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Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes

na data da sua expedição.

DELAZERI ATACADISTA EIRELI

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica: 

Número de Identificação do Registro de

Empresas - NIRE (Sede)
CNPJ Data de Arquivamento do

Ato Constitutivo

Data de Início

de Atividade

16/05/2005

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

07.383.088/0001-1742 6 0044983-6 20/04/2005

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

RUA EGIDE BUSELATTO SUSIN, 226-LOTE:RECANTO DOS PASSAROS, SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL, SC, 89.665-000

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

Objeto Social

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, 

MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS 

LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 

INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO 

VAREJISTA DE DOCES, BALAS E BOMBONS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA 

DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO 

VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA 

ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO 

A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES

Capital: R$ Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte

(Lei nº 123/2006)

Prazo de Duração

Capital Integralizado: R$

 695.400,00

(SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

 695.400,00

(SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
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AO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 

 

 

SENHOR (A)  PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO 
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL  
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 35/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021 
 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO FUTURA COM ENTREGA PARCELADA DE CESTAS 

BÁSICAS, NA MODALIDADE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – BENEFÍCIO 

EVENTUAL EM ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DO CENTRO DE 

REFERENCIAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES 

 

A empresa ENIO DELAZERI EIRELI, inscrita no CNPJ 07.383.088/0001-

17, localizada na Rua Sete de Abril, nº 3151, Bairro Parque Jardim Ouro, 

Município de Ouro - SC, representada neste ato pelo seu Administrador, senhor 

Ênio Delazeri, portador da Cédula de Identidade nº 11/R-1870.202 e CPF Nº 

453.533.100-63, vem, com respeito e urbanidade apresentar contrarrazões ao 

recurso da empresa GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI,, no citado 

pregão eletrônico, nos termos a seguir: 

 

 

I -  RELATÓRIO OBJETIVO. 

 

A concorrente se insurge contra a legitima vencedora alegando que 

houve descumprimento nos documentos de habilitação, especificamente ao 

item 4.2 letras C e G, mas no próprio documento a empresa revela que 

simplesmente não acrescentou no campo próprio do BLL toda a documentação 

exigida para fins de habilitação, invoca o edital para solicitar a inabilitação pelo 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório). 
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II – DA VINCULAÇÃO A PRINCÍPOS CONSTITUCIONAIS. 

 

2.1 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 As ações dos agentes públicos estão vinculadas às disposições 

constitucionais que regulamentam toda a atividade administrativa, conforme 

decorre do art. 37, caput da Constituição Federal: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998). 

 

 Desta forma os agentes públicos, devem obediência aos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, entre uma série de outros. 

Celso Antônio Bandeira de Mello leciona: 

 

“deve-se, desde logo, começar por frisar que o próprio Estado de 

Direito, como se sabe, é encontrar-se, em quaisquer de suas 

feições, totalmente assujeitado aos parâmetros da legalidade. 

Inicialmente, submisso aos termos constitucionais, em seguida, 

aos próprios termos propostos pelas leis, e, por último, adstrito à 

consonância com os atos normativos inferiores, de qualquer 

espécie, expedidos pelo Poder Público. Deste esquema, 

obviamente, não poderá fugir agente estatal algum, esteja ou não 

no exercício de ‘poder’ discricionário”.(BANDEIRA DE MELLO, 

Celso Antônio. Discricionariedade e Controle Jurisdicional, 2. ed., 

p. 10-11.) 

  

 Destarte, ao agente público só é possível agir com base na lei, em seus 

exatos limites e disposições, sob pena de ilegalidade e improbidade 

administrativa. 



Página 3 de 16 

 

 

2.2 - PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. 

 

Nesta esteira, encontramos o princípio da economicidade, art. 70, caput, 

da Constituição Federal o qual vincula o agente público ao bom emprego do 

erário, em detrimento do preciosismo exacerbado, nocivo à contratação 

pública. 

Régis Fernandes de Oliveira1 leciona: ‘‘economicidade diz respeito a se 

saber se foi obtida a melhor proposta para a efetuação da despesa pública, isto 

é, se o caminho perseguido foi o melhor e mais amplo, para chegar-se à 

despesa e se ela fez-se com modicidade, dentro da equação custo-benefício.’’ 

A Fundação Getúlio Vargas — SP2 concluiu que ‘‘economicidade tem a 

ver com avaliação das decisões públicas, sob o prisma da análise de seus 

custos e benefícios para a sociedade, ou comunidade a que se refere. ’’ 

 

2.3 - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 

 Para traduzir nosso pensamento, sobre eficiência na administração 

pública, preceito esculpido no art. 37, caput da Carta Magna, trazemos o 

conceito do princípio da eficiência posto por ALEXANDRE MORAES3: 

"Assim, princípio da eficiência é o que impõe à 

administração pública direta e indireta e a seus agentes a 
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca 
da qualidade, rimando pela adoção dos critérios legais e 
morais necessários para melhor utilização possível dos 

 
1 OLIVEIRA, Régis Fernandes de HORVATH, Estevão; e TAMBASCO, Teresa Cristina Castrucci. Manual de 
Direito Financeiro, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 94. 
2 Fundação opina sobre conceitos de economicidade e operacionalidade, revista do TCE/MT, nº 10, 
ago/1989, pp. 49/58. 
3 MORAES, Alexandre de. Reforma Administrativa: Emenda Constitucional nº 19/98. 3. ed., São 

Paulo : Atlas, 1999, p. 30. 
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recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e 

garantir-se maior rentabilidade social." (grifamos) 

 

O princípio constitucional da economicidade da gestão de recursos e 

bens públicos autoriza que o ente político-administrativo responsável pela 

tomada de decisão, relativa a gastos ou investimentos públicos ‘‘vis-à-vis’’ o 

conjunto dos resultados, como ganhos ou perdas sociais, evite a despesa 

pública antieconômica e o conseqüente e irremediável prejuízo social, 

sobrepondo sua decisão ao excesso de zelo. 

 Assim percebemos que para colimar a melhor contratação o gerente da 

coisa pública, deve respeitar os princípios constitucionais da legalidade, 

economicidade e da eficiência desprezando assim a burocracia, o excessivo 

zelo, o preciosismo,  incrustado  e do corolário lógico dos princípios da 

eficiência e da economicidade, previstos no art. 37, caput, e 70, caput, da 

Constituição Federal, bem como da exigência de responsabilidade fiscal, 

planejando a despesa e adequando-a as previsões orçamentárias e financeiras 

da Administração Pública, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 

 Desta forma, o afastamento de licitante por formalismo, não atende aos 

princípios da economicidade e da eficiência, por conseguinte ao princípio da 

legalidade, haja vista o foco na contratação mais vantajosa.  

 

 

III – DO DIREITO  

 

 
Sempre é relevante lembrar que a doutrina e a jurisprudência têm 

repudiado o formalismo excessivo, exacerbado, em interpretações e 

posturas que, apegadas a meras inconformidades passíveis de convalidação, 

são irrelevantes e não causam prejuízo a terceiros.  
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 No Informativo de Licitações e Contratos (Ed. Zênite, junho de 2004, p. 

532/533), o Doutor Joel de Menezes Niebuhr, publicou parecer que trata do 

assunto, vejamos o fragmento seguinte: 

 
 

Em que pese a fundamental associação entre licitação pública e 
formalidade, a Administração não deve obstaculizar a 
participação no certame de empresas aptas a cumprirem 
satisfatoriamente o objeto do futuro contrato. Nesse sentido, o 
inciso I do § 1º do artigo 3º da Lei nº 8.666/93 é preciso ao vedar 
aos agentes públicos "admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 
atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato." (destacamos) 
 
 
E isso porque um dos princípios basilares da licitação pública é o 
da competitividade, cuja dicção "significa a exigência de que a 
Administração Pública fomente e busque agregar à licitação 
pública o maior número de interessados, para que, com olhos 
na eficiência e na isonomia, aumentando o universo das 
propostas que lhes serão encaminhadas, ela possa legitimamente 
escolher aquela que seja a mais vantajosa para o interesse 
público." (NIEBUHR, Joel de Menezes. Princípio da Isonomia na 
Licitação Pública. Florianópolis: Obra Jurídica, 2000. p. 107). 
(grifo nosso) 

 

 
Nesse sentido, é válido considerar que, caso exista algum problema na 

licitação relativa a documentos ou proposta, que possa comprometer a regular 

execução do objeto, o pregoeiro, não desejando confirmar tal situação nos 

demais documentos apresentados pela empresa, poderia baixar diligência para 

apurar, conforme determina o art. 43, §3º da Lei nº 8.666/93.  

 
Como fundamento a tal providência, tomam-se os esclarecimentos de 

Hely Lopes Meirelles:  

 
"o princípio do procedimento formal, todavia, não significa que a 
Administração deva ser "formalista" a ponto de fazer exigências 
inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer 
dizer que se deva anular o procedimento ou o julgamento, ou 
inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas, diante de 
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simples omissões ou irregularidades na documentação ou na 
proposta, desde que tais omissões ou irregularidades sejam 
irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 
concorrentes" (grifo acrescido, Licitação e Contrato 
Administrativo, 12 ed., São Paulo: Malheiros, 1999. p. 27).  
 

 

Ao tratar do princípio da razoabilidade, Marçal Justen Filho ataca o cerne 

da questão: 

  
"... portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o 
preenchimento das exigências legais, ainda que não seja adotada 
a estrita regulação imposta originariamente na Lei ou no Edital. 
Na medida do 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" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 7 ed., São Paulo: Dialética, 2000. p. 79). 
(destacamos) 

 
 
 
O Superior Tribunal de Justiça emite inúmeras orientações nesse 

sentido rotineiramente, como se observa em trecho da elucidativa ementa de 

acórdão relatado pelo Ministro Demócrito Reinaldo:  

 
 

Direito Público. Mandado de Segurança. Procedimento Licitatório. 
Vinculação ao Edital. Interpretação das Cláusulas do Instrumento 
Convocatório pelo Judiciário. Fixando-se o sentido e o alcance de 
cada uma delas e escoimando exigências desnecessárias e de 
excessivo rigor prejudiciais ao interesse publico. 
Possibilidade. Cabimento do Mandado de Segurança para esse 
fim. Deferimento (...)  
 
 
Consoante ensinam juristas, o princípio da vinculação ao Edital 
não é absoluto, de tal forma que impeça o Judiciário de 
interpretar-lhe, buscando-lhe o sentido e a compreensão e 
escoimando-o de cláusulas desnecessárias ou que extrapolem os 
ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar, 
da concorrência, possíveis proponentes, ou que o transmude de 
um instrumento de defesa do interesse público em conjunto de 
regras prejudiciais ao que, com ele, objetiva a Administração (...) 
(STJ, MS 5.418/DF).  
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Também do Superior Tribunal de Justiça:  

 
"... 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"  (STJ, MS 5.461-DF).  

 
  

Em recente manifestação o TCU, indica o caminho a ser seguido para 

não trazer prejuízos à competitividade em licitações públicas, note-se: 

 

Acórdão 1795/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro 

José Múcio Monteiro) 

Licitação. Habilitação. Diligência.  

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 

informação exigida pelo edital, quando a documentação 

entregue contiver de maneira implícita o elemento 

supostamente faltante e a Administração não realizar a 

diligência prevista no art 43, §3º, da Lei 8.666/93, por representar 

formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do 

certame. (Destacamos) 

 

 

Em síntese, a administração pública não deve inabilitar empresa em 

detrimento da competitividade da licitação, ainda que os documentos possuam 

irregularidade sanável por ato de ofício do pregoeiro.  

 

Em que pese irrelevante a irregularidade encontrada pela Concorrente, 

os documentos apresentados demonstram a capacidade de execução do 

objeto, porém, mesmo assim, seria mais prudente agir nos termos da lei de 

licitações, citado na decisão do TCU, oportunidade que não pode ser 

negligenciada como medida saneadora, note-se: 

  

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências. 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2015&numero=1795&colegiado=P
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-n-8-666-de-21-de-junho-de-1993#par-3_art-43
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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. 

 

 Conforme demonstraremos nessa peça, a recorrente tem plena 

capacidade para executar o objeto, porém, caso entenda necessário, o 

pregoeiro deve proceder a diligência, a qual nos antecipamos e anexamos a 

esse documento os itens questionados no recurso administrativo. 

 

IV – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 Primeiramente o pregoeiro não poderá atender o pedido de inabilitação 

da recorrente, pois é equivocado. O recurso versa sobre pedido de inabilitação, 

porém os itens que diz termos violado, tratam da apresentação da proposta, 

logo, o recurso deveria ter o pedido para a desclassificação da proposta, desta 

forma já é nulo de pleno direito. 

  

 A motivação do recurso administrativo da concorrente é especificamente 

sobre as alíneas C e G do subitem 4.2, vejamos: 

 

4 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇO  

4.2 A proposta comercial deverá ser apresentada na forma e 

requisitos indicados nos subitens a seguir:  

a) (...);  

b) (...);  

c) Deverá ser indicada a MARCA do item;  

d) (...);   

e) (...);  

f) (...);  

g) Declaração que se enquadra em ME, EPP ou ME, no caso de 

empresa enquadra. 
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 O documento da alínea “G” pode ter sua função comprovada ou ser 

substituído pela certidão da junta comercial a qual foi anexada, são 

documentos que manifestam a mesma situação da empresa. 

 Já no subitem 4,6 temos o seguinte texto: 

 

4.6 Vícios, erros e/ou omissões que não impliquem em prejuízo 
para o Município poderão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, 
cabendo a este(a) agir em conformidade com os princípios que 
regem a Administração Pública. 

 

 Aqui já notamos o poder discricionário do pregoeiro para relevar os dois 

itens da proposta, haja vista tais itens não trazerem quaisquer prejuízos para a 

Administração ou atentarem contra princípios que regem a administração 

pública.  

 

 O concorrente em seu recurso, como alicerce de seu pedido equivocado, 

diz: 

 

(...)7.12 Ao encerrar o pregão, o Pregoeiro analisará a 
Documentação de Habilitação relacionada no item 7 e as 
Declarações anexadas pela empresa licitante na plataforma do 
pregão eletrônico por upload, como condição para comprovação 
de sua habilitação. Caso a empresa não tenha realizado o upload 
dos documentos ou deixar de anexar algum documento ou 
declaração relacionados no referido item 7 a mesma será 
considerada INABILITADA. (Grifamos e destacamos) 

 

  

 Note senhor Pregoeiro, os itens da motivação do recurso administrativo 

da concorrente é especificamente SOBRE AS ALÍNEAS C E G DO SUBITEM 

4.2, porém quando busca o respaldo do edital para o seu pedido equivocado, 

cita o ITEM 7, o qual não tem relação como as alíneas C e G onde acusa a 

violação, caindo por terra o apelo da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

 O tempo em que se vencia licitações por detalhes já passou e faz 

bastante tempo. Os tribunais não admitem que o princípio da vinculação ao 

edita se sobreponha à competitividade e a proposta mais vantajosa, esse 

tempo acabou!  
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 Para asseverar tal posição trazemos manifestação do TCU, ainda de 

2003, quando foi posto à apreciação do Tribunal de Contas da União caso 

ocorrido na ELETRONORTE, no pregão em que o licitante que ofereceu o 

menor lance não apresentou no envelope de habilitação a Certidão Negativa de 

Dívida Ativa da União. Em que pese isso, o pregoeiro verificou na Internet 

que o referido licitante estava em situação regular e, em vista disso, 

resolveu habilitá-lo. O Tribunal de Contas da União endossou tal 

procedimento, destacando que na modalidade pregão o pregoeiro não 

deve ater-se a meras formalidades. (Conferir: TCU, Acórdão 1758/2003 - 

Plenário)  

 

 Desta forma resta mais que comprovado que o pregoeiro, além de ter a 

autorização do edital, leia-se subitem 4.6, também tem o aval das Cortes de 

Contas, Doutrina e Jurisprudência, indicando que não se deve afastar 

fornecedor do pleito licitatório por mera formalidade, e, que tais atos não se 

coadunam com o objetivo da licitação que é a competitividade e a melhor 

proposta. 

 

Podemos confirmar tais posições, pois tanto o Tribunal de Contas da 

União quanto os Tribunais de Justiça já pacificaram o entendimento. 

É aplicado o formalismo moderado na análise desses casos, 

prevalecendo o resultado sobre a forma estrita: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PROPOSTA 
DECLARADA VENCEDORA. FALTA DE ASSINATURA NA 
OFERTA FINANCEIRA. IRREGULARIDADE QUE NÃO 
COMPROMETE OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO 
COMPETITÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONCORRENTE 
PUGNAR PELA INABILITAÇÃO. A licitação destina-se a garantir 
a observância do princípio constitucional da isonomia e da 
proposta mais vantajosa para a Administração (art. 3º da Lei n. 
8.666/93). A Administração acha-se vinculada às condições do 
edital (art. 41 da Lei n. 8.666/93). Todavia, conforme 
entendimento sedimentado no âmbito do STJ, rigorismos formais 
extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação 
contrária à finalidade da lei. Tal ocorre no caso dos autos, em que 
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se mostra correta a decisão administrativa que declarou 
habilitada, concorrente que deixou de assinar a oferta 
financeira, porém é identificada através de rubrica e dos demais 
documentos que compõem a proposta, que se mostrou mais 
vantajosa para a Administração. Ausência de qualquer 
vulneração dos princípios da licitação. Inexistência de direito 
da concorrente pugnar pela sua inabilitação. A questão quanto 
à perda do objeto em razão da assinatura do contrato somente foi 
suscitada após o julgamento da apelação. Embargos rejeitados. ” 
Fonte: Embargos de Declaração Nº 70052251790, Vigésima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 
Aurélio Heinz, Julgado em 27/02/2013 – site TJRS (Grifamos e 
destacamos) 

Também os acórdãos: 

1. Acórdão nº 3615/2013 –TCU – Plenário;  

2. Acórdão nº 3418/2014 –TCU –Plenário;  

3. Acórdão nº 1795/2015 –TCU –Plenário; 

4. Acórdão nº 2159/2016 -TCU –Plenário; e 

5. Acórdão nº 1535/2019 –TCU –Plenário.  

 

Nesses casos, aonde se verifica violação ao interesse público primário e 

ao direito dos licitantes, submetidas as questões em juízo encontra-se guarida 

no entendimento dos Tribunais, em especial, do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, pelo repúdio ao formalismo exacerbado, in verbis: 

Seção: MS nº 5.869/DF, rel. Ministra LAURITA VAZ: 

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

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. 

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. (Grifamos e destacamos) 
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2ª Turma: RMS nº 15.530/RS, rel. Ministra ELIANA CALMON: 

ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – FORMALIDADES: 
CONSEQÜÊNCIAS 

Repudia-se o formalismo quando é inteiramente desimportante para 
a configuração do ato. 

Falta de assinatura nas planilhas de proposta da licitação não 
invalida o certame, porque rubricadas devidamente. 

Contrato já celebrado e cumprido por outra empresa concorrente, 
impossibilitando o desfazimento da licitação, sendo de efeito 
declaratório o mandado de segurança.Recurso provido. (Grifamos e 
destacamos) 

 

Igualmente, é o entendimento dominante do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo (TJES), e de outros Tribunais de Justiça, in verbis: 

 

4ª Câmara Cível do TJ-ES: Agravo de Instrumento (AG) nº 
14119000793, rel. Desembargador MAURÍLIO ALMEIDA DE 
ABREU: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE PERDA DO 
OBJETO DO MANDAMUS - REJEITADA - MÉRITO - LICITAÇÃO - 
MENOR PREÇO - INABILITAÇÃO DO RECORRIDO VENCEDOR - 
EXCESSO DE FORMALISMO - MALFERIMENTO À 
ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO I - A impetração do mandamus e a concessão 
da liminar, deram-se ainda dentro do prazo recursal, ou seja, não 
poderia a autoridade coatora ter considerado encerrado o certame. 
Preliminar rejeitada. II - A inabilitação do recorrido, ao menos 
numa análise superficial, mostrou-se desarrazoada, medida esta 
empregada pela municipalidade por apego excessivo ao 
formalismo, ocasionando, possível malferimento a própria 
administração, razão pela qual, o entendimento do Magistrado 
de piso revela-se escorreito. III - Recurso a que se nega 
provimento. (Grifamos e destacamos) 

 

2ª Câmara Cível do TJ-ES: AG nº 24099157943, rel. 
Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR: 
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PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. MENOR PREÇO. 
INABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O mandado de 
segurança não comporta dilação probatória, devendo o impetrante 
anexar à exordial as provas que possibilitem a análise de sua 
pretensão (RMS 26.884⁄SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2009, DJe 23⁄03⁄2009). 2. A 
adjudicação do objeto da licitação somente acarreta a perda 
superveniente do interesse recursal quando houver esgotamento 
no cumprimento do contrato, isto é, quando o bem licitado 
incorporar o patrimônio público. Precedentes do STJ. Não haverá 
perda superveniente do interesse recursal na hipótese em que o 
cumprimento do contrato ainda não foi sequer iniciado. 3. Na 
licitação pública, o formalismo indevido (desnecessário e 
inadequado) não pode impedir a proposta mais vantajosa, 
quando for inteiramente desimportante para a configuração 
do ato. 4. O exame da habilitação torna-se inútil e desnecessário, 
se a licitante apresentou o maior preço. Por sua vez, se a licitante 
apresentou menor preço, então haverá interesse em se examinar 
as razões da inabilitação. 5. Examinar as propostas antes dos 
documentos de habilitação é medida salutar, pois concretiza os 
princípios constitucionais da eficiência, da moralidade, da 
probidade administrativa, acelera os procedimentos licitatórios 
(não faz sentido examinar documentos de habilitação de quem 
não oferece a proposta mais vantajosa) e permite manifesta 
transparência no controle dos preços usualmente praticados. 6. O 
sistema jurídico brasileiro já admite a inversão das fases da 
licitação e propostas. Com a inversão, a Comissão de Licitação 
examinará primeiro as propostas comerciais e somente analisará 
os documentos de habilitação daquela empresa que apresentar o 
melhor preço. Essa inversão já ocorre no pregão eletrônico, nas 
hipóteses de Micro ou Pequenas empresas e, atualmente, nas 
licitações ordinárias em diversos Estados. 7. O §3º do art. 515 do 
CPC pode ser aplicado, por analogia, ao agravo de instrumento. 
Desse modo, se a instrução probatória estiver completa ou for 
desnecessária, o Tribunal pode, em agravo de instrumento, julgar 
a demanda em primeiro grau, solucionando a controvérsia com 
resolução do mérito. Nas hipóteses em que a tramitação revela-se 
desnecessária, inclusive havendo medida adequada que, com 
menor custo (de tempo e de esforço), mostra-se suficiente para 
obter o mesmo resultado, então uma eventual dilação gerada pelo 
atraso na prestação jurisdicional é indevida e contraria o disposto 
no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 7. Erroneamente, 
muitos interpretam a Constituição com base nos códigos. Mas não 
podemos jamais esquecer que a interpretação dos códigos é que 
deve ser feita à luz da Constituição Federal, que é o fundamento 
de validade de todo ordenamento jurídico. Assim, a cada 
modificação na Constituição, surge a necessidade de se revisitar 
alguns textos normativos e fazer uma releitura das normas 
infraconstitucionais. Estas devem ser interpretadas de acordo com 
os princípios (ideais) estabelecidos na própria Constituição. Dessa 

https://jus.com.br/tudo/mandado-de-seguranca
https://jus.com.br/tudo/mandado-de-seguranca
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forma, deve ser emprestada, ao § 3º do art. 515 do CPC, 
interpretação que concretize em maior grau a garantia da razoável 
duração do processo, estendendo a sua aplicação ao agravo de 
instrumento. 8. Recurso provido. (DJES de 06/09/2009). 
(Grifamos e destacamos)  

4ª Câmara Cível do TJ-MG: Apelação Cível (AC) nº 5874442-
89.2009.8.13.0024; rel. Desembargador ALMEIDA MELO:  

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
INABILITAÇÃO DE LICITANTE. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. Em mandado de 
segurança, verificado que a documentação apresentada atendeu 
às exigências e ao objetivo do instrumento convocatório, afasta-se 
o ato administrativo que inabilitou a Impetrante no procedimento 
licitatório. A interpretação dos termos do edital de licitação 
não pode determinar a prática de atos que contrariem a 
finalidade do procedimento, restrinjam o número de 
concorrentes e prejudiquem a escolha da melhor proposta. 
Recurso não provido. (Grifamos e destacamos) 

 

 E assim poderíamos colacionar centenas de julgados com idêntico teor, 

todos para evidenciar que atualmente o excesso de zelo não é mais tolerado 

pelos tribunais, tão pouco tem guarida na jurisprudência ou na doutrina. 

 

 

V – DO JULGAMENTO 

 

 Nos argumentos aqui mencionados, comprovamos que o julgamento do 

pregoeiro deverá ser pela aceitação dos documentos, ou pela diligência 

esclarecedora, caso ainda lhe restem dúvidas, pois outra conduta não lhe é 

aceitável, pois não contém força suficiente para afastar a contrarrazoante da 

licitação pela inabilitação solicitada equivocadamente ou pela desclassificação 

da proposta vencedora. 

 

 Apelamos assim, para que o pregoeiro atente para a essência da 

licitação e, que evite afastar proponente apto para execução do contrato. 

 

Desta forma, depreende-se que o TCU ressaltou ser a diligência um 

poder-dever da Administração que dela deve se utilizar sempre que 
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necessário, sendo que os doutrinadores seguem tal entendimento. Para Marçal 

Justen Filho a promoção de diligências não constitui uma competência 

discricionária da autoridade julgadora, note-se: 

 

“Em primeiro lugar, deve destacar-se que não existe uma 

competência discricionária para escolher entre realizar o não a 

diligência. Se os documentos apresentados pelo particular ou as 

informações neles contidas envolverem pontos obscuros [...], a 

realização de diligências será obrigatória. Ou seja, não é possível 

decidir a questão (...) mediante uma escolha subjetiva. Portanto, a 

realização da diligência será obrigatória se houver dúvidas 

relevantes.” 4 (grifou-se) 

 

A contrarrazoante entende que a decisão do pregoeiro pela aceitação 

dos documentos está respaldada pelo subitem 4.6 do edital, porém de forma 

alternativa, poderá optar pela diligência, ambas, são medidas que mais se 

alinham com os princípios esculpidos no estatuto das licitações e que mais se 

adequam ao pregoeiro.  

 

Também deve levar em conta que a empresa participa com extrema 

regularidade de processos licitatórios em diversos municípios, e, não tem 

intuito algum em apresentar documento falso.   

 

Assim sendo, caso opte pela diligência, anexamos os documentos 

questionados pela recorrente, visando agilizar a questão. 

 

 

VI – DO REQUERIMENTO 
 

 
Ex positis, a contrarrazoante REQUER ao pregoeiro que: 

a) O recurso administrativo interposto pela empresa GELVAN 

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI seja julgado improcedente, 

tendo em vista as contrarrazões aqui expostas. 

 
4 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 805. 
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Capinzal, 31 de maio de 2021. 

 

Ênio Delazeri 
Administrador 

ENIO DELAZERI 
EIRELI:07383088000117

Assinado de forma digital por ENIO 
DELAZERI EIRELI:07383088000117 
Dados: 2021.05.31 15:26:37 -03'00'



DECLARAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 

A empresa ENIO DELAZERI EIRELI, inscrita no CNPJ 07.383.088/0001-

17, localizada na Rua Sete de Abril, nº 3151, Bairro Parque Jardim Ouro, 

Município de Ouro – SC, DECLARA que as marcas dos produtos cotados no 

pregão em epigrafe, sãs as seguintes: 

Cesta Básica contendo 23 itens sendo: 

PRODUTO MARCA 

24. Açúcar Refinado – 5kg DOCESUCAR 

25. Sal Refinado – 2kg ZIZO 

26. Farinha de Trigo – 5kg GARDENIA 

27. Leite integral UHT– 1 caixa (12 unidades) TERRA VIVA 

28. Arroz parboilizado– 5kg SAFRA 

29. Feijão Preto– 3kg REI DA MESA 

30. Farinha de Milho, tipo fubá – 2kg BEATRIZ 

31. Café em Pó tipo tradicional – 500g BOM DE PROSA 

32. Molho de Tomate (Lata) – 500g SÓ FRUTA 

33. Óleo de Soja – 3 unidades COAMO 

34. Margarina – 500g COAMO 

35. Sabão em Pó – 1kg BREEZE 

36. Sabão em Pedra (5 unidades) – 1kg ZAVASKI 

37. Biscoitos pacote 650g – 3 Unidades PICCININI 

38. Macarrão espaguete – 10 pacotes de 
500g FLOR DE LIS  

39. Banana caturra – 3kg CEASA 

40. Cebola – 1kg CEASA 

41. Batatinha – 5kg CEASA 

42. Tomate – 3kg CEASA 

43. Pão – 2kg DELAZERI ATACADISTA 

44. Carne Moída (segunda) – 1kg FRIPRANDO 

45. Frango (tipo coxa/sobrecoxa) – 3kg AVE SERRA 

46. Ovos de galinha– 2 Dúzias CEASA 

 

 

Capinzal, 31 de maio de 2021. 

 

Ênio Delazeri 
Administrador 

ENIO DELAZERI 
EIRELI:07383088000
117

Assinado de forma digital por ENIO 
DELAZERI EIRELI:07383088000117 
Dados: 2021.05.31 15:27:24 -03'00'



DELAZERI ATACADISTA EIRELI 
CNPJ: 07.383.088/0001-17 
I.E. 254.974.384 
Rua Égide Buselatto Susin 226  
Lot.  Recanto dos Pássaros  Bairro São Cristóvão 
Capinzal SC  CEP 89665-000 
Fone 49 3555 3408 
E-mail capinzalcenter@gmail.com  

 

 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 35/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021 
 
 
DELAZERI ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.383.088/0001-17, 
representada por Enio Delazeri portador do documento de Identidade nº 
1.870.202, inscrito no CPF/MF sob o nº 453.533.100-63, DECLARA sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 
presente data, é considerada:  
 
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006.  
 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006.  
 
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006.  
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do 

art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

Ouro SC 18 de maio de 2021 

 
 
 
 
 

--------------------------------------- 

Enio Delazeri  
CPF: 453.533.100-63 
RG: 1.870.202 SSP SC 
CNPJ: 07.383.088/0001-17 
   

 

ENIO DELAZERI 
EIRELI:07383088
000117

Assinado de forma digital 
por ENIO DELAZERI 
EIRELI:07383088000117 
Dados: 2021.05.31 15:40:23 
-03'00'
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