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SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 

 

Trata-se de recurso interposto por BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVIÇOS LTDA 

contra o resultado do Pregão Eletrônico nº 19/2021, cujo objeto é a a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de odontologia a serem prestados por um cirurgião-

dentista na especialidade prótese dentária pelo período de 30 (trinta) meses. 

 

Em suas razões recursais (peça 005), a Recorrente alega a ilegalidade de sua 

inabilitação, sustentando a violação do item 11.2.1 do Edital, além dos princípios da economicidade, 

da seleção da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, na medida em que o i. Pregoeiro 

não atendeu ao pedido da empresa pela prorrogação do prazo de duas horas concedido para o envio 

da documentação solicitada. Ao final, requer seja deferido seu recurso para considerá-la habilitada 

à contratação. 

 

Na peça 021, a licitante vencedora CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DRA RENEE 

SARMENTO LTDA-EPP apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando por seu desprovimento, ao 

RECURSO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2021 – 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA A 

SEREM PRESTADOS POR UM CIRURGIÃO-DENTISTA 

NA ESPECIALIDADE PRÓTESE DENTÁRIA – 

INABILITAÇÃO POR IRREGULARIDADE NA 

DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA (BALANÇO 

PATRIMONIAL) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – ANULAÇÃO EX OFFICIO DA DECISÃO 

DE INABILITAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE 

DILIGÊNCIAS.  
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argumento de que o item 8.1 do edital dispõe que os licitantes devem apresentar a proposta 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no instrumento convocatório, a partir do momento de divulgação do Edital no 

endereço eletrônico, até a abertura da sessão. 

 

Após atestar a tempestividade do recurso e relatar os fatos, o i. Pregoeiro manifesta-

se pelo indeferimento do pedido formulado pela Recorrente e pela manutenção da decisão que 

declarou vencedora do Pregão a empresa CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DRA RENEE SARMENTO 

LTDA-EPP, sustentado, em síntese, que a ora Recorrente não apresentou Balanço Patrimonial na 

forma prevista no item 12.11.2 do Edital, na medida em que em desacordo com a IN RFB 

2003/2021 (anexada na peça 020), mesmo após a concessão de prazo para o envio da 

documentação regularizada, nos termos do item 12.5 do Edital (peça 022). 

 

O processo foi instruído com o Credenciamento das empresas, a Classificação após os 

lances, o Resultado, a Ata de realização do Pregão Eletrônico e o Edital, bem como com os 

documentos de comprovação da qualificação econômico-financeira da Recorrente (peças 003 a 

007 e 010 a 018). 

 

Considerando satisfatoriamente instruído o processo, a Secretaria Geral de 

Administração – SGA pugna pelo encaminhamento dos autos a esta Secretaria de Assuntos 

Jurídicos para análise da matéria (peça 013). 

 

É o relato. 

 

Preliminarmente, deve ser conhecido o presente recurso, uma vez que atendidos os 

aspectos processuais, em especial a tempestividade, tendo em vista que a Recorrente manifestou 

a intenção de recorrer (peça 008) e apresentou as correspondentes razões recursais em 

conformidade com as disposições previstas no art. 44 do Decreto nº 10.024/19. 
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Quanto ao mérito, cediço que as contratações no âmbito da Administração Pública, 

assim como todo e qualquer ato administrativo, devem obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preconiza o texto constitucional, 

além dos princípios trazidos pela legislação infraconstitucional específica sobre a matéria, quais 

sejam, a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório, julgamento objetivo e os que lhes são correlatos, conforme disposto no art. 3º da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Nesse sentido, o Decreto nº 10.024/19, o qual regulamenta a licitação na modalidade 

pregão em forma eletrônica, elenca os princípios norteadores do referido procedimento, em seu 

art. 2º, §2º: 

 

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são 
correlatos.  

 

No caso em comento, a empresa BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVIÇOS LTDA  se 

insurge contra a decisão do i. Pregoeiro que declarou sua inabilitação ao fundamento de que “não 

apresentou Balanço Patrimonial na forma prevista no item 12.11.2 do Edital” (peça 007, pág. 02). 

 

Nesse sentido, importa transcrever os seguintes trechos da manifestação do i. 

Pregoeiro na peça 022: 

 

“Registro ainda que, de acordo com as normas vigentes, a autenticação dos livros e 
documentos que integram a Escrituração Contábil Digital (ECD) das empresas 
mercantis e atividades afins é comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido 
pelo Sped, dispensada qualquer outra autenticação, conforme disposto nos Artigos 
5º e 6º da IN RFB 2003/2021 (integra juntada na peça 20), abaixo transcritos: 
 

‘Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), 
instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último dia útil do 
mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração. [...] 
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§ 2º A ECD transmitida no prazo previsto no caput será considerada válida depois de 
confirmado seu recebimento pelo Sped. [...] 
Art. 6º A AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM A ECD das 
empresas mercantis e atividades afins subordinadas às normas gerais prescritas na 
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, SERÁ COMPROVADA PELO RECIBO DE 
ENTREGA DA ECD EMITIDO PELO SPED, DISPENSADA QUALQUER OUTRA 
AUTENTICAÇÃO.’ 

 
Dessa forma, todos os documentos formulados pela ECD que compõem o Balanço 
Patrimonial, após transmitidos pelo sistema, são devidamente autenticados, 
automaticamente, com o número de recibo constante no Recibo de Entrega da 
Escrituração Digital, sendo certo que a falta desta informação em qualquer de suas 
peças as torna inválidas, tendo em vista não haver outra forma de comprovar que 
o documento por ventura apresentado seja o que foi efetivamente transmitido e 
autenticado pelo Sped. 
 
(...) 
 
No caso em tela, parte do Balanço Patrimonial da empresa BRASILMED foi 
apresentado sem a devida autenticação do sistema Sped, tornando-o inválido para 
fins de exame na presente licitação. 
 
A irregularidade apontada não se trata de mera formalidade, mas sim de obrigação 
legal de atendimento à comprovação da qualificação econômico-financeira ‘na 
forma da lei’. 
 
(...) 
 
Deste modo, uma vez que o instrumento convocatório exigiu a apresentação do 
balanço patrimonial, na forma prevista na legislação vigente, a Administração 
Pública se encontra no dever legal de exigir das licitantes para fins de habilitação o 
documento mencionado. 
 
Cabe frisar que a própria Recorrente apresentou declaração que cumpria TODAS as 
exigências editalícias, e, como exposto no relato dos fatos, a mesma não apresentou 
Balanço Patrimonial na forma prevista no item 12.11.2 do Edital. 
 
Nesse sentido, como tentativa de privilegiar a obtenção de proposta mais vantajosa 
para Administração, e evitar a desclassificação precipitada de sua proposta, a 
Recorrente foi questionada no chat sobre o assunto, tendo se manifestado nos 
seguintes termos: ‘Sr. Pregoeiro, em consulta ao receitanet, a contabilidade 
verificou que houve uma substituição dodocumento em função de uma retificação 
da contabilidade anterior. O Sr. pode abrir novamente o anexo para que possamos 
encaminhar o documento substituto?’ 
 
Foi efetuada então a convocação para que a Recorrente encaminhasse o referido 
documento (balanço patrimonial – período janeiro a abril/2020), devidamente 
validado, no prazo de 2 (duas) horas, com base no item 12.5 do Edital, abaixo 
transcrito: 
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‘12.5 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.(grifo nosso)’ 

 
Ocorre que, como já exposto no relato dos fatos, após a convocação para reenvio 
de parte do Balanço Patrimonial (período janeiro a abril de 2020), a Recorrente 
anexou no sistema, avalio que por inexperiência e não por má fé, documento 
composto por Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital válido, juntado na 
peça 16, e corpo do Balanço Patrimonial, juntado nas peças 17 e 18, sem a devida 
autenticação, tornando portanto inválido, para fins de exame na presente licitação, 
o documento contábil apresentado. Como o prazo de envio do referido documento 
ainda não havia se esgotado, relatamos o fato no chat e reabrimos o sistema para 
envio de documentação válida. 
 
Próximo do término do prazo de envio, a Recorrente solicita sua prorrogação, sendo 
negada tendo em vista que não há previsão no Edital para prorrogação de prazo de 
envio de documento solicitado com base no item 12.5, acima transcrito. 
 
Como a Recorrente não encaminhou o documento solicitado no prazo previsto no 
item 12.5, transcrito anteriormente, e considerando que não vislumbramos 
possiblidade de qualquer aplicação de ampliação da interpretação do disposto no 
mesmo, a Recorrente foi inabilitada. 
 
Por fim registro que, conforme previsto nos itens 12.4.2 e 12.4.3 do Edital, é dever 
do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada, 
fato que, conforme relatado, não ocorreu.” 

 
Destarte, o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2021 (peça 010), no item 12.11.2, o qual 

versa sobre a Qualificação Econômico-Financeira, mais especificamente sobre o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis, assim dispõe, em consonância com o art. 31, I, da Lei 

8.666/93, in verbis: 

 

12.11.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

 

Assim, o balanço patrimonial apresentado pelas licitantes para a comprovação da 

qualificação econômico-financeira deve seguir necessariamente os normativos que regulamentam 

a matéria, estando essa exigência prevista no próprio Edital. 
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Conforme esclarecido pelo i. Pregoeiro em sua manifestação de peça 022, a 

Escrituração Contábil e Digital (ECD) encontra-se regulamentada por meio da IN RFB nº 2003/2021, 

a qual determina, em seu art. 6º, que a autenticação de livros e documentos que a integram será 

comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

(Sped), dispensada qualquer outra autenticação.1 

 

Outrossim, conforme a lição do i. jurista Marçal Justen Filho2, o exame dos documentos 

na fase de habilitação deve se dar com a profundidade necessária para a adequada avaliação dos 

critérios formais, inclusive de sua autenticidade, e também quanto ao seu conteúdo, in verbis: 

 

“O exame dos documentos da fase de habilitação deve ser minucioso e detalhado. 
Não se admite exame meramente formal, que se satisfaça com a constatação de 
que os documentos referidos no edital foram apresentados. A Comissão deverá 
verificar a regularidade formal dos documentos, investigando inclusive sua 
autenticidade. O próprio conteúdo dos documentos deve ser verificado. As 
demonstrações financeiras terão que ser analisadas para comprovar se foram 
elaboradas segundo os princípios contábeis geralmente aceitos e se comprovam 
idoneidade financeira. As declarações e documentos sobre capacitação técnica 
devem ser investigados em profundidade.” 

 

Ademais, em se tratando de documentos de habilitação, esses devem ser 

apresentados juntamente com a proposta, portanto, até a abertura da sessão. Essa é a previsão 

contida no item 8.1 do Edital, em consonância com o disposto no art. 26 do Decreto nº 10.024/2019, 

verbis: 

 

“8.1. O licitante deverá enviar proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, a partir do 
momento da divulgação do Edital no endereço eletrônico, até a abertura da sessão, 

                                                           
1 O Sped foi criado por meio do Decreto nº 7.979/2013, consistindo em instrumento de unificação da escritura contábil 
e fiscal dos empresários e pessoas jurídicas mediante o encaminhamento das informações de forma computadorizada 
e, a partir do Decreto nº 9.555/2018, a autenticação dos livros contábeis digitais passou também a ser comprovada pelo 
simples recibo de entrega emitido pelo Sped. 
 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª edição. São Paulo: Dialética, 
2005. p. 795. 
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que ocorrerá no dia 24/08/2021 às 13h, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.” 

 

Destarte, a apresentação de Balanço Patrimonial pela ora Recorrente sem a devida 

autenticação pelo sistema Sped não é documento idôneo à comprovação da qualificação 

econômico-financeira, uma vez que não se encontra revestido das formalidades legais, sendo, 

portanto, inválido. 

 

Por outro lado, é consabido que a Lei nº 8.666/93, em seu artigo 43, §3º, confere à 

Administração a prerrogativa de realizar diligências para a complementação da instrução do 

processo ou para sanar eventuais dúvidas no decorrer do certame, in verbis: 

 
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 
(...) 
§ 3o 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. 

 

Tal prerrogativa destina-se precipuamente ao atendimento do interesse público, 

visando a busca da proposta mais vantajosa pela Administração, evitando, ainda, que o excesso de 

formalismo prevaleça em detrimento do princípio da economicidade. 

 

E não é outra a orientação que emana do Tribunal de Contas da União, conforme se 

observa da leitura das decisões abaixo colacionadas: 

 

“1.7.1.2.nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, cabe ao pregoeiro 
encaminhar diligência às licitantes a fim de suprir lacuna quanto às 
informações constantes das propostas, medida simples que privilegia a 
obtenção de proposta mais vantajosa e evita a desclassificação indevida de 
propostas como a ocorrida no Pregão Eletrônico 2/2016 com empresas cujo 
objeto social contempla sim atividade econômica compatível com a do objeto 
da licitação; (...)” (Acórdão nº 2159/2016 – Plenário) 

 

“REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA 
CONDUÇÃO DE CERTAME. INCERTEZAS SOBRE ATESTADO DE CAPACIDADE 
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TÉCNICA DE LICITANTE. NÃO UTILIZAÇÃO DO PODER-DEVER DE REALIZAR 
DILIGÊNCIAS PARA SANEAR AS DÚVIDAS QUANTO À CAPACIDADE TÉCNICA 
DA EMPRESA. PRESERVAÇÃO DA CONTINUDADE DO CONTRATO QUE SE 
ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO. 1. O Atestado de 
Capacidade Técnica é o documento conferido por pessoa jurídica de direito 
público ou de direito privado para comprovar o desempenho de 
determinadas atividades. Com base nesse documento, o contratante deve-se 
certificar que o licitante forneceu determinado bem, serviço ou obra com as 
características desejadas. 2. A diligência é uma providência administrativa 
para confirmar o atendimento pelo licitante de requisitos exigidos pela lei ou 
pelo edital, seja no tocante à habilitação seja quanto ao próprio conteúdo da 
proposta. 3. Ao constatar incertezas sobre cumprimento das disposições 
legais ou editalícias, especialmente as dúvidas que envolvam critérios e 
atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, 
o responsável pela condução do certame deve promover diligências, 
conforme o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos 
e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para tomada 
de decisão da Administração nos procedimentos licitatórios.” (Acórdão 
3418/2014 – Plenário) 

 

Assim, conforme o entendimento consolidado da Corte de Contas Federal, o art. 43, 

§3º, da Lei nº 8.666/93 não traz uma simples discricionariedade à Administração, mas sim um 

verdadeiro poder-dever, nas situações onde a realização de diligências se mostrar adequada e 

necessária. Nesse sentido, irregularidades sanáveis, irrelevantes e meramente formais identificadas 

nas propostas não devem conduzir à imediata inabilitação do licitante, mas cabe à Comissão 

promover as diligências necessárias ao esclarecimento de dúvidas e complementação da instrução 

processual, quando cabível. 

 

Importante ressaltar que a inclusão extemporânea de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta é vedada expressamente pelo artigo 43, §3º, in fine, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

Por outro lado, socorrendo-nos do magistério do mestre Marçal Justen Filho3, em se 

tratando de defeitos puramente formais, como ocorre no presente caso, prevalece o 

                                                           
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª edição. São Paulo: Dialética, 
2005. p. 795. 
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entendimento no sentido da possibilidade de sua correção quando inexistir controvérsia quanto 

aos fatos,  in verbis: 

 

“Se existirem dúvidas fundadas acerca do preenchimento dos requisitos legais, isso 
evidenciará ausência de instrução suficientes. Todas as circunstâncias deverão ser 
esclarecidas. Dúvidas sobre o preenchimento de requisitos não podem ser resolvidas 
mediante ‘presunção’ favorável ao licitante. Aliás, muito pelo contrário: incumbe ao 
interessado o ônubs de provar o atendimento aos requisitos legais; se não fizer a 
prova, de modo satisfatório, a solução será sua inabilitação. Não há cabimento para 
presunções: ou os requisitos foram atendidos de modo cabal ou não foram. 
 
Inexistirá possibilidade de suprir defeitos imputáveis aos licitantes, ressalvada a 
disciplina da regularização fazendária tardia. O esclarecimento de dúvidas não 
significa eliminar a omissão dos licitantes. 
 
Há uma forte tendência ao reconhecimento de que defeitos puramente formais 
poderão ser sanados, especialmente quando não existir controvérsia 
relativamente à situação fática. Assim, a apresentação de certidão destinada a 
comprovar situação inquestionável, constante em cadastros públicos, tende a ser 
admitida. Se o sujeito não se encontra falido, mas deixou de apresentar o 
documento adequado, seria um formalismo excessivo promover sua inabilitação. O 
que não se poderá aceitar será a apresentação tardia de documentos que deveriam 
integrar a proposta, por exemplo. Se uma planilha foi exigida no ato convocatório 
e o particular deixou de apresenta-la, existe defeito insuperável na proposta. Se o 
edital exigia a apresentação do balanço e o particular não cumpriu a exigência, 
deverá ser inabilitado.” 

   

De fato, os documentos de habilitação devem ser apresentados concomitantemente à 

apresentação da proposta, antes da sessão, conforme item 8.1 do Edital, já transcrito acima.  

Todavia, no caso em análise, não se trata de completa omissão da Recorrente, na medida em que 

apresentou o balanço patrimonial de modo tempestivo, todavia, parte dele (balanço dos meses de 

janeiro a abril de 2020) não apresentava autenticação pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

(Sped). 

 

Em razão dos fatos, o i. Pregoeiro, com fundamento no item 12.5 do Edital4, ao verificar 

a irregularidade no balanço patrimonial apresentado pela ora Recorrente, abriu o prazo de duas 

                                                           
4 “12.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.” 
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horas para sua substituição por documento idôneo, conforme Ata de peça 007 (páginas 04/05). 

Contudo, foi enviado novo documento irregular, na medida em que, apesar de o Recibo de 

Transferência do arquivo Sped estar correto, o corpo do Balanço Patrimonial não possuía o 

correspondente registro de autenticação que o atrelava ao respectivo recibo de transferência, de 

modo a impossibilitar a verificação de sua autenticidade. 

 

Assim, a licitante requereu a prorrogação do prazo para apresentação do documento 

regularizado, alegando que o site da Receita Federal apresentava instabilidade,  impossibilitando 

que fosse realizada a nova emissão do documento com o código de autenticação. 

 

Conforme ressaltado pelo i. Pregoeiro, o item 11.12.1 do Edital, o qual permite a 

prorrogação do prazo de duas horas para o envio de documentação complementar se aplica à fase 

de aceitação da proposta, não havendo igual previsão para a fase de habilitação, prevista nos itens 

12 e seus subitens. 

 

No entanto, data maxima venia do entendimento esposado pelo competente 

Pregoeiro que seguiu de forma estrita as regras editalícias (princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório), in casu, se está diante de mera irregularidade formal do documento apresentado, 

notadamente ausência do “carimbo” de autenticação, a qual poderia ter sido sanada com 

vantajosidade para a Administração por meio da dilatação de prazo requerida pela licitante, eis 

que no prazo exíguo disponível a licitante informou que o sistema da Receita estava instável. 

Nessas condições, parece razoável uma extensão de prazo, ainda mais considerando que a sessão 

do pregão eletrônico foi suspensa logo após a inabilitação da Recorrente e retomada apenas no 

dia subsequente. 

 

Nesse sentido, exsurge o princípio do formalismo moderado, que busca evitar que o 

excesso de formalismo no procedimento licitatório importe em prejuízo à finalidade maior do 

certame, qual seja, a busca da proposta mais vantajosa à Administração. 
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Sobre o tema, cite-se a lição da professora Odete Medauar5: 

 

“Exemplo de formalismo exacerbado, destoante deste princípio [do formalismo 
moderado], encontra-se no processo licitatório, ao se inabilitarem ou 
desclassificarem participantes por lapsos em documentos não essenciais, passíveis 
de serem supridos ou esclarecidos em diligências.” 

 

Assim, nas licitações públicas, deve-se evitar que o apego a formalismos exagerados, 

irrelevantes ou desarrazoados levem à exclusão de licitantes, com prejuízo à competitividade do 

certame, à economicidade e à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. A forma 

deve estar a serviço da finalidade e não um fim em si mesma. 

 

Esse tem sido o reiterado entendimento do Tribunal de Contas da União, como se 

observa da leitura dos julgados abaixo colacionados: 

 

“Ressalto, preliminarmente, que o edital não constitui um fim em si mesmo. Trata-
se de instrumento para a consecução das finalidades do certame licitatório, que são 
assegurar a contratação da proposta mais vantajosa e a igualdade de oportunidade 
de participação dos interessados, nos precisos termos do art. 3º, caput, da Lei 
8.666/93. Assim, a interpretação e aplicação das regras nele estabelecidas deve 
sempre ter por norte o atingimento das finalidades da licitação, evitando-se o 
apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, que não 
contribuem para esse desiderato.” (Acórdão 1758/2003 – Plenário) 
 
“Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à 
desclassificação da licitante. 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.” (Acórdão 357/2015-Plenário) 

 

E no presente ano, por meio do Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário, a Corte de Contas 

Federal não só reafirmou seu posicionamento, como entendeu pela possibilidade de juntada 

extemporânea de novos documentos de habilitação que atestem condição pré-existente à 

abertura da sessão pública, verbis: 

                                                           
5 Direito administrativo moderno. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
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REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. 
IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 
PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 
PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA 
DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de 
documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da 
sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as 
licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja 
conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou 
proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do 
processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de 
julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos 
licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 
43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), 
não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo 
licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais 
comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual 
deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. 
 

 

Ressalte-se que, no presente caso, o certame contava com apenas três licitantes, 

sendo certo que a proposta apresentada pela Recorrente, após os lances, é R$17.000 inferior 

àquela apresentada pela licitante vencedora CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DRA RENEE 

SARMENTO LTDA-EPP, até então classificada em segundo lugar. 

 

Ante o exposto, entendemos que o recurso deve ser conhecido, porém, no mérito, não 

merece provimento, tendo em vista não ser possível declarar, desde logo, a habilitação da 

Recorrente. Contudo, considerando que a empresa BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVIÇOS 

LTDA apresentou a proposta com o menor preço, bem como em atenção aos princípios da 

economicidade, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

e, ainda, com espeque no princípio da autotutela, opinamos pela anulação, ex officio, da decisão de 

inabilitação da Recorrente e todos os atos a ela posteriores, retornando os autos à Comissão de 

Licitações para a aplicação do art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, oportunizando-se à licitante, de uma 
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vez por todas, a comprovação de todos os requisitos de habilitação, com a juntada do balanço 

patrimonial auntenticado. 

 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2021. 
 

Ana Beatriz dos Santos Rodrigues 
Técnica de Controle Externo 

Mat. nº 40/902.161-9 
 

 

VISTO 
 

SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 

De acordo com as conclusões e os fundamentos apresentados na Instrução nº 

029/2021/SAJ, motivo pelo qual a aprovo e converto em Parecer dessa Secretaria de Assuntos 

Jurídicos. 

À consideração superior.  

 

Tatiana Sapha Kaufman 
Assessora-Chefe 

Mat. nº 90/901.502 
 

 

SENHOR SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

De acordo com o Parecer desta SAJ. 

 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2021. 
 

Luiz Antonio de Freitas Junior 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Mat nº 90/900.967 
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