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Nos casos em que uma questão formal não ,inviabiliza a essência

jurídica do ato, é dever da Administração considerá-Ia' como válido, aplicando o princípio do forrnalisrno

moderado.

A essência de tal princípio é representada
!

pela presença

dos erros ou,' vícios formais,

aqueles que, mesmo caracterizando
mesmo a textos normativos,
visa exteriorizar.

os quais podemos

infração ao instrumento

definir

como

convocatório,
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Conforme preceitua Carlos Ar] Sundfeld "O formalismo,

é

verdade, faz parte da licitação; e nela tem seu papel. Mas nem por isso a
licitação pode ser transformada em uma cerimônia, onde o que Importa são as
fórmulas sagradas, e não a substância das coisas" (in Parecer na licitação de
telefonia celLrlarmóvel - Banda B).
Diante de todo o exposto, salvo melhor juízo, esta Assessoria
,

,

Jurídica opina pelo provimento do recurso interposto pela empresa Foco
(

f

Comunicação Visual ltda, para torná-Ia habilitada no pregão em análise.
I

-,É o pare~er.

Brasília, 18 de dezembro de 2018.
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