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

RELATÓRIO

Processo: 02.00330/2017
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA
MARCA HP), a contar da data da publicação original da Ata
de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município,
visando atender as necessidades da Administração Pública
Direta e Indireta do Município de Porto Velho.
Pregão Eletrônico: 042/2018 

O  processo  em  epígrafe  visa  implantar  o

Registro de preço para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO

(CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA HP)a contar da

data da publicação original da Ata de Registro de Preços na

Imprensa Oficial do Município, visando atender as necessidades da

Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto

Velho.

Ocorre que, aos dias 24 de setembro de 2018 às

11:01 horas, foi solicitado no campo próprio do Sistema

Licitações  –  e  a  reanalise  do  Balanço  Patrimonial  da

Empresa  JO  &  JO  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  ELETRO  –

ELETRÔNICA. Solicitação feita pela empresa RF Santos ME,

onde diz o seguinte: 

“Sra.  pregoeira,  respeitosamente  solicito  de
V.Sa., Uma reanálise do balanço da empresa JO & JO
Ind. Com. com base nos itens 10.12.5 e 10.12.6 do
edital, que o mesmo esta em desacordo com os ref.
itens."somente  serão  habitados  os
Licitantes......." 

A  PREGOEIRA  da  Superintendência  Municipal  de

Licitação, designada pelo Despacho de fls. 454 dos autos,

em atendimento a manifestação do licitante encaminhou via

despacho os autos para nova análise do Balanço Patrimonial

da  Empresa  JO  &  JO  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  ELETRO  –

ELETRÔNICA, sendo assim novo Parecer Contábil.
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O Decreto Municipal nº. 10.300/2006, em seu
art. 4º, assevera que o Pregão Eletrônico obedecerá, dentre
outros, aos princípios básicos da legalidade, finalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança da
contratação, interesse da administração e eficiência, bem
como, "”No procedimento [licitatório], é juridicamente pos-
sível a junta de documento meramente explicativo e comple-
mentar de outro preexistente ou para efeito de produzir
contraprova e demonstração de equívoco do que foi decidido
pela Administração, sem quebra de princípio legais ou cons-
titucionais"”1.

Cumpre,  ainda,  consignar  que  o  Tribunal  de
Contas da União manifesta-se para que sejam observados os
princípios  do  FORMALISMO  MODERADO,  da  economicidade,  da
PROPORCIONALIDADE,  DA  RAZOABILIDADE,  da  moralidade  e  da
probidade  administrativa,  conforme  o  Acórdão  nº.  1.758-
46/03-P e o Acórdão n. 3015/2015-Plenário, respectivamente
in verbis:

"O princípio da vinculação ao instrumento con-
vocatório não significa, no entanto, obrigar o
administrador a adotar formalidades excessivas
ou desnecessárias’. E mais, ‘deve o Adminis-
trador usar seu poder discricionário - nunca
arbitrário - e a sua capacidade de interpreta-
ção para buscar melhores soluções para a Admi-
nistração Pública’;

h) ressalta que o pregão é uma modalidade de
licitação que propicia a economicidade e a ra-
pidez nas soluções em que possa ser beneficia-
da a Administração Pública; (...)

O formalismo no procedimento licitatório não
significa que se possa desclassificar propos-
tas eivadas de simples omissões ou defeitos
irrelevantes’;

(...) 4.2 Assim, ainda que vinculada aos mes-

mos princípios básicos exigidos em outras mo-

dalidades, a natureza do pregão inclui a con-

cessão de prerrogativas/faculdades ao pregoei-

1 Trecho retirado da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, Mandado de Segurança n. 
5.418/DF de 01 de junho de 1988, Relator Ministro Demócrito Reinaldo.
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ro para a interpretação das normas, desde que

voltadas aos interesses públicos."   (grifa-

mos)

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região
pronunciou-se quanto à desclassificação de licitante por
descumprimento de exigência editalícia: "o excesso de for-
malismo não, deve frustrar a participação da empresa impe-
trante no procedimento licitatório - à vista da sua própria
finalidade - que é selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração Pública.”2.

Por vezes, há um excesso de formalismo nas con-
tratações, e os licitantes se veem obrigados a acionar o
Poder Judiciário para demonstrar a grave afronta aos prin-
cípios da proposta mais vantajosa, competitividade e isono-
mia no certame. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por
exemplo, já assegurou a licitante que não houvesse o seu
afastamento em razão de detalhes formais:

3. O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente
possível, a fim de possibilitar o maior número possível de
concorrentes,  tudo a  possibilitar a  escolha da  proposta
mais vantajosa.
4. Não deve ser afastado candidato do certame licitatório,
por  meros  detalhes  formais.  No  particular,  o  ato
administrativo  deve  ser  vinculado  ao  princípio  da
razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter
substancial.
5. Segurança concedida.3

São frequentes as decisões do Tribunal de Contas

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

2 TRF, AMS 2033400034877

3    STJ. Mandado de Segurança nº 5631-DF — 1ª Seção. Relator: ministro José Delgado. 
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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  direitos  dos  administrados,
promovendo,  assim,  a  prevalência  do  conteúdo
sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda,
as  praxes  essenciais  à  proteção  das
prerrogativas dos administrados. 

Nota-se  que  sua  utilização  não  significa

desmerecimento ao princípio da vinculação ao instrumento

convocatório ou negativa de vigência do caput do art. 41 da

lei  8.666/93  que  dispõe  sobre  a  impossibilidade  de  a

Administração descumprir as normas e condições do edital.

Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a partir

de um conflito de princípios. 

“Diante  do  caso  concreto,  e  a  fim  de  melhor

viabilizar  a  concretização  do  interesse  público,  pode  o

princípio  da legalidade  estrita ser  afastado frente  a outros

princípios. (Acórdão 119/2016-Plenário)”

Ao contrário do que ocorre com as regras/normas,

os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de um

conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento

convocatório  x  obtenção  da  proposta  mais  vantajosa),  a

adoção  de  um  não  provoca  a  aniquilação  do  outro.  Como

exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas seguintes

decisões do Tribunal de Contas da União: 
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“Rigor  formal  no  exame  das  propostas  dos

licitantes  não  pode  ser  exagerado  ou

absoluto,  sob  pena  de  desclassificação  de

propostas  mais  vantajosas,  devendo  as

simples  omissões  ou  irregularidades  na

documentação  ou  na  proposta,  desde  que

irrelevantes  e  não  causem  prejuízos  à

Administração  ou  aos  concorrentes,  serem

sanadas  mediante  diligências.  (Acórdão

2302/2012-Plenário)”

Pelo exposto citado, considerando o atendimento

da  Assessoria Técnica Especializada – ASTEP, sendo o

seu  Parecer  e em  observâncias  aos  princípios  jurídicos

aplicáveis à matéria, DECIDO pela permanência no certame da

Empresa  JO  &  JO  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  ELETRO  -

ELETRONICA.

Porto Velho 03 de outubro de 2018

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira - SML
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