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PARECER JURÍDICO Nº 098/2022
SOLICITANTE: COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO.
ASSUNTO: ANÁLISE PARA HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. 
Trata-se de procedimento de contratação na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, Nº 014/2022 que tem como objeto a

prestação de serviço de material gráfico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Coelho Neto –
MA, por meio de registro de preços.

 Consta dos autos o parecer jurídico Nº 049/2022, no qual opinamos pela regularidade do aludido procedimento, posicionando-nos
favoráveis à homologação do certame. 

Não obstante, o Secretário Municipal de Educação solicitou informações e esclarecimentos complementares sobre os atos de
inabilitação proferidos no certame. Compusando o autos,  notadamente o PARECER CGM Nº 145/2022, verificamos que os
esclarecimentos solicitados referem-se especificamente à inabilitação de lictante nos seguintes termos “Após análise dos documentos de
habilitação, verificou-se que o Fornecedor não apresentou Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, descumprindo o
item 9.9.2”. 

No parecer retromencionado, a Douta Controladora afirma que tal inabilitação “pode ensejar uma atuação com excesso de
formalismo” e que “a atuação dos agentes públicos deverá ser pautada na razoabilidade, de forma que as normas disciplinadoras da licitação
serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.” 

Isto posto, passamos à nossa manifestação. 
É certo que nos procedimentos de contratações públicas, o agente público deve  observar a licitação não apenas como um mero

instrumento de formalidade com o fim objetivo de aquisição de produtos ou contratação de serviços, mas sim como uma política pública
direcionada ao desenvolvimento sustentável e alcance do bem maior. Ou seja, não basta que os documentos estejam em conformidade com o
formalismo legalmente estabelecido para que se obtenha uma real vantagem à Administração e aos seus administrados.  

Por outro lado, devemos salientar que agir com um formalismo moderado não significa tratar os licitantes de forma desigual ou
simplesmente desconsiderar a segurança jurídica do processo, portanto, é de suma importância observar a existência de uma linha
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demasiada tênue entre a aplicação da razoabilidade e uma decisão anti-igualitária e/ou ilegal. 
Como bem delineado pela Controladoria, a ampliação da disputa entre os interessados deve ser objetivada, desde que não

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  Diante disso, é necessário
entender dois aspectos inerentes às licitações: seus objetivos e seus príncipios que, por muitas vezes, encontram-se em conflito. 

Quanto aos objetivos, vejamos o que se pretende obter com um procedimento licitatório, conforme o Art. 3º da Lei 8.666/93 - Lei
Federal de Licitações e Contratos Administrativos: 

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 [...] 

Portanto, pode-se afirmar que a licitação tem o objetivo de estabelecer um procedimento formal igualitário para a eventual seleção entre
os interessados em contratar com a Administração, buscando alcançar a proposta mais vantajosa. 

Quanto aos píncipios, por força de imperativo constitucional, a Administração Pública deve se nortear pelos princípios elencados no
“caput” do artigo 37, sendo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Quando o assunto é licitação é necessário também observar uma série de outros princípios, alguns elencados no “caput” do art. 3º da
Lei 8.666/93, dentre as quais cuidaremos em especial os da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório. 

Igualdade: Significa dizer que todas as licitantes terão tratamento igualitário sem margem para preferência subjetiva entre elas,
podendo concorrer em iguais condições, promovendo justa competição trazendo a consequente seleção da proposta de maior vantagem. 

Vinculação ao instrumento convocatório: Estabelecido também no “caput” do art. 41 da Lei n. 8.666/93, impõe que a
Administração esteja adstrita às normas por ela estabelecida no edital, evitando julgamentos subjetivos e estabelecendo também a igualdade,
garantindo que todas as interessadas tenham conhecimento das regras pré-estabelecidas para o certame. 

Apontados os objetivos e príncipios da licitação, vamos esclarecer quanto ao aspecto do formalismo legal, contrapondo o
indevido excesso de formalismo ao necessário formalismo moderado: 

O foco é garantir a melhor proposta sem ferir a igualdade entre as licitantes. 
O formalismo moderado pode se traduzir à análise do objeto do documento em detrimento à forma como é apresentado, ou seja, o

crivo exarado deve levar em consideração se o documento em análise é capaz de atender ao objetivo que lhe é proposto, independentemente
de seu aspecto formal, claro, observando a segurança jurídica e o grau de certeza fornecido pelo documento. Vejamos o Acórdão 357/2015
(plenário) do Tribunal de Contas da União: 

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. 

A Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos 8.666/93 estabelece uma gama de documentos para a comprovação de que a
empresa eventual contratada tem capacidade para atender a demanda pública. O formalismo moderado estabelece: se a empresa consegue
alcançar o objetivo, consegue demonstrar que é capaz de atender a demanda, não há motivos para ser excluída da licitação apenas porque a
forma como apresentou seus documentos estão em dissonância ao exigido no edital (desde que haja segurança). 

O excesso de formalismo é presente naquelas desclassificações ou inabilitações por erros mínimos que não afetam o julgamento ou,
obscuridades que podem ser sanadas sem infringir o tratamento igualitário entre as licitantes. 

A proposta do formalismo moderado é justamente acabar com as inabilitações/desclassificações por motivos rasos, por
erros ínfimos e insignificantes, isso tem por objetivo resguardar a própria finalidade da licitação, entretanto, de forma alguma quer dizer
que a Administração irá se desvincular de seu instrumento convocatório, apenas que deve haver uma visão mais razoável, evitando que
seu julgamento provoque uma contratação mais onerosa. 

Nesse apespecto, podemos citar a decisão do Mando de Segurança (1ª Seção: MS nº 5.869/DF, rel. Ministra LAURITA VAZ): 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Adjunta de Ensino

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado

PR2022.01/CLHO-03670 - Pág 63PR2022.01/CLHO-03670 - Pág 1133



MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA.
INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO.
ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

 
1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade

do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta.
 
2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que não houve falta de

assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que não é suficiente
para invalidar a proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes.

 
3. Segurança concedida. (Grifo não original). 

Com base nesses ensinamentos, considerando a exigência expressa do inciso II do Art. 29 da Lei de Lictações que impõe a
apresentação da prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo à sede do licitante; 

Considerando que o o edital, seguindo a lei, também o exigiu; 
Considerando a legislação tributária do município de Teresina – sede da licitante; 
Considerando que os conribuintes daquele município emitem na página oficial da Prefeitura Municipal de Teresina -

https://pmt.pi.gov.br/  o Cartão de Inscrição que comprova a inscrição no seu cadastro de contribuintes, contendo data de abertura
da empresa e data emissão do comprovante; 

Considerando que a licitante não apresentou dito documento, limitando-se a apresentar a certidão conjunta positiva com efeito de
negativa e da dívida ativa do município e alvará de localização e funcionamento; 

Considerando que tais documentos, em que pese conter a indicação do número de inscrição, não detém a adequada segurança
jurídica e o devido grau de certeza - Acórdão 357/2015 (plenário) do Tribunal de Contas da União - quanto à regular prova da inscrição
exigida em Lei a ser aferida na fase de habilitação; 

Considerando que a decisão de inabilitação fundamenta-se na AUSÊNCIA de documento exigido não apresentado pelo licitante nos
termos do Item 5.1 do edital; 

Considerando que não se trata de apresentação de documento de forma deficitária, com eventual erro ou informação obscura, NÃO
PODENDO,  portanto,  se falar em inabilitação por motivos rasos, por erros ínfimos ou insignificantes; 

Considerando que a decisão observou o princípio da isonomia e o respeito aos direitos dos administrados; 
Considerando que a proposta mais vantajosa, que melhor atende ao interesse público, nem sempre será a de menor custo, de modo na

licitação do tipo menor preço, sem olvidar da efetiva comprovação pelo futuro contratado da sua regularidade jurídica, fiscal, técnica e
idoneidade; 

Considerando o apontamento da Controladoria Geral do município no sentido de que que a atuação dos agentes públicos deve ser
pautada na razoabilidade, intepretando-se as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 

Concluímos que não houve julgamento com formalismo excessivo; que a decisão tranparece o regular exercício do agente
público PAUTADO NO PRÍNCIPIO DO FORMALISMO MODERADO, tendo no quadro em questão, a administração obtido a
proposta mais vantajosa possível. 

São estes os esclarecimentos.  Reiteramos que vislumbramos o preenchimento dos requisitos da Lei 10.520/2002 e respectivos
 regulamentos, bem como os requisitos da Lei nº 8.666/1993, e ainda os requisitos e procedimentos previstos no edital de regência.  

É o parecer. 
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Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Assessor Jurídico da Comissão de Contratação
Prt. 25/2022
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