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JULGAMENTO DE RECURSO  

FASE DE HABILITAÇÃO - EDITAL CP 001/2018 

 

 
Processo licitatório: n˚ 5.665/2018 

Protocolo de Recurso: 13.589/2018 

Edital: CP 001/2018 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 

limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: varrição, 

capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio 

e canaleta, caiação de guias, desobstrução de bueiros, pode de 

árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, 

recolhimento e transporte dos resíduos de capina e roçada, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 

Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

 

I - RELATÓRIO 

 

  A Recorrente, DELURB AMBIENTAL LTDA, insurge-se em Recurso 

Administrativo Hierárquico, em face de decisão preliminar da 

Comissão Permanente de Licitações que, analisando a documentação 

apresentada pela mesma inabilitou-a. 

 

 Preliminarmente verificou-se o seguinte: 

 

 a) Não apresentou o atestado de capacidade técnica 

operacional; 
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 b) Não apresentou os documentos de todos os sócios, em razão 

de ter sua composição societária formada por pessoa física 

conjuntamente de pessoa jurídica, deixando de apresentar 

documentos desta última (contrato social); 

 

 c) Haver apresentado garantia em desconformidade com o 

próprio estatuto social, sem aprovação prévia por escrito de 75% 

do Capital Social; 

 

 d) O balanço não possui código que permita a verificação de 

sua semelhança junto ao registrado no órgão competente; 

 

II – FUNDAMENTOS 

 

 QUANTO AO ITEM A) – O que me proponho nos próximos parágrafos 

é esclarecer, a título habilitatório, o que é exigido da empresa, 

bem como, dos profissionais que a integram, para a comprovação da 

qualificação técnica.  

 

 Neste sentido, temos que o rol de documentos exigíveis, por 

parte da Administração, para tal finalidade, encontra-se 

taxativamente descrito pelo art. 30 da Lei 8.666/93. 

 

 Da leitura do comando normativo referenciado, é possível 

identificar que a qualificação técnica poderá ser comprovada em 

dois aspectos: um relacionado à estrutura da empresa, e; outro, 

concernente aos profissionais que integram a empresa. 
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 Estes aspectos conformam, respectivamente, as chamadas 

capacidade técnico-operacional e, a capacidade técnico-

profissional, conforme declinarei adiante. 

 

 Os caracteres conformadores, bem como, a documentação 

comprobatória respectiva, relativamente à comprovação das 

capacidades técnico-operacional e profissional, mote do presente 

estudo, conforme segue, diferenciam-se em gênero, e são: 

 

a) capacidade técnico-operacional: Compreendida 

como a “estrutura que a empresa possui para 

realizar o empreendimento (equipamentos, equipe 

técnica, conhecimento do problema, fornecedores 

etc.) e deve ser comprovada por meio da 

experiência da empresa na realização de contratos 

de obras similares”. (ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras 
Públicas (Licitação, Contratação, Fiscalização e 

Utilização). 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 216.)  

Em outras palavras, a exigência de capacidade 

técnica operacional “envolve a comprovação de que 

a empresa, como unidade jurídica e econômica, 

participara anteriormente de contrato cujo objeto 

era similar ao previsto para a contratação 

almejada pela Administração Pública”.(JUSTEN FILHO, 
Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016. p. 693.) 

 

 Podemos afirmar, portanto, que a capacidade técnica 

operacional consubstancia-se na habilidade da empresa agrupar 

pessoas, bens e recursos, imprimindo a esse conjunto a organização 

necessária ao desempenho satisfatório do objeto a ser contratado; 

tendo sido objeto de disciplina específica por meio do art. 30, 

incs. I e II, c/c §§ 3º e 4º, da Lei 8.666/93. 
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 À luz do disposto nos comandos normativos supracitados, é 

possível afirmar que a comprovação da capacidade técnico-

operacional, quando demandada, deverá ser procedida mediante 

apresentação de: 

 

 • Registro da licitante junto à Entidade profissional 

competente; 

 • Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado; 

 • Relação explícita e declaração formal da disponibilidade 

das instalações de, por exemplo, canteiros, máquinas e 

equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto 

da licitação, sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de 

propriedade e de localização prévia. 

 

 Por sua vez, em outro gênero temos: 

 

b) capacidade técnico-profissional: “está 

relacionada ao aspecto intelectual dos 

profissionais que compõem o quadro permanente da 

empresa, ou seja, a experiência que esses 

profissionais possuem na execução anterior de 

empreendimentos similares em complexidade à obra 

licitada”.(ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Op. cit., p. 216.) 

Via de regra, essa comprovação dar-se-á por meio 

de  indicação da “existência, nos quadros 

(permanentes) de uma empresa, de profissionais em 

cujo acervo técnico constasse a responsabilidade 

pela execução de obra similar àquela pretendida 

pela Administração”.(JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 
585-586.) 
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 Trata-se, portanto, da figura do responsável técnico, o qual, 

à luz do disposto no inc. I, do art. 30, da Lei 8.666/93, 

supracitado, deverá integrar os quadros permanentes da empresa 

licitante, bem como, deverá ser detentor de Atestado de 

Responsabilidade Técnica que comprove a anterior execução de obra 

ou serviço de características semelhantes àquelas do objeto 

licitado. 

 

 No que diz respeito à comprovação de ter executado, 

anteriormente, obra ou serviço de características semelhantes 

àquelas do objeto licitado, por sua vez, conforme já anteriormente 

pontuado, o inc. I, do art. 30, da Lei 8.666/93 estabelece que tal 

demonstração deverá ser procedida por meio de Atestado de 

Responsabilidade Técnica. 

 

 Contudo, para além das disposições da Lei 8.666/93, 

relativamente à comprovação da condição do responsável técnico, 

especificamente quanto à execução de obras e serviços de 

engenharia (mas cujas diretrizes podem ser transpostas à 

comprovação da execução de objetos de uma forma geral), há que se 

considerar o que disciplina a Resolução 1.025/09 (CONFEA) (que 

dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo 

Técnico Profissional). In verbis: 

 

“(...)   Resolução 1.025/09 (CONFEA) 

... 

Art. 2º - A ART é o instrumento que define, para 

os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela 

execução de obras ou prestação de serviços 

relativos às profissões abrangidas pelo Sistema 

Confea/Crea. 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br


  
 
 
 
 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITRURA MUNICIPAL DE PIÚMA 

LICITAÇÕES - PREGÃO 
 

 

 
Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaíca - Cep. 29.285-000 

Tel.: (28) 3520 4666 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 
  email: pregao@piuma.es.gov.br – Tel.:(28) 3520 4666 

6 

PET Nº 13.589/2018 

PAG: ______________ 
 
ASS.:  

 

 

... 

Art. 47 - O acervo técnico é o conjunto das 

atividades desenvolvidas ao longo da vida do 

profissional compatíveis com suas atribuições e 

registradas no Crea por meio de anotações de 

responsabilidade técnica. 

... 

Art. 49 - A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o 

instrumento que certifica, para os efeitos legais, 

que consta dos assentamentos do Crea a anotação 

da responsabilidade técnica pelas atividades 

consignadas no acervo técnico do profissional. 

... 

Art. 52 - A CAT, emitida em nome do profissional 

conforme o Anexo II, deve conter as seguintes 

informações... 

... 

Art. 55 - É vedada a emissão de CAT em nome da 

pessoa jurídica. 

Parágrafo único. A CAT constituirá prova da 

capacidade técnico-profissional da pessoa 

jurídica somente se o responsável técnico indicado 

estiver a ela vinculado como integrante de seu 

quadro técnico (sem grifos no original). (...)” 

 

 Considerando isto, é possível concluir que tanto a CAT, 

quanto a ART, aludem à comprovação da execução de certo 

empreendimento, por parte de determinado profissional engenheiro 

(no caso da CAT, aliás, de mais de um empreendimento). 

 

 Por conseguinte, defende-se que ambos os documentos poderão 

ser utilizados para a comprovação da qualificação técnico-

profissional, em processos licitatórios. Entendimento proposto 

este, aliás, que se afeiçoa ao escólio doutrinário de Marçal JUSTEN 

FILHO, para quem 
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“em princípio, a CAT é o documento adequado para 

comprovar a qualificação técnica profissional. 

Nada impediria que o sujeito pudesse fazer prova 

através da exibição das vias de ART 

correspondentes às diversas atuações”.(JUSTEN FILHO, 

Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 

333.) 

 

 Isto, ressalve-se, a despeito da Lei 8.666/93, em seu art. 

30, §1º, inc. I, de um lado, ao tratar da matéria, fazer menção 

expressa tão somente à figura do “Atestado de Responsabilidade 

Técnica”. E, de outro lado, a despeito da Resolução 1.025/09 

(CONFEA) fazer menção expressa tão somente à CAT. 

 

 Trata-se, portanto, da equipe técnica que se responsabilizará 

pela futura execução do objeto licitado. 

 

 Por fim, no que diz respeito à equipe técnica, para fins 

habilitatórios, será bastante e suficiente a apresentação da 

comprovação apenas do vínculo com profissional competente para o 

objeto desta licitação, devidamente regular no conselho que o 

regula.  

 

 Temos, portanto, que a não apresentação do atestado de 

capacidade técnica operacional em obediência ao preceituado no 

edital, ocasiona direta ofensa ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório que veda expressamente que suas normas, 

especialmente atinentes a habilitação, sejam desrespeitadas. 
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Importante mencionar que os atestados de capacidade técnica 

operacionais, tem precípua finalidade de impedir que aventureiros 

se arrisquem em contratações com o poder público sem deter a 

expertise necessária para os atendimentos da demanda. É exatamente 

esta exigência que permite a administração analisar que a empresa 

a ser contrata possui experiência necessária para o fiel 

cumprimento da futura avença, evitando assim, que o risco na 

inabilidade venha a ocasionar dano irreparável ao erário, com 

dispêndio de gastos a irregular. Ressalta ainda que referida 

exigência é prevista na lei norteadora de licitações e contratos, 

de modo que, afigura-se plenamente regular. Por derradeiro, cumpre 

destacar que não se requereu que mencionados atestados fossem 

sequer registrados em órgão fiscalizador competente, evitando 

assim, quaisquer imputações de direcionando ou restrição a 

competitividade.  

 

 E por estas linhas, conclui-se que, à contrario sensu da tese 

desposada pela Recorrente, as figuras são distintas e os gêneros 

de atestados não se confundem, sendo possível afirmar que esta não 

comprovou a qualificação técnico operacional exigida. Razão pela 

qual PERMANECE INABILITADA quanto à este item. 

 

 QUANTO AO ITEM B) – Referido item refere-se ao descumprimento 

da empresa em apresentar documentação inerente aos representantes 

da licitante. Analisando as razões recursais, observa-se que de 

fato a regular representação se faz através da pessoa do Sr. ANDRE 

FERRAZ DA SILVA, de modo que, a inabilitação afigura-se irregular, 

devendo, neste tópico, ser reformada a decisão. 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br


  
 
 
 
 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITRURA MUNICIPAL DE PIÚMA 

LICITAÇÕES - PREGÃO 
 

 

 
Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaíca - Cep. 29.285-000 

Tel.: (28) 3520 4666 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 
  email: pregao@piuma.es.gov.br – Tel.:(28) 3520 4666 

9 

PET Nº 13.589/2018 

PAG: ______________ 
 
ASS.:  

 

 

 Portanto, sem mais delongas, retifico a decisão preliminar 

quanto a este ponto, para igualmente, conhecer das razões 

sustentadas para este tópico, aonde deixa de ser motivo de 

inabilitação o aqui apontado. 

 

 QUANTO AO ITEM C) – Melhor sorte não assiste à Recorrente 

neste quesito. Ao apresentar garantia em desconformidade com o 

próprio estatuto social, aonde consta a obrigatoriedade de 

aprovação prévia por escrito de 75% do Capital Social para 

prestação de garantias, aonde se lê em sua Cláusula 6ª, Parágrafo 

Único: 

 

“(...) Parágrafo único. Observado o disposto no caput da 

Cláusula Sexta, o diretor está investido de todos os poderes 

de representação (...) salvo as seguintes hipóteses 

relacionadas abaixo, que deverão ter a aprovação de 75% 

(sententa e cinco por cento) do capital social da Sociedade: 

... 

f) prestar garantias de qualquer natureza (...)” 

 

Consigna-se que o Sr. ANDRE FERRAZ DA SILVA é detentor de 

menos de 1% de quotas do capital social da licitante, de sorte 

que, para apresentação de garantia, prevista na aliena “f”, 

parágrafo único, da cláusula sexta, do contrato social da 

licitante, é necessário a subscrição/aprovação de 75% da 

representação do capital social, de modo que, tal comprovação 

inexiste na documentação apresentada, havendo apenas a subscrição 

do Sr. André Ferraz da Silva, não se fazendo suficiente. 

 

Ad argumentandum, em esfera recursal, a licitante faz alusão 

as fls. 12 de contrato buscando alterar a realidade jurídica 
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evidenciada, entretanto, não faz a juntada de documentação, 

mantendo-se inalterada a decisão de piso, ao qual pugna-se pela 

inabilitação. 

 

 Observa-se que ela própria descumpre seu estatuto, razão pela 

qual, mais uma vez MANTEM-SE INABILITADA a recorrente. 

 

 QUANTO AO ITEM D) – Por fim, e não menos exaustiva a questão, 

aqui impregnada de vícios formais, pelo que faz-se necessário 

traçar algumas linhas de esclarecimento, antes de concluir pelo 

acolhimento ou rejeição das razões. 

 

 Antes de adentrar no mérito propriamente dito acerca do tema 

de fundo, faz-se necessário traçar algumas linhas de 

esclarecimento que antecedem a conclusão pelo acolhimento ou 

rejeição das razões em discussão.  

 

 O SPED veio a lume através da iniciativa executiva pelo 

Decreto 6.022/07 e estabeleceu, que se trata apenas de meio de 

cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ou seja, não se 

trata de uma norma societária, vejamos: 

 

“(...)Art. 1º Fica instituído o Sistema Público 

de Escrituração Digital - SPED. 

 

 Art. 2º O Sped é instrumento que unifica as 

atividades de recepção, validação, armazenamento 

e autenticação de livros e documentos que integram 

a escrituração contábil e fiscal dos empresários 

e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou 
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isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de 

informações.  

 

 § 1º Os livros e documentos de que trata o Caput 

serão emitidos em forma eletrônica, observado o 

disposto na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 

de agosto de 2001. 

 

 § 2º O disposto no caput não dispensa o empresário 

e as pessoas jurídicas, inclusive imunes ou 

isentas, de manter sob sua guarda e 

responsabilidade os livros e documentos na forma 

e prazos previstos na legislação aplicável. (...)” 

 

 Note-se que o SPED não funciona como “repositório digital” 

de arquivos contábeis das sociedades empresárias, como aponta o 

art. 2º, § 2º, do Decreto 6.022, sendo então lícito concluir pela 

diferença entre as regras expressas no SPED e o Balanço Patrimonial 

previsto no Código Civil. 

 

 A polêmica, contudo, ganha força, ao se considerar o 

entrelaçamento entre o SPED e as Instruções Normativas do DREI 

(Departamento de Registro Empresarial e Integração), que aceita 

tanto documentos digitais quanto físicos. 

 

 Deste modo, sendo a obrigação acessória diversa dos tributos 

e podendo ser regrada por normas infralegais, perfeitamente lícita 

a imposição apresentada acima, porém, de eficácia apenas no campo 

tributário. 

 

 Em seguida, faz mister conhecer que, desde 2015, quando o 

balanço passou a ser registrado junto à SRF, o procedimento sofreu 
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alterações, principalmente quanto às autenticações e registros, 

aonde devido à uma pobreza de nomenclaturas, atos diferentes, 

passaram a ter o mesmo “nome”, o que gerou a possibilidade de má 

interpretação destes. 

 

 O balanço como apresentado, de fato comprova haver sido 

apresentado à Receita Federal, cujo código de registro é autêntico 

e permite-nos conferir o ato de apresentação de um balanço ao r. 

órgão.  

 

 Todavia, essa autenticação digital somente se presta a 

comprovar a entrega e registro dos documentos, registro este 

chamado de autenticação. Ou seja, a veracidade dos documentos 

contidos na proposta não pode ser verificada pelo código 

fornecido. 

 Vejamos o que diz a Lei 8.934/1994 

Art. 32. O registro compreende: 

I - a matrícula e seu cancelamento: dos 

leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes 

comerciais, trapicheiros e administradores de 

armazéns-gerais; 

II - O arquivamento: 

a) dos documentos relativos à constituição, 

alteração, dissolução e extinção de firmas 

mercantis individuais, sociedades mercantis e 

cooperativas; 

b) dos atos relativos a consórcio e grupo de 

sociedade de que trata a Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976; 

c) dos atos concernentes a empresas mercantis 

estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil; 

d) das declarações de microempresa; 

e) de atos ou documentos que, por determinação 

legal, sejam atribuídos ao Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
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que possam interessar ao empresário e às empresas 

mercantis; 

III - a autenticação dos instrumentos de 

escrituração das empresas mercantis registradas e 

dos agentes auxiliares do comércio, na forma de 

lei própria. 
  

Institui ainda que  

Art. 39. As juntas comerciais autenticarão: 

I - os instrumentos de escrituração das empresas 

mercantis e dos agentes auxiliares do comércio; 

II - as cópias dos documentos assentados. 

Parágrafo único. Os instrumentos autenticados, não 

retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da sua apresentação, poderão ser eliminados. 

Art. 39-A.  A autenticação dos documentos de 

empresas de qualquer porte realizada por meio de 

sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer 

outra.   
 

A Instrução Normativa nº 102, de 25 de abril de 2006 do 

Departamento Nacional de Comercio – DNRC, que dispõe sobre a 

autenticação de instrumentos de escrituração dos empresários, 

sociedades empresárias, leiloeiros e tradutores públicos e 

intérpretes comerciais, considerando o disposto no art. 32, inciso 

III da Lei 8.934/94, considerando a necessidade de uniformizar e 

atualizar os procedimentos relativos à autenticação dos 

instrumentos de escrituração mercantil para lhes dar validade e 

eficácia, entre outras considerações, dispõe que 

Art. 1º A autenticação de instrumentos de 

escrituração dos empresários e das sociedades 

empresárias é disciplinada pelo disposto nesta 

Instrução Normativa, sem prejuízo da legislação 

específica aplicável à matéria. 

(...) 

Art. 13. A Junta Comercial procederá às 

autenticações previstas nesta Instrução por termo, 
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que conterá declaração expressa da exatidão dos 

termos de abertura e de encerramento, bem como o 

número e a data de autenticação, do seguinte modo: 

I - nos livros, será aposto na primeira página 

numerada (alínea " a" , art. 12 do Decreto 

nº 64.567/69); 

(...) 

§ 1º Em qualquer das hipóteses, o autenticador 

deverá ser expressamente identificado, com 

indicação do seu nome completo, em letra de forma 

legível, ou com a aposição de carimbo.  

§ 2º Com o objetivo de resguardar a segurança e 

inviolabilidade dos instrumentos de escrituração 

dos empresários e das sociedades empresárias, 

recomenda-se a autenticação destes por meio de 

etiqueta adesiva com requisitos de segurança, 

atendidos os procedimentos e requisitos quanto a 

posição e conteúdo do termo e identificação dos 

signatários. 

Nota-se, que o termo autenticação é utilizado para indicar 

parte do procedimento concernente ao Registro Público das Empresas 

Mercantis e Atividades Afins, o que não pode se confundir com o 

ato requerido no Instrumento Convocatório que tem como finalidade 

assegurar que o documento apresentado como forma de qualificação 

econômico-financeira é cópia fiel daquele escriturado junto ao 

órgão competente.  

 

Neste sentido, instrumentos de escrituração, tais como os 

livros físicos, como forma de comprovar a autenticação a que se 

refere os dispositivos citados alhures, recebem, em síntese, a 

identificação do autenticador, etiqueta adesiva com requisitos de 

segurança e carimbo do órgão a que foi submetido. Deste modo, o 

proponente que queira apresentar cópia do seu balanço patrimonial 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
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nos termos do art. 32 da Lei 8.666/93 deve levar tais cópias 

acompanhadas do livro físico previamente autenticado pelo órgão 

competente, para receber a autenticação destas novas cópias, por 

cartório competente ou por servidor da administração com o intuito 

de assegurar que tais cópias representem um espelho do Balanço 

Patrimonial escriturado no órgão competente.  

 

 O que não foi verificado no Balanço Patrimonial apresentado 

pela recorrente, que apesar de possuir código de verificação que 

assegure que um determinado Balanço Patrimonial fora escriturado 

no órgão competente, este código não permite a visualização do 

documento apresentado no intuito de confrontar e assegurar que 

sejam espelho do original, para verificação da autenticidade dos 

documentos apresentados, situação em que uma das possibilidades 

seria que a empresa tivesse requerido o arquivamento digital 

destes documentos na junta comercial, o que gera uma outra chave 

eletrônica, que permite a conferência virtual do documento 

efetivamente apresentado, cabível não apenas a Balanços 

Patrimoniais, mas também aos contratos sociais e suas alterações, 

documentos de identidade, entre outros. 

 

 Das 19 (dezenove) licitantes um pequeno universo obrou 

apresentar o SPED sem chave de verificação, impedindo que a 

Comissão Permanente de Licitações verificasse em diligência a 

autenticidade dos documentos. 

 

 Ressalte-se que, algumas empresas, igualmente apresentantes 

do SPED preferiram autenticar o mesmo em cartório, sabedoras da 

condição de mera autenticação do ato de apresentação do balanço. 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
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Outras por sua vez além do SPED realizaram o Arquivamento Digital 

na Junta Comercial, possibilitando a verificação do conteúdo dos 

documentos online. 

 

 Por fim, a inabilitação da empresa sustenta-se por vários 

motivos, o primeiro deles é a vinculação ao instrumento 

convocatório, afinal, se o edital exige que a documentação seja 

apresentada de uma forma, assim o deve ser. Impende destacar que 

não é de desconhecimento deste julgador acerca das possibilidades 

de relativização do princípio retro mencionado, entretanto, tais 

possibilidades não existem no presente caso. Há evidente prejuízo 

à administração pública em contratar com empresa cuja veracidade 

e autenticidade da documentação não é devidamente comprovada, 

incorrendo em risco de ocasionar um vínculo derivado de ato, 

deflagradamente, nulo. 

 

  Não se apresenta como proporcional ou minimamente razoável 

relativizar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

quando evidente risco de a administração contratar com particular, 

cuja documento não foi apresentada em consonância com edital, 

trazendo de imediato dois problemas, o primeiro dele é o risco de 

falsidade documental e o segundo deles é, a concessão de benefícios 

a um licitante que, em descompasso com o edital apresentou sua 

documentação. 

 

 Tudo isso somado, leva a crer que, a medida mais inteligente, 

prudente e proba, a luz do princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado, no gozo do dever de vigilância, é, não 

habilitar licitante cuja documentação não atendeu as normas do 
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edital, especialmente quando estas regras dizem respeito a 

comprovação da veracidade documental. 

 

  O órgão público contratante não pode correr o risco de 

contratar, executar e pagar serviço a uma empresa, cuja 

documentação possa ser reconhecidamente falsa no futuro, pois aí 

sim teremos além de um ato de improbidade administrativa, um dano 

ao erário, dano este que deve ser combatido pela administração, 

somado ao fato de que se trata de serviço essencial, cuja 

inexecução envolve riscos à saúde da população. E é exatamente por 

isso, que o edital prevê regras claras, para que, quem deseje 

contratar com a administração os atenda, evitando assim, qualquer 

chance de fraude. Além do mais, deve-se ressaltar que, vigora nas 

relações público-privadas, a supremacia do interesse público, 

deste modo, se há dúvida, se há incerteza, se há possibilidade de 

dano, o poder geral de cautela, deve sobressair e não se deve 

proceder a uma habilitação cuja veracidade dos documentos está em 

dúvida, e essa dúvida somente foi gerada porque não houve o 

adimplemento do edital, ou seja, por um ato ocasionado pela 

negligencia do particular. 

 

Por esta razão, considero que, muito embora a licitante aqui 

recorrente tenha efetivamente comprovado a escrituração do balanço 

patrimonial no órgão competente, não permitiu-nos a conferência 

das contas contidos no instrumento apresentado com os contidos no 

documento levado à registro, razão pela qual, porquanto levadas 

ao desgaste, razão pela qual, MANTENHO SUA INABILITAÇÃO para este 

item. 
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DECISÃO 

 

 Face todas as razões aqui expostas, e levadas ao desgaste, 

mantenho a empresa inabilitada, tão somente quanto às razões dos 

itens A, C e D. E reconheço suas razões quanto ao item B, porquanto 

ao mesmo dou provimento. 

 

Piúma/ES, 04 de outubro de 2018. 

 

Caio de Carvalho Borges 

Presidente da CPL 
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