
 

 

 
Licitação na Modalidade Tomada de Preços – 
Recurso da Empresa Rocha Engenharia de 
Rodovias Eireli – Inabilitação – Manutenção da 
Decisão da CPL. 

 
Tratam os autos de análise acerca do Recurso interposto pela licitantes ROCHA 

ENGENHARIA DE RODOVIAS EIRELI, acerca de sua inabilitação. 

 

1. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 
 

É entendimento do Tribunal de Contas da União que, quando da apresentação de 

Recurso, deve-se analisar a existência dos pressupostos recursais quais sejam: Sucumbência, 

Legitimidade, Tempestividade, Interesse e Motivação: 

 
Em sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das 
intenções de recurso deve avaliar tão-somente a presença dos pressupostos 
recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), 
constituindo afronta à jurisprudência do TCU a denegação fundada em exame 
prévio do mérito do pedido. (Acórdão 2627/2013 Plenário – TCU) 

 

A sucumbência implica no fato do Recorrente ter sido vencido no certame, 

portanto apenas quem não logrou êxito no processo licitatório é que atende a este pressuposto. 

Exemplificando, não pode o licitante recorrer da decisão que o considerou habilitado. A 

tempestividade significa realizar o recurso dentro do prazo estabelecido em lei/edital. 

 

O pressuposto recursal de motivação é a indicação, pelo Recorrente, do ponto 

que, em seu entendimento, merece reforma. A legitimidade é a aferição acerca da regularidade 

de representação processual de quem assinou a peça recursal, se o signatário detem poderes 

para tanto. O interesse recursal acaba por se confundir, em certa proporção com a 

sucumbência, com a diferença que este deve ser analisado à luz do binômio 

necessidade/utilidade, sendo necessário quando não houver meio diverso para modificação da 

decisão e útil quando o recurso tiver o condão de proporcionar situação mais vantajosa do que 

a está sendo questionada. 

 



 

 

No caso sob análise, verifica-se a presença de todos os pressupostos recursais. 

 

2. DO MÉRITO RECURSAL 
 

O mérito recursal está subdividido na peça e, desta forma, será respondido. 

 

2.1. ASSINATURA DA ANÁLISE CONTÁBIL E DO BALANÇO PATRIMONIAL 
 

Alega que foi inabilitada por causa de irregularidades constatadas no Balanço 

Comercial, quais sejam: 

 

a) Análise Contábil assinada por Engenheiro; 

b) Ausência de assinatura do balanço; 

c) Ausência de registro do balanço na junta comercial. 

 

Analisando as razões recursais, constata-se, de plano, que não há qualquer prova 

do registro do Balanço na Junta Comercial, posto que a comprovação de registro existente é 

do livro diário apenas. O balanço, de outra ponta, também está apócrifo e isso, somado ao fato 

da inexistência de comprovação de registro, não concede ao Município total e absoluta certeza 

de que os dados lá constantes de fato demonstram a capacidade econômico-financeira da 

Licitante. 

 

Desta forma, a manutenção da decisão de inabilitação é medida que se impõe. 

Ainda que superados esses fatos, deve-se levar em consideração que a Certidão de Registro 

da empresa no CREA está desatualizada e, por isso, perdeu validade, de acordo com o definido 

no próprio texto do documento. 

 

Nesses casos, há unânime entendimento jurisprudencial de que a inabilitação é 

medida que se impõe: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPRESA CONCORRENTE. 
MUDANÇA DE ENDEREÇO SOCIAL. CERTIDÃO DO CREA. DADOS 
CADASTRAIS. FALTA DE ATUALIZAÇÃO. INVALIDADE DA CERTIDÃO. 
INABILITAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA 



 

 

MANTIDA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM QUE A 
EMPRESA APELANTE ALTEROU O SEU ENDEREÇO SOCIAL SEM, NO 
ENTANTO, COMUNICAR AO CREA A MUDANÇA. O EDITAL DE LICITAÇÃO 
EXIGIA CERTIDÃO ATUALIZADA DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS JUNTO 
AO CONSELHO REGIONAL, SENDO, PORTANTO, REGULAR A INABILITAÇÃO 
OPERADA COM BASE EM CERTIDÃOEMITIDA COM REGISTRO DE ANTIGO 
ENDEREÇO SOCIAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJ-DF - Apelacao 
Civel APC 20100111526633 DF 0049474-19.2010.8.07.0001 (TJ-DF) Data de 
publicação: 18/12/2013) 
 
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. LEI Nº. 
8.666 /93. FASE DE HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. CERTIDÃO DE 
REGISTRO NO CREA. DADO CADASTRAL DESATUALIZADO. INABILITAÇÃO 
NO CERTAME. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida 
pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que negou 
o pedido liminar que consistia em decretar anulados todos os atos posteriores à 
inabilitação da impetrante no procedimento licitatório e considerá-la habilitada, 
prosseguindo a licitação com a abertura de sua proposta de preços, ou, 
sucessivamente, que fosse decretada a suspensão da licitação até o julgamento 
final do mandado de segurança. 2. É fato incontroverso nos autos que no momento 
indicado pelo Edital para apresentação da Certidão do CREA, a empresa 
agravante apresentou certidão emitida em 15/08/2012, que traz como capital 
social da empresa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. A Comissão Especial 
de Licitação, na sessão de análise de documentos apresentados pelas empresas 
concorrentes expôs a seguinte conclusão quanto à empresa impetrante: "2. A 
CONCORRENTE DIVAN CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA. ME 
APRESENTOU A CERTIDÃO DO CREA BA, COM O VALOR DO SEU CAPITAL 
SOCIAL, COMO SENDO NO VALOR DE R$ 10.000,00 DIVERGENTE DO 
INFORMADO NO SEU BALANÇO PATRIMONIAL, QUE É DE R$ 998.000,00, 
porém a certidão do CREA BA declara no seu conteúdo o seguinte:"CERTIFICO, 
mais, ainda que esta certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer 
serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis 
técnicos citados E PERDERÁ A SUA VALIDADE SE OCORRER QUALQUER 
MODIFICAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APÓS A DATA 
DE SUA EXPEDIÇÃO", TORNANDO SUA CERTIDÃO INVÁLIDA E ASSIM, 
DEIXOU DE ATENDER O ITEM 1.1.13, DO ANEXO 03, DO EDITAL, QUE EXIGE 
"CERTIDÃO DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA (CREA)", SENDO INABILITADA, com 
fundamento no art. 27, inciso II e art. 30 , inciso I. (TRF-5 - AG Agravo de 
Instrumento AG 63654020134050000 (TRF-5) Data de publicação: 22/08/2013) 

 

Portanto, ainda que superadas as argumentações recursais, a Administração, por 

ato de ofício e em utilização da Autotutela administrativa, poderia decidir por inabilitar a 

Recorrente por conta desse outro ponto. 

 

2.2. DO PRAZO LEGAL DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO RELATIVA AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS 
 

Trata-se de matéria objeto de Lei Complementar que determina o tratamento 

diferenciado das micro e pequenas empresas e, nesse particular, merece provimento o recurso, 



 

 

entretanto, a inabilitação da Recorrente permanece por outros motivos. 

 

Como a inablitação persistirá por conta da falha evidenciada no Balanço 

Comercial ou, em última análise, pela irregularidade da certidão do CREA, os demais 

argumentos restam prejudicados posto que não significarão em mudança do resultado do 

julgamento, já que a empresa será mantida como inabilitada. 

 

EM RAZÃO DO ACIMA EXPOSTO CONHEÇO DO RECURSO APRESENTADO 
PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LO IMPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO. 

 

Altamira (PA), 04 de Março de 2022. 

 

 

Claudomiro Gomes da Silva 
Prefeito do Município de Altamira 
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