENTO NA JUNTA COMERCIAL.

 
Que conforme documento anexado acima, alega que os índices não

foram registrado e não compõe o livro diário, pois foi emitido as 17:24:15
do dia 10/06/2019, e não tem assinatura do contador.

d) Dos pedidos
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Por estas razões, a Recorrente sustenta e requer o provimento do
presente recurso, com efeito, para que seja anulada a decisão em apreço, de-
clarando as empresas LUCAS ARAUJO PASSOS e SPORT COMPANY ATIVIDADE FISICO,
inabilitada para prosseguir no pleito. No caso de ser mantida a Decisão des-
ta Pregoeira, requereu também a submissão do recurso à apreciação superior.

IV. Das Contrarrazões Recursais

Somente  a  empresa  LUCAS  ARAÚJO  PASSOS,  apresentou  as
contrarrazões, nos seguintes termos: 

“Evitando  tergiversações  que  visam  somente  tumultuar  o
processo licitatório, como feito pela recorrente, esta ma-
nifestação será sucinta e objetiva. 
O recurso manejado se limitou a apontar 3 supostos vícios
no processo licitatório que corrigidos culminariam na de-
sabilitação desta peticionante. 
Ocorre que a recorrente utilizou-se do recurso com a clara
e única intenção de tumultuar o procedimento, sem trazer
elementos ou apontar substratos jurídicos legais ou edita-
lícios para o atendimento das suas pretensões. 
Há de se rebater pontualmente cada objeção trazida no bojo
da peça de recurso. 
Em primeira análise a recorrente aponta que a comissão de
licitação teria permitido à peticionante complementar os
documentos  de  habilitação,  mesmo  tendo  sido  superado  o
prazo. 
Por si só esse argumento se flagela, seja porque houve um
deferimento de juntada posterior de documentos, seja por-
que esse deferimento foi oficial e tramitou normalmente
durante o procedimento. 
No entanto, vale clarear à irresignada recorrente que não
há na lei, como também inexiste no Edital qualquer impedi-
mento para a complementação de documentos como deferida
pela comissão. 
Noutro ponto, cumpre observar que a realização de diligen-
cias é procedimento válido e salutar para os esclarecimen-
tos  e  complementos  que  a  administração  pública  precisa
para cumprir seus desígnios, bem como atender aos princí-
pios da administração e alcançar o fim colimado que é a
contratação da melhor proposta. 
Ora, se não há nenhum impedimento legal ou editalicio para
tanto, não pode a simples insatisfação da recorrente ser
motivo para anular um procedimento licitatório nesse pon-
to. 
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Registre-se ainda que a licitante que ora peticiona, DE
BOA FÉ, cumpriu com a diligencia determinada sem lhe ter
sido apontada nenhuma falha no cumprimento, seja de conte-
údo ou de prazo, não podendo agora ser punida inadvertida-
mente. 
Seguindo a análise do recurso, somada ao principio da vin-
culação ao edital, é que há de observar que as pretensões
de reconhecimento de firma para o atestado de capacidade e
para a procuração são desarrazoados e desproporcionais. 
Diante do advento da Lei 13.726 que visa desburocratizar a
administração pública e trazer um melhor ambiente de negó-
cios ao país, ainda existir empresários que pretendem ver
mais  burocracia  instaladas  no  procedimento  de  licitação
chega a ser desestimulante aos concorrentes. 
Noutro ponto, não há em nenhum tópico do edital exigência
para o reconhecimento de firma de qualquer documento, de-
monstrando o avanço da administração no sentido de acompa-
nhar a nova legislação. 
Por fim, cumpre rebater o mais oportunista dos pontos que
tenta fazer esta comissão licitante acreditar que há docu-
mento faltante do livro e que isto comprometeria o regis-
tro do balanço na junta comercial. 
Observe-se que o balanço está devidamente registrado, o
que já e suficiente a afastar qualquer questionamento de
validade do mesmo. 
A recorrente não traz qualquer prova de sua alegação, se
limitando a colacionar trecho de um documento que compõe o
livro, demonstrado ser uma tentativa desesperada daquele
que não alcançou o valor pretendido pela administração, e
tenta afastar as demais concorrentes. 
A conclusão que o índice não compõe o diário é calçada na
percepção pessoal da recorrente que se apega ao horário de
emissão do documento. 
Ora, o recurso é tão vazio que chega a ser inepto, e no
mais completamente improcedente. 
PEDIDO 
Assim, pelo exposto, requer seja inteiramente improcedente
o recurso manejado, ou mesmo alternativamente considerado
inepto para todos os efeitos, sendo mantida a decisão de
habilitação desta peticionante, dando seguimento ao pro-
cesso licitatório”. 
Salvador-BA, 04 de julho de 2019 
Jorge Luis Alves Passos 
Diretor de Operações

V. Da decisão da Pregoeira 

a) A  empresa  SPORT  COMPANY  ATIVIDADE  FISICO  não  apresentou  o  balanço
autenticado conforme item, 10.5.1 e sub item 10.5.4, conforme segue;

Quanto ao aventado que o Balanço Patrimonial da Empresa
SPORT COMPANY não estava autenticado, necessário ressaltar que os documentos
contábeis da Empresa foram objeto de análise pelo Contador da Assessoria
Técnica Especializada –  ATESP/SML, conforme  Parecer Contábil n. 082/2019
(fls.  691),  o  qual  considerou  a  documentação  apresentação  para  fins  de
comprovação  da  qualificação  econômico-financeira  apta  ao  atendimento  do
quanto estabelecido em Edital. 
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O balanço patrimonial exigível na forma da lei compreende
o balanço patrimonial do último exercício social assinado por contador e
representante legal da empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura
e  do  Termo  de  Encerramento  do  Livro  Diário,  este  registrado  na  Junta
Comercial.

 
O  que  se  busca,  em  sede  de  qualificação  econômico-

financeira, não é uma análise rigorosa das documentações apresentadas pelos
licitantes, mas verificar se os concorrentes dispõem de recursos econômico-
financeiros suficientes para executar o objeto da contratação. A carência de
recursos econômicos presumiria a inviabilidade da execução satisfatória do
objeto em contrato, posto que incumbirá ao interessado custear as despesas
da atividade. Daí o balanço patrimonial ser de fundamental importância para
fins de habilitação do licitante, pois se tem neste documento a ferramenta
hábil para se examinar a real situação econômico financeira do interessado 

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE o recurso Administrativo
quanto a este ponto. 

b) A empresa SPORT COMPANY ATIVIDADE FISICO deixou  de apresentar a prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme item,
10.3 letra b)   conforme segue;

Com  relação  ao  alegado  pela  recorrente  referente  a  não
apresentação  do  CNPJ  da  empresa  SPORT  COMPANY  ATIVIDADE  FISICO, é
irrelevante, pois 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  10.1.18 e  10.1.29 do  instrumento  convocatório,  esta  pregoeira
realizou  consulta  “on  line”  no  SICAF10,  fls  670  dos  autos,  no  qual  foi
constatado a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.

Considerando o princípio de vinculação ao Edital e julgamento
objetivo,  a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas,
item 10.3 letra “b”   do edital, pode 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”;

8
 10.1.1. A Pregoeira 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.

9
 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.

10 https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/private/geral/consultarSituacaoFornecedor.jsf 
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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.

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  inabilitar  a  empresa  SPORT  COMPANY  ATIVIDADE
FISICO, sendo a proposta mais vantajosa para a Administração, esta pregoeira
agiria  com  extremo  rigor,  afastando-se  assim  do  principal  objetivo  da
administração que é sempre na busca da melhor proposta, explicitado no art.
3º11, 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 finalidade precípua do certame, que
é  a  de  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração Pública.(grifo nosso)

11  “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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Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE o recurso Administrativo
quanto a este ponto.

c) Análises dos documentos enviados pela empresa   LUCAS ARAUJO PASSOS;

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 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.

A  recorrente  alega  que  esta  pregoeira  solicitou  documentos
faltantes da empresa Lucas Passos, que já estava fora do prazo de envio,
ocorre que houve sim a solicitação, mas que ainda estava dentro do prazo,
conforme demonstrado abaixo:
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Portanto  a  empresa  LUCAS  ARAUJO  PASSOS,  ora  recorrida,  não
encaminhou no prazo concedido por esta empresa e poderia ter solicitado
prorrogação de prazo para o envio desses documentos que estavam faltando,
conforme o subitem 6.212 do edital, no entanto, descumpriu o subitem 8.3.313

do  edital,  que  em  entendimento  administrativo  quanto  ao  assunto,
transcrevemos logo em seguida alguns julgados:

“(...) Se, imediatamente ao término do prazo para envio de
seus documentos, o pregoeiro verifica a ausência de item
substancial de sua proposta, nada impede de que, logo em
seguida,  indique  qual  providência  a  tomar  para  a  sua
completa regularidade. Pautar-se pela extrema pontualidade
horária no atendimento dessas condutas licitatórias seria
por demais se afastar do bom senso, da razoabilidade e da
principal  finalidade  das  aquisições  públicas,  que  é  a
busca  da  oferta  mais  vantajosa.  Seria  privilegiar  o
formalismo do procedimento fazendo do certame um fim em si
mesmo, em detrimento da instrumentalidade a que se propõe
e da economicidade da contratação. 

53. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a doutrina,
já  se  pronunciara  em  Mandado  de  Segurança  nº  5.418-DF
firmando entendimento de que a qualificação da licitação
como processo competitivo não implica transformá-la em um
jogo de mera habilidade, em que a competição não se dá
entre  as  propostas,  mas  no  âmbito  do  atendimento  de
requisitos  do  edital.”  (Julgamento  de  recurso
administrativo, pg. 11. Pregão nº 296/2012-03) 
(...)
“36. Convém destacar que não se trata de moldar a dita
regra  da  disputa  para  o  favorecimento  de  determinada
licitante, senão há de ser claras e não devem resultar
restritivas,  de  modo  a  prejudicar  a  competitividade  do
certame  e  redundar  em  contratação  desvantajosa  para  a
Administração, tamanha a dificuldade de pleno atendimento
da mesma em licitações com objeto desse estipe, dado o
elevado  número  de  planilhas  e  documentos  a  serem
preenchidos. 
37.  Trata-se  de  providência  que  faz  parte  da  fase  da
Aceitação da proposta, onde pregoeiro deve efetuar todas
as  diligências  possíveis  para  bem  poder  instruir  o
processo licitatório, complementando-o com os documentos e
informações  necessários  à  vindoura  contratação.  Invocar
preclusão dadas as reais circunstâncias ora comentadas não
se  alinha  ao  objetivo  principal da licitação, que  é  a
obtenção da melhor relação custo-benefício entre a oferta
trazida pelo arrematante e a necessidade da Administração.
(...) 
39. O ato convocatório concebeu o prazo de 04 horas a ser
obedecido  por  todos  os  participantes  para  o  uso  da
ferramenta do Anexo do sistema e envio dos documentos. Mas
não previu com a sansão da preclusão temporal o seu solene

126.2. O prazo estabelecido pela Pregoeira, poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do

licitante, enviada ao e-mail acima, desde que solicitado antes de findo o prazo estabelecido no item 6.1 e
formalmente aceita pela Pregoeira.
138.3.3. Se a documentação exigida não estiver completa e correta; ou contrariar qualquer dispositivo deste

Edital  e  seus  anexos;  ou  descumprir  o prazo  estabelecido,  a  Pregoeira  considerará  a  proponente
DESCLASSIFICADA.
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atendimento.  In  casu,  penalizá-lo  aplicando-lhe  tal
instituto seria medida desproporcional e desarrazoada. 
40. Veja-se também  que não ocorreu a preclusão lógica,
posto  que  não  foi  convocado  licitante  subseqüente
determinando a sequência do procedimento, em consonância
com  o  subitem  10.11  do  Edital.  Assim,  não  restou
caracterizada a perda da oportunidade adequada de realizar
o ato de remessa dos documentos de habilitação (na forma
eletrônica)  pela  RECORRIDA  pela  inocorrência  de  fato
impeditivo  superveniente.8 (Julgamento  de  recurso
administrativo, pg. 10. Pregão nº 632/2012-03)

Assim,  como  é  de  conhecimento,  o  Edital  é  o  instrumento
norteador para realização do certame. Todo procedimento a ser seguido para a
melhor condução da Pregoeira, está descrito no Edital, garantindo o direito
isonômico  e  a  publicidade,  não  cabendo  a  sua  desvinculação  durante  a
realização do certame, nem pela Pregoeira, tampouco pelos Licitantes.

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia possui entendimento
de  que  o  menor  preço  não  pode  ser  o  único  parâmetro  para  as  decisões
exaradas  no  momento  da  análise  dos  documentos  de  habilitação  em
procedimentos licitatórios, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia.
Nesse sentido, destaco trechos do brilhante Voto proferido pelo Conselheiro
Substituto, Francisco Júnior F. da Silva, que consubstanciou o Acórdão AC1-
TC 00181/18, referente ao processo 05008/17, julgado  à unanimidade pelos
Membros da 1ª Câmara do TCE/RO:

Como se vê, o atendimento às disposições contidas no Edi-
tal vincula tanto a contratada quanto à Administração, de
forma que a desclassificação do licitante que não as tenha
observado é medida que se impõe.
Embora a empresa TCA – Técnica Construções Rondônia – EI-
RELI tenha ofertado o menor preço como memorou o MPC, no
valor global de R$19.112.030,34 (dezenove milhões, cento e
doze mil, trinta reais e trinta e quatro centavos), a mes-
ma não cumpriu a exigência editalícia referente ao descon-
to linear, não restando opção a Comissão Permanente de Li-
citação a não ser desclassificá-la do procedimento.
A medida levantada pelo Parquet, consistente no chamamento
da empresa pela CPL para saneamento do vício, além de não
encontrar amparo legal, malferiria o Princípio da Isono-
mia, como bem delineado no Parecer 122/2017/ASSESSORIA/SU-
PEL da SUPEL (documento ID 516906), quando na apreciação
do recurso administrativo interposto pela empresa, que as-
sim se manifestou:

(...) 
Destarte,  corroborando  os  fundamentos  da  entidade,  en-
tende-se que a CPL agiu em conformidade com a norma, não
se mostrando plausível exigir que a Comissão adotasse con-
duta distinta por falta de previsão legal (princípio da
Legalidade), bem como por implicar em violação ao Princí-
pio da Isonomia entre os licitantes.
Dando continuidade, também não merecem prosperar os argu-
mentos de que a decisão da CPL não atendeu ao interesse
público, conforme apontado pelo Ministério Público de Con-
tas, haja vista que a seleção da melhor proposta não está
vinculada somente ao fator menor preço, mas também a ob-
servância das cláusulas do instrumento convocatório.
Em outras palavras, se a proposta ofertada, ainda que seja
com o menor preço, estiver em dissonância a qualquer dis-
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posição do Edital, não será para a Administração a propos-
ta mais vantajosa.

Sobre a matéria, Tiago Coutinho de Oliveira14 ensina o seguinte:

[...]
O que se exige da Administração é que busque sempre a me-
lhor proposta. Não há, no teor do dispositivo, qualquer
menção expressa a menor preço. Por óbvio que uma proposta
com valor reduzido em relação às demais a princípio apa-
renta ser aquela que de fato melhor represente o interesse
público. Todavia, tal pressuposto não reflete a realidade
quando o preço ofertado não foi formulado com base nos re-
quisitos impostos pela Administração. Nesse caso, com toda
certeza, o menor preço não equivalerá a melhor proposta.

Portanto,  por melhor proposta deve se entender não
somente aquela que oferecer o menor preço, mas também, e
principalmente, a que guardar consonância com os requisi-
tos  impostos  pela  Administração  como  necessários  à  sua
elaboração.  Nesse sentido, de nada adianta uma proposta
que apresente valor reduzido se, na sua elaboração, não
foram obedecidos os critérios previstos expressamente no
edital. 

Entender  de  modo  contrário  equivaleria  a  ferir  o
princípio da isonomia, pois, a adoção de critérios dife-
rentes  geraria,  consequentemente,  propostas  com  valores
distintos, o que poderia, em tese, permitir que os lici-
tantes que não se valeram das imposições consignadas no
edital obtivessem benefícios em relação aos demais, cum-
pridores das condicionantes previstas no ato convocatório.

[...]
Para concluir, importante ressaltar que os princípios

da vinculação aos termos do edital e da proposta mais van-
tajosa não se contrapõe. Pelo contrário, se complementam,
pois este é precedido por aquele. Vale dizer, portanto,
que  somente haverá melhor proposta se os requisitos pre-
vistos no edital restarem cumpridos quando da sua elabora-
ção. 

Ademais,  o  cumprimento  de  regras  editalícias  não  pode  ser
relevado sempre que alguma empresa alegue formalismo excessivo, o que não se
amolda  ao  caso,  já  que  trata-se  de  documentação  exigida  para  fins  de
habilitação, expressamente previsto no instrumento convocatório, facultando-
se ainda a comprovação tanto da fabricante quanto do fornecedor, como forma
de se evitar restrição indevida de participantes. 

Analisando a situação fática e sob o prisma dos princípios
jurídicos aplicáveis às licitações, tal como insculpidos no art. 3º da Lei
n. 8.666/9315, constata-se que a manutenção da decisão recorrida afronta os

14 OLIVEIRA, Tiago Coutinho de. O princípio da vinculação ao edital atrelado ao da proposta mais vantajosa.

Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 08 maio 2014. Disponivel em:
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.47911&seo=1>. Acesso em: 07 fev. 2018.

15  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 lhes são correlatos
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princípios  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório  e  da  isonomia,
refletindo assim em diversos outros aspectos jurídicos da licitação. 

Admitindo-se que um princípio não se sobrepõe a outro, mas que
convivem  de  forma  harmônica  no  ordenamento  jurídico,  entendo  não  ser
possível evocar o princípio da razoabilidade para relevar a questão e manter
a Recorrida (LUCAS ARAUJO PASSOS) habilitada, porquanto, ainda que a empresa
tenha enviado as documentações que estavam faltando após o prazo do envio e
nem  houve  por  parte  da  empresa  recorrida  a  solicitação  de  prorrogação,
admitir tal fato afrontaria a própria essência do procedimento licitatório,
que visa permitir a concorrência com lealdade e igualdade de condições entre
os interessados que atendam ao edital.

Ante  ao  exposto,  julgo  PROCEDENTE  o  recurso  Administrativo
quanto a este ponto.

d) Em relação à procuração da empresa LUCAS ARAUJO, não ter sido assinada
pelo sócio Administrador e não ter firma reconhecida

Quanto o alegado pela recorrente, em relação à procuração da
empresa LUCAS ARAUJO, não ter sido assinada pelo sócio Administrador e não
ter firma reconhecida, ambas as informações não tem fundamentos, pois quem
assina a procuração é também sócia Sra. Ana Maria Ribeiro Alves, conforme
demonstrado abaixo:

E em relação da procuração não ter firma reconhecida, não é
objeto de exigência do edital, pois a ausência de reconhecimento de firma é
mera  irregularidade  formal,  passível  de  ser  suprida  em  certames
licitatórios, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
vejamos alguns julgados:

“Ora,  a ausência de reconhecimento de firma pode ser fa-
cilmente suprida pelos demais documentos apresentados e ao
longo  do  procedimento  licitatório (grifo  nosso).  Deste
modo, ela se constitui em mera irregularidade, perfeita-
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mente sanável, pois não causa qualquer prejuízo ao inte-
resse público. 6 Nessa seara, a legalidade estrita cede
terreno à instrumentalidade das exigências do edital, por-
quanto a irregularidade ocorrida (falta de reconhecimento
de firma do instrumento de procuração) constitui-se em de-
feito irrelevante ao não comprometer a identificação do
participante e do seu mandatário no certame”. (Recurso Es-
pecial 542.333/RS – Rel. Min. Castro Meira – Segunda Turma
– Data da Publicação: 07/11/05 – grifou-se);
O Tribunal de Contas da União tem o mesmo entendimento:
Acórdão 291/2014 – Plenário – TCU
9.3. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos
Parecis/RO das seguintes irregularidades e impropriedades
ocorridas na Tomada de Preços 05/2013, com vistas a evitá-
las em futuros certames licitatórios destinados à contra-
tação de objetos custeados por recursos federais:
9.3.4. Inabilitação de empresa devido à ausência de reco-
nhecimento de firma, exigência essa que apenas pode ser
feita em caso de dúvida da autenticidade da assinatura e
com prévia previsão editalícia, conforme entendimento des-
ta Corte, a exemplo do Acórdão 3.966/2009-2ª Câmara; Acór-
dão 604/2015 – Plenário
9.3.2  a  jurisprudência  desta  Corte  de  Contas  considera
restritiva à competitividade das licitações cláusula que
exija a apresentação de documentação com firma reconhecida
em cartório, conforme Acórdão 291/2014 – Plenário;
(Colaborou Dra. Christianne Stroppa, advogada especializa-
da  em  licitações  Públicas,  Contratos  Administrativos  e
Consultora da RHS LICITAÇÕES). 

 
Portanto segundo a corte de Contas do TCU, a exigência de reco-

nhecimento de firma em documentos apenas pode ser feita em caso de dúvida
quanto à autenticidade da assinatura e se houver prévia previsão editalícia.
No mesmo sentido, o acórdão 604/2015-Plenário ressaltou o entendimento da
jurisprudência do TCU que considera “restritiva à competitividade das lici-
tações cláusula que exija a apresentação de documentação com firma reconhe-
cida em cartório”.

Vale salientar que esse mesmo entendimento se adéqua aos atesta-
dos de capacidade técnica, questionado pela recorrente, que conforme o subi-
tem 10.4.116 do Edital, não é motivo de desclassificação e sim de diligência,
que fora realizado pela pregoeira, conforme consta em relatório de diligên-
cia, publicado no campo Documentos do Sistema Licitações-e17 e no Portal da
Prefeitura de Porto Velho18 e anexados aos autos, fls 917/922, no qual foram
comprovados pela empresa ora recorrida.

Acerca do tema, Segundo a revista do Tribunal de Contas da União
“Atestados de capacidade técnica são documentos fornecidos por pessoa ju-
rídica, de direito público ou privado, para quem as atividades foram desem-

16
 10.4.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em

papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome  completo  do  signatário,  estando  as
informações ali  contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por  parte da Administração, conforme
disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017.

17 https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
18 https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n-0572019-srp-n-0272019-

objeto-registro-de-precos-para-eventual-e-futura-contratacao-de-empresa-especializada-em-

servicos-de-arbitragem-esportiva/ 
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penhadas com pontualidade e qualidade. É nesse documento que o contratante
deve certificar detalhadamente que o contratado forneceu determinado bem,
executou determinada obra ou prestou determinado serviço satisfatoriamente.
(Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU – 4. ed. rev.,
atual. e ampl. – Brasília, 2010., pag. 407), ou seja, o objetivo do atestado
de capacidade técnica é comprovar a experiência da empresa licitante no ob-
jeto licitado, a ser contratado e não há nenhuma exigência do edital, para o
reconhecimento de firma de qualquer documento.

Ademais o assunto já é pacificado junto ao referido tribunal en-
contrando as seguintes jurisprudências:

Acórdão nº 1058-13/14-P 
13 No que concerne à segunda irregularidade, relativa à
apresentação inicial pela empresa de atestados de capaci-
dade técnica sem firma reconhecida, considerei que inabi-
litar a licitante vencedora devido à falta de reconheci-
mento de firma afigurar-se-ia medida exagerada e inadequa-
da, por tratar-se de irregularidade perfeitamente sanável,
que não causa prejuízo ao interesse público. Citei, inclu-
sive, excerto decisório do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) nesse sentido: 
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECONHECIMENTO
DE FIRMA EM CERTAME LICITATÓRIO. 
1. A ausência de reconhecimento de firma é mera irregula-
ridade formal, passível de ser suprida em certame licita-
tório, em face dos princípios da razoabilidade e proporci-
onalidade. ESTADO DO PARÁ M I N I S T É R I O P Ú B L I C
O 6 2. Recurso especial improvido.” (REsp 542.333/RS, Rel.
Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
20/10/2005, DJ 7/11/2005, p. 191)
Acórdão -3418-48/14-P GRUPO II – CLASSE VII – Plenário TC-
019.851/2014-6 Natureza: Representação. Órgão: Centro de
Inteligência do Exército – CIE. Interessada: empresa Órion
Telecomunicações, Engenharia Ltda., CNPJ 01.011.976/0001-
22.  SUMÁRIO:  REPRESENTAÇÃO.  POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES
OCORRIDAS NA CONDUÇÃO DE CERTAME. INCERTEZAS SOBRE ATESTA-
DO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE LICITANTE. NÃO UTILIZAÇÃO DO
PODER-DEVER DE REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA SANEAR AS DÚVIDAS
QUANTO À CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA

Corroborado  em  outro  julgado  do  STJ,  no  Recurso  Especial  nº
947.953/RS (2007/0100887-9): 

“ADMINISTRATIVO.  LICITAÇAO.  FALTA  DE  RECONHECIMENTO  DE
FIRMA  EM  CERTAME  LICITATÓRIO.  MERA  IRREGULARIDADE.  1.
Trata-se  de  documentação  -  requisito  de  qualificação
técnica  da  empresa  licitante  -  apresentada  sem  a
assinatura  do  responsável.  Alega  a  recorrente  (empresa
licitante  não  vencedora)  a  violação  ao  princípio  de
vinculação ao edital, em razão da falta de assinatura na
declaração de submissão às condições da tomada de preços e
idoneidade para licitar ou contratar com a Administração.
2.  É  fato  incontroverso  que  o  instrumento  convocatório
vincula o proponente e que este não pode se eximir de
estar conforme as exigências apresentadas no Edital. Devem
estar  em  conformidade  com  o  documento  administrativo,
tanto  a  qualificação  técnica,  como  a  jurídica  e  a
econômica-financeira. 3. Porém, há de se reconhecer que, a
falta  de  assinatura  reconhecida  em  um  documento
regularmente  apresentado  é  mera  irregularidade  -
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principalmente  se  o  responsável  pela  assinatura  está
presente no ato para sanar tal irregularidade. Precedente.
4. Recurso especial não provido”

Desta  forma,  baseando-se  na  orientação  jurisprudencial  e  nos
documentos  apresentados  pela  empresa  Recorrida,  entendeu-se  restar
devidamente comprovada sua capacidade técnica para a execução do objeto para
a qual foi declarada vencedora.

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE o recurso Administrativo
quanto a este ponto.

e) Em relação ao Balanço Incompleto da empresa LUCAS ARAUJO, indagado pela
recorrente; 

Vale ressaltar que, os índices contábeis apresentados pela LUCAS
ARAUJO, foram extraídos do Balanço Patrimonial da empresa pelo Contabilista
da recorrente, o qual assinou o Demonstrativo, embora tenha sido apontada
falha na Ressalva na apresentação do balanço apresentado, com a falta da
assinatura do contador, informamos que isto em nada prejudica a qualificação
econômica  financeira  da  licitante  LUCAS  ARAUJO, pois  tal  falha  não
comprometeu a lisura do balanço contábil. 

Esses  documentos  foram  devidamente  analisados  pelo  Assessor
Técnico  da  SML  (Contador  da  Prefeitura  de  Porto  Velho),  que  emitiu  o
supracitado  Parecer  Contábil  n.  082/2019  (fls.  691),  considerando  as
empresas “APTAS e QUALIFICADAS ECONOMICAMENTE...”. Aliás, se considerado o
disposto  em  edital,  inevitável  seria  concluir  que  a  exigência  tem  por
objetivo aferir e reconhecer a capacidade econômico-financeira da empresa
para execução do objeto e não ater-se ao formalismo rigoroso.

Sobre o tema, oportunas as palavras de Marçal Justen Filho19:

(...) o fundamental reside na apresentação de documentos
sérios, confiáveis e úteis. É imperioso ter em vista que o
balanço é um instrumento para avaliação do preenchimento
dos requisitos de habilitação. O documento, em si mesmo,
nada  prova.  O  balanço  é  exibido  para  verificar  se  o
licitante preenche os índices adequados. O relevante é o
conteúdo do balanço, o qual tem de merecer inquestionável
confiabilidade. (...)  O  licitante  tem  de  apresentar  o
balanço e as demonstrações contábeis, elaboradas de acordo
com  as  regras  próprias.  Poderá  exibir  uma  cópia
autenticada ou uma via original ou a publicação realizada
na  imprensa.  Não  há  motivo  razoável  para  negar-se  a
validade  da  exibição  de  um  extrato  dos  documentos
contábeis,  contendo  o  balanço  e  demais  informações,
devidamente assinado pelo representante legal da empresa e
de  seu  contador.  Mas  não  se  pode  exigir  o  “selo  do
contador” no  balanço  como  requisito  de  comprovação  da
situação  de  regularidade  do  profissional  perante  o
respectivo órgão.

19  Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 14ª edição, São Paulo, Dialética, 2010, p.
473
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Há,  inclusive,  precedentes  do  E.  Tribunal  de  Justiça  de  São
Paulo permitindo a relativização dos rigorismos do edital da licitação e
vedando  interpretações  excessivamente  restritivas,  inclusive  quanto  a
exigências relacionadas à apresentação do balanço contábil:

LICITAÇÃO. Inabilitação de participante porque o balanço
patrimonial apresentado não continha assinatura em todas
as  folhas,  mas  só  nos  termos  de  abertura  e  de
encerramento. INVIABILIDADE. Rigor excessivo não previsto
em  lei  e  nem  no  edital.  Interpretação  da  cláusula
editalícia  que  acabaria  limitando  o  número  de
participantes. Segurança concedida. Recursos desprovidos.
(TJSP, Apelação Cível n° 9043432-82.2001.8.26.0000, Rel.
Des.  Hamid  Bdine,  6ª  Câmara  de  Direito  Público;  j.
17/10/2005).

É farta a jurisprudência do TCU no sentido de relevar falhas e
impropriedades formais. Tal tem sido o entendimento do Tribunal, em diversas
assentadas, no sentido de que ‘não se anula o procedimento diante de meras
omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas propostas desde
que,  por  sua  irrelevância,  não  causem  prejuízo  à  Administração  ou  aos
licitantes’ (Decisão nº 178/96 – Plenário, Ata nº 14/96, Decisão nº 367/95 –
Plenário – Ata nº 35/95, Decisão nº 681/2000 – Plenário, Ata nº 33/2000 e
Decisão nº 17/2001 – Plenário, Ata nº 02/2001). 

A  participação  do  interessado  no  procedimento  licitatório
implica  aceitação  dos  termos  do  ato  convocatório,  devendo  o  interessado
atender a todas as condições e exigências previstas. É de extrema seriedade
que o interessado em participar dos procedimentos licitatórios leia todo o
ato convocatório e, se for o caso, apresente suas manifestações em tempo
hábil (e como já mencionado, não o fez), conforme previsto no § 1º, do art.
41, da Lei nº 8.666/1993:

“Art. 41- [...]
§1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital
de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis an-
tes da data fixada para a abertura dos envelopes de habi-
litação, devendo a Administração julgar e responder à im-
pugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da fa-
culdade prevista no § 1o do art. 113”.

Especificamente, sobre a multiplicidade de formas comprobatórias
em tela, o que se arrasta a noção de suprimento em nome da razoabilidade,
Marçal  Justen  Filho  (op.  Cit.  P.  75),  com  limpidez  peculiar,  assim
pontifica: 

“A  apresentação  de  documentos,  o  preenchimento  de
formulários, a elaboração das propostas não se constituem
em condutas ritualísticas. Não se trata de verificar a
habilidade  dos  envolvidos  em  conduzir-se  do  modo  mais
conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio
de  verificar  se  o  licitante  cumpre  os  requisitos  de
idoneidade e se sua proposta é satisfatória e vantajosa
Portanto,  deve-se  aceitar  a  conduta  do  sujeito  que
evidencie  o  preenchimento  das  exigências  legais,  ainda
quando  não  seja  adotada  a  estrita  regulação  imposta
originariamente  na  lei  ou  no  Edital.  Na  medida  do
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possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de
defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e
qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital
conduz à invalidade, à inabilitação ou à desclassificação
O problema prático reside em estabelecer limites. Todo e
qualquer defeito é suprivel? A resposta é negativa. Deve-
se  verificar  se  a  Lei  ou  o  Edital  estabeleceram
determinada exigência, prevendo uma única e inquestionável
alternativa para atendimento  ao  requisito,  sem  qualquer
margem  de  dúvida.  Quando  tal  se  passar,  o  defeito  é
impossível de ser sanado. Nem sempre é assim, pois é usual
o texto legal ou editalício deixar margem a dúvidas ou
admitir diversas interpretações. Deve-se ter em conta que
o formalismo não autoriza que a Administração repute que a
interpretação por ela própria adotada é a única cabível:
isso nada tem  a  ver  com  formalismo da lei nº 8.666 e
retrata,  tão  somente,  uma  tradição  na  prática
administrativa. Havendo vários sentidos possíveis para a
regra, deverão prestigiar-se todos aqueles que conduzam à
satisfação do interesse público.” (grifo nosso) 

In casu, a documentação foi apresentada na forma devida e em
conformidade  com  o  instrumento  convocatório,  mas,  ainda  que  não  fosse
caberia  a  Pregoeira  agir  pautada  nos  postulados  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE o recurso Administrativo
quanto a este ponto.

VI- Dos atos decorrentes da Reforma da Decisão

De acordo com o disposto no item 10.6.5 do Edital, “se o
licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro
deverá examinar a oferta subseqüente, observada a ordem de classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.”

O item 11.4. dispõe que, “acolhimento do recurso implicará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento”.

De  acordo  com  o princípio  da  autotutela,  a  Administração
Pública exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de
anular  os  ilegais  e  de  revogar  os  inoportunos.  Isso  ocorre,  pois  a
Administração está vinculada à lei e deve exercer o controle da legalidade
de seus atos, nos termos já pacificados nas Súmulas 34620 (STJ) e 47321 (STF).

Assim, considerando o disposto no item 10.13.5, bem como, o
item 11.4 do Edital, fundamenta no Princípio da Autotutela, decido rever a

20 A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. (STF, Súmula nº 346,

Sessão Plenária de 13.12.1963)
21 A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ile-

gais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou opor-

tunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação ju-

dicial. (STF, Súmula nº 473, Sessão Plenária de 03.12.1969)
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decisão que declarou vencedora do certame a Empresa  LUCAS ARAUJO PASSOS,
inabilitando-a  pelos  motivos  expostos  na  presente  Resposta,  com  o
consequente retorno do certame à fase de aceitação das propostas, observada
a ordem classificatória.

VII – DA CONCLUSÃO: 

Ante ao exposto, decido conhecer do recurso interposto pela
Empresa  KATIA SILVA SANTOS SANTIAGO e, com fundamento nos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e da autotutela, no mérito
julgá-lo parcialmente procedente, bem como nos princípios da vinculação ao
instrumento  convocatório,  isonomia  e  da  legalidade,  pelos  motivos
fundamentados nesta Resposta, mantendo-se nos mesmos termos a Decisão que
Declarou Vencedora do Certame a Empresa SPORT COMPANY ATIVIDADE FISICO e
inabilitando  a  empresa  LUCAS  ARAUJO  PASSOS  pelos  motivos  expostos  na
presente Resposta, com o consequente retorno do certame à fase de aceitação
das  propostas,  nos  lotes  que  a  mesma  foi  vencedora,  observada  a  ordem
classificatória.

Como consequência da manutenção da Decisão da Recorrida (SPORT
COMPANY  ATIVIDADE  FISICO),  manter  a  Decisão  que  Declarou  Vencedora  do
Certame,  submeto  os  autos  devidamente  instruídos,  para  Decisão  em  grau
Hierárquico pela Superintendente Municipal de Licitações, de acordo com o
disposto no item 11.5.222 do Edital. 

Porto Velho, 10 de Julho de 2019. 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS
Pregoeira - SML

Processo 02.00003/2019
Pregão Eletrônico nº 057/2019/SML SRP Nº 027/2019

2211.5.2. No caso de haver interposição de recursos administrativos neste Pregão, quando o(a) Pregoeiro(a)

mantiver sua Decisão após o julgamento, deverá submetê-la à Autoridade Competente para o Julgamento e Decisão
Hierárquica.
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