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JULGAMENTO DE RECURSO  

FASE DE HABILITAÇÃO - EDITAL CP 001/2018 

 
Processo licitatório: n˚ 5.665/2018 

Protocolo de Recurso: 13.602/2018 

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 esclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 

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

I - RELATÓRIO 

  A Recorrente, RT EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI, 

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) A empresa teria apresentado apenas a 19ª Alteração 

Contratual, deixando de apresentar o ato constitutivo e sua 

consolidação; 

 b) A empresa teria apresentado indicadores econômicos pela 

pessoa de seu sócio administrador Richelmi Neitzel Milke, 

afastado, por determinação de ordem judicial, de atos 

administrativos e da direção da empresa; 
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 c) A Empresa teria apresentado garantia na forma de Carta 

Fiança, contrariando tanto o Edital, quanto a lei 8.666/93, 

utilizando-se inclusive de empresa não cadastrada no Banco 

Central, fundamentando a decisão em acórdão (TCU 802/2016) de 

relatoria do Ministro Augusto Sherman; 

 d) Coroando, os documentos da segurada apresentados fazem 

menção à filial, e os demais documentos são da Matriz; 

 e) Por fim, todavia não menos relevante, o balanço não 

possui código que permita a verificação de sua semelhança junto 

ao registrado no órgão competente. 

 

II – FUNDAMENTOS 

 

 Item A) do Relatório – Muito embora a exígua tese de defesa 

da Recorrente tenha se limitado a dizer que o ato seria na 

verdade a transformação da sociedade para EIRELI, o que 

justificaria a ausência de consolidação, obramos diligenciar e 

perscrutar as razões que inicialmente pareciam insustentáveis. 

 

 Ocorre que, em alguns documentos, à exemplo do “MANUAL DE 

REGISTRO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 

EIRELI”, editado pela Presidência da República - Secretaria da 

Micro e Pequena Empresa - Secretaria de Racionalização e 

Simplificação - Departamento de Registro Empresarial e 

Integração, e que pode ser encontrada no endereço 

(http://www.juntacomercial.pr.gov.br/arquivos/File/2014/LEGISLAC

AO_REGISTRO_MERC/eireli.pdf), descobre-se o seguinte: 
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 Ao registrar-se como EIRELI, uma empresa que já exista, o 

NIRE (Número de Identificação de Registro de Empresas) é 

alterado, passando a figurar em seu 3º dígito o número “6” 

(seis), o que identifica todas as EIRELI como tal. 

 

 Assim, a EIRELI seria uma “nova” pessoa jurídica, nascida 

de uma antiga. Portanto, trata-se de um “novo” contrato social, 

e, portanto, o marco zero ou início daquela “nova sociedade” que 

por sua nova numeração se personifica. 

 

 Como não existe base legal que regulamente a 

obrigatoriedade de consolidarem-se os contratos, e, o que temos 

hoje é baseado nos usos e costumes aonde o procedimento de 

consolidar num só documento todas alterações feitas no contrato 

original, é devido ao fato de que facilita o seu manuseio e 

evita a perda das alterações, caso elas se encontrem separadas, 

principalmente no caso de haver dezenas de alterações, deixa de 

ser necessário o mesmo no caso em tela, por se tratar do 

primeiro contrato da pessoa jurídica perante sua nova 

classificação, agora como EIRELI. 

 

 Conclusão – item A): Verifico que neste item deve a 

Comissão Permanente de Licitações rever sua decisão, aonde deixa 

de ser motivo de inabilitação o aqui apontado. 

 

 De outra feita nos demais pontos que passo a abordar, 

melhor sorte não assiste à Recorrente, de onde passo a dissertar 

sobre os temas. 
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 Item B) do Relatório – Quanto ao fato de que os índices 

econômicos terem sido apresentados por pessoa impedida 

judicialmente de fazê-lo, por imposição do M.M. Juíz de Direito 

da Comarca de Mucurici, Helthon Neves Farias, nos autos do 

processo 0000742-31.2017.8.08.0034, a Recorrente se manifesta 

afirmando que os atos praticados pelo mesmo não são fatos de 

administração da empresa, uma vez que este assinou por se tratar 

de titular da mesma, e em razão desta ser EIRELI, devendo sim 

ser analisados os índices e “de quem” e não “por quem” se 

apresentam. 

 Vejamos o que diz a imposição do magistrado, ipsis 

litteris, “afastamento total do acusado da direção/administração 

de suas empresas até o findar da instrução processual, podendo, 

caso queira, outorgar poderes ou contratar administrador para 

gerir seus negócios”, imposição esta, perceptivelmente 

descumprida. 

 

 Nestes termos, uma declaração prestada por quem não tem o 

direito de fazê-la é o mesmo que não haver sido prestada a 

mesma, portanto, o documento aqui apresentado não possui valor 

legal. 

 

 Se por decisão judicial o sócio da pessoa jurídica, ainda 

que único, não pode gerir ou administra-la, tendo, entretanto, a 

opção de contratar administrador, e deixa de fazê-lo 

descumprindo assim determinação judicial, não pode alegar que, 

personifique a mesma, sem conduto representa-la, perante uma 
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Comissão Permanente de Licitações, e que assim tenha poderes de 

agir. 

 

 É óbvio que se trata de ato de administração. A Pessoa 

Jurídica não possui animus agendi, pois é através da 

identificação do animus agendi que se consegue visualizar e 

qualificar a atividade comportamental de alguém; somente 

conhecendo e identificando a intenção – vontade e consciência – 

do agente poder-se-á classificar um comportamento como típico. 

Portanto, a pessoa jurídica não é possuidora de animus agendi, 

atuando apenas por atos de administração de seus sócios. 

 

 O próprio Recorrente não diverge da exceptio em que sua 

pessoa jurídica, representada por um único sócio se vê obrigada 

a contratar administrador por imposição de ordem judicial que 

afasta seu sócio das decisões. 

 

 Não se vê uma única linha dissertando sobre sua autorização 

para atuar pela empresa, logo, reconhece tacitamente sua 

condição de impossibilitado de gerenciar, administrar e decidir 

pela empresa. 

 

 Conclusão – Item B): Pelas razões aqui desposadas, MANTENHO 

INABILITADA para, o certame, a Recorrente. 

 

 Itens C) e D) do Relatório – Quanto à estes em sua tese a 

Recorrente alega que o Edital não prevê expressamente que a 

empresa que presta a garantia deveria ser cadastrada no Banco 
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Central, e que a Lei 8.666/93 não define quais entidades são 

aptas a fornecer seguro Garantia ou Carta de Fiança, não sendo o 

edital explicito quanto a estas normas e que esta Comissão 

Permanente de Licitações estaria deliberadamente tentando 

prejudicar a concorrente. 

 

 Ab Initio, assegura-se à Recorrente que o presidente da 

Comissão Permanente de Licitações jamais teve qualquer 

conhecimento de quem são os sócios da Recorrente, ou, de 

quaisquer fatos sobre a mesma que a desabonassem ou a seus 

sócios, sendo impossível dizer que tenha qualquer razão para 

deliberadamente impedir que participe do certame. 

 

 Todavia, deve saber que o edital, uma vez não impugnado 

pela parte, se torna lei entre estas, que por não impugná-lo 

aceitam-no como perfeito, justo e certo, garantindo ambas as 

partes que irão cumprir as regras do mesmo. 

 

 Ora, não pode posteriormente a Recorrente alegar que 

desconhecia o fato de que a prestadora de garantia deveria ser 

cadastrada junto ao Banco Central, uma vez que isso se trata de 

lei que normatiza o funcionamento de todas as instituições 

bancárias/financeiras/seguradoras e congêneres. 

 

 Se tinha dúvidas deveria ter tecido pedidos de 

esclarecimento antes de manifestar-se em proposta. 
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  Outrossim, tal entendimento já é pacificado no trecho do 

relatório que embasou o Acórdão TCU 802/2016 de relatoria do 

Ministro Augusto Sherman  

 

72. Pesquisas no sítio eletrônico do Banco 

Central do Brasil na Internet (‘www.bcb.gov.br’ 

> ‘Sistema Financeiro Nacional’ > ‘Informações 

cadastrais e contábeis’ > ‘Informações 

cadastrais’ > ‘Relação de instituições em 

funcionamento no país’) revelaram que o Trade 

Merchant Bank (CNPJ 18.808.746/0001-91), 

entidade responsável pela emissão da carta de 

fiança bancária que garantiu a proposta 

apresentada pela empresa MJR Construtora Ltda. 

no certame (peça 19, p. 22), não consta como 

instituição cadastrada naquela autarquia 

federal. Sendo assim, não estaria apta a emitir 

fiança da espécie ‘fiança bancária’. 

73. Para o exercício da atividade bancária, é 

necessária a autorização governamental expedida 

pelo Banco Central do Brasil, que integra o 

Sistema Financeiro Nacional. A administração das 

instituições financeiras submete-se a regras 

especificas e é controlada pelo Banco Central do 

Brasil. A este compete, dentre outras 

prerrogativas, a aprovação do nome dos 

administradores eleitos pelos órgãos 

societários, a fiscalização das operações 

realizadas, a autorização para a alienação do 

controle acionário ou para a transformação, 

fusão, cisão ou incorporação, bem como a 

decretação do regime de administração especial 

temporária, intervenção ou liquidação 

extrajudicial. 

74. Não sendo o Trade Merchant Bank um banco, a 

fiança emitida por essa instituição, além de não 

poder ser considerada fiança bancária, não tem a 

segurança proporcionada pelo controle do Banco 

Central do Brasil. 

 

 As demais licitantes não obraram contratar com empresas não 

credenciadas a modalidade legalmente prevista, tendo portando 

suas garantias aceitas por esta Comissão Permanente de 
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Licitações. Razão não assiste à Recorrente para agora, desejar 

ver sua garantia aceita, sendo que a mesma não preenche os 

requisitos. 

 

 Outro fato que causa estranheza é o que esta chama de “ERRO 

DE PREENCHIMENTO DO CNPJ”, o documento deveria ter sido checado 

pelos representantes da Recorrente, antes de ser protocolizado, 

afinal, não pode após apresentar um documento com o mencionado 

erro, esperar que seja aceito como válido, se o tal “erro” 

implica na declaração de que é outra pessoa diversa. 

 

 Afinal, Matriz e Filiais são pessoas jurídicas diversas, 

ainda que a segunda seja uma extensão da primeira, posto que 

possuem CNPJ’s diferentes. 

 

 As filiais apesar de não possuírem personalidade jurídica 

própria, estão (geralmente) estabelecidas em lugares diferentes 

e com inscrições distintas no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ). E mesmo sujeitas as ordens da administração da 

Matriz, possuem escrituração própria e demais consectários. 

 

 Conclusão – Itens C) e D): Fundamentado nas razões acima, e 

na jurisprudência já colacionada previamente, rejeitam-se as 

razões para neste item MANTER INABILITADA a Recorrente. 

 

 Item E) do Relatório – Antes de adentrar no mérito 

propriamente dito acerca do tema de fundo, faz-se necessário 
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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 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. 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
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 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 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. 
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 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 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.   
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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, 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, 
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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 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 
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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. 

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. 
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  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 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 
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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. 

 Conclusão – Item E): 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. 

 

DECISÃO 

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

mantenho a empresa inabilitada, tão somente quanto às razões dos 

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

porquanto ao mesmo dou provimento. 

 

Piúma/ES, 04 de outubro de 2018. 

 

Caio de Carvalho Borges 

Presidente da CPL 
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