
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA – PR 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021 

 

ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS EIRELI, pessoa jurídica de 

direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 32.801.753/0001-92 com sede 

no endereço: ROD RODOVIA PR-323, SN, LTE 12 R-3 KM 306600M - parque 

industrial - CEP 87507-014, Umuarama – PR, telefone: (44) 991030883, e-mail: 

adm@engenhariarocha.com  neste ato representado pelo seu representante 

legal o RAFAEL FAUSTINO ROCHA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

12.444.650-3 e do CPF Nº 084.319.439-12, com e-mail: 

rafael@engenhariarocha.com, vem interpor, pelas razões a que possa expor,  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

com PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO face às relevantes razões de 

fato e de direito a seguir aduzidas, as quais se anexam aqui suas razões. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Nos moldes dos princípios constitucionais da publicidade, ampla 

defesa, contraditório e devido processo legal, o presente Recurso 

Administrativo é TEMPESTIVO, se entregue até o dia 17/02/2022, levando-se 

em conta que a ATA de Abertura e Julgamento de Habilitação e Proposta, 

conta o prazo a partir do dia 11 de fevereiro de 2022, conforme o disposto no 

art. 109 da Lei nº 8666/93, que diz:  

“Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da 
aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante” 

Onde a sua contagem far-se-á conforme o art. 219 do CPC, que diz:  



“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido 
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias 
úteis” 

Além da previsão contida art. 109, da Lei 8.666/93, é assegurado a todos 

os litigantes e em todos os processos administrativos o direito ao recurso, 

consoante dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, veja:  

“Art. 5º. (...). 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
” (Original sem grifo).  

Com efeito, o licitante ou contratado que se sentir lesado por decisão 

administrativa pode se valer de recurso administrativo lato sensu, utilizando-

se de meios de reexame interno em face de ato ou decisão administrativa 

que lhe tenha sido desfavorável, o qual será julgado pela autoridade 

hierarquicamente superior àquela prolatora de ato/decisão recorrido pertencente 

ao mesmo órgão ou entidade.  

A Administração Pública pode rever seus próprios atos, quando 

ilegais, inconvenientes ou inoportunos, o Supremo Tribunal Federal editou a 

súmula nº 473, estabelecendo que:  

“Súmula 473: a administração pode anular 
seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial” 

E nesse turno, vale lembrar também que a autoridade poderá atribuir 

efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão trará grave 

consequências à Recorrente. 

Por isso, se faz necessário que seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO 

ao presente recurso, nos precisos termos do art. 109, § 2º e §4º, da Lei 8.666/93, 

que ilustra:  

“§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I 
deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 
eficácia suspensiva aos demais recursos 



[...] 

§ 4o  O recurso será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.” 

Portanto, dentro dos termos legais a tempestividade de prazo é até 

dia 17/02/2022, contando-se 05 dias úteis a partir do dia 11/02/2022, excluindo-

se este dia de início de contagem. 

II – DA SÍNTESE DOS FATOS 

As dez horas, do dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniram-

se a Comissão Permanente de Licitação, no Auditório da coordenadoria de 

licitação e contratos administrativos, composta pelos membros Fabiana Elbi 

Rodrigues Nunes presidente da comissão, Thayna Lopes Torres da Silva e 

Thiago Oliveira da Cruz - Membros da Comissão, referente a TOMADA DE 

PREÇOS N° 002/2021, para recebimento do credenciamento, propostas de 

preços e habilitação 

A empresa Construtora Andrade Araujo Ltda questiona que referente 

a habilitação da empresa ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS EIRELI a 

divergência na 1: Analise contábil está assinado pelo engenheiro. 2: certidão 

vencida negativa relativos aos tributos federais. 3: balanço ser assinado em 

todas as folhas. 4: atestado não registrado e ser CAT. 5: verificar CAT registrada 

28/11/2019 baixada 29/11/2019. 6: atestados operacionais não registrado. 7: 

nota fiscal emitida 04/02/2022, pode ser sem registro, sem'ART de execução. 8: 

Procuração assinada de forma digital para o representante. 

Entretanto, observa-se que a sua análise e respectiva decisão reformada 

pela comissão de licitação, a ROCHA ENGENHARIA interpõe o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir 

expostos. 

 

 

 



III – DAS RAZÕES PARA REFORMAR A R. DECISÃO: 

a) DA ASSINATURA DA ANALISE CONTABIL E DO BALANÇO 

PATRIMONIAL 

A administração pública trouxe como tópico para fundamentar a 

inabilitação da empresa Rocha Engenharia de Rodovias dois pontos 

pertinentes a questões de qualificação econômico-financeira, que foi: “1 -: 

Analise contábil está assinado pelo engenheiro; 3 - balanço ser assinado em 

todas as folhas”. 

A Analise Contábil consiste em uma técnica que realiza a 

decomposição, comparação e interpretação dos demonstrativos 

financeiros da empresa, conforme prevê o edital e diz:  

“6.7.3 – Comprovação da boa situação financeira da 
empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes 
fórmulas: [...]” 

O fato é que tal analise contábil, nada mais é do que apresentar 

aplicação de formula nos dados já encontrados no balanço patrimonial que 

se encontra assinado pelo contador e certificado pela junta comercial.  

Outro ponto é que o edital em momento algum deixou especificado 

como seria a exigência da aplicação, pois, não disponibilizou nenhum 

modelo e nenhuma diretriz direta do que poderia ou não poderia. E assim, 

não tem como a autarquia exigir além do edital. 

Marçal Justen Filho, ao analisar os dispositivos da Lei 8.666/93 que se 

referem aos documentos de habilitação assim se manifestou:  

“Ou seja, não há imposição legislativa a que a 
Administração, em cada licitação, exija comprovação 
integral quanto a cada um dos itens contemplados nos 
referidos dispositivos. O EDITAL NÃO PODERÁ EXIGIR 
MAIS DO QUE ALI PREVISTO, MAS PODERÁ 
DEMANDAR MENOS.” (grifo nosso) 

Quando falamos do BALANÇO PATRIMONIAL, devemos observar que 

além da previsão em edital, há a previsão legal, no art. 31, I da Lei 8666/93 que 

diz:  



“Art. 31.  A documentação relativa à qualificação 

econômico-financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta” 

Um ponto que deve ser muito levado em consideração, é que esse livro 

tem VALIDADE e AUTENTICIDADE junto a JUNTA COMERCIAL DO 

PARANÁ, que mudou o jeito de aceitar o Balanço Patrimonial, aonde agora 

consiste em ser protocolado de forma ELETRONICA, portanto, não há mais 

necessidade de que haja assinatura em todas as páginas, tendo em vista 

que junto com o balanço patrimonial, foi encaminhado o TERMO DE 

AUTENTICAÇÃO que foi feito e elaborado pela junta comercial.  

Para que seja verifica a autenticação, é necessário entrar no site da 

junta comercial do paraná e aplicar o código que vem no documento já 

apresentado.  

Posto isto, não há muito o que discorrer sobre o assunto, pois, a não 

aceitabilidade da autenticidade do balanço patrimonial, caracteriza uma má 

fé da administração pública sem tamanho, Nesta atitude de questionar a 

analise contábil e o balanço patrimonial, vai contra o princípio da moralidade, 

que exige respeito a padrões éticos, de boa-fé, decoro, lealdade, 

honestidade e probidade na prática diária de boa administração, sendo uma 

ofensa a empresa Rocha Engenharia. 

b) DO PRAZO LEGAL DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO RELATIVA AOS 

TRIBUTOS FEDERAIS  

Conforme documentos apresentados, a ROCHA ENGENHARIA DE 

RODOVIAS consiste em um ME – MICROEMPRESA, portanto, é 

regulamentada pela LC 123/06, vale então ressaltar o art. 1º da lei 

supramencionada:  

“Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais 
relativas ao TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
FAVORECIDO A SER DISPENSADO ÀS 
MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO porte 



no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: 

I - à apuração e recolhimento dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, 
inclusive obrigações acessórias; 

II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, inclusive obrigações acessórias; 

III - ao ACESSO A CRÉDITO E AO MERCADO, 
INCLUSIVE QUANTO À PREFERÊNCIA NAS 
AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PELOS 
PODERES PÚBLICOS, à tecnologia, ao associativismo e 
às regras de inclusão.  

IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se 
refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146, in fine, 
da Constituição Federal” 

Como vemos, a empresa Rocha Engenharia é dotada de 

TRATAMENTO DIFERENCIADO, e que se aplica também com PREFERÊNCIA 

pelo PODER PÚBLICO, portanto, é ilegal a sua não aplicabilidade.  

Outro ponto, que foi motivo visto pela administração pública para que 

ocorre a impugnação da empresa, é a “certidão vencida relativos aos tributos 

federais”, demonstrando um enorme equivoco da administração e despreparo 

da administração, já que vai contra preceitos legais já estabelecido.  

No art. 43, §1º da LC 123/06, o legislador traz mais um benefício para 

os empresários, que consiste na seguinte redação:  

“Art. 43.  As MICROEMPRESAS e as empresas de 
pequeno porte, por OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM 
CERTAMES LICITATÓRIOS, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição  

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, será ASSEGURADO O 
PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da administração pública, para 
regularização da documentação, para pagamento ou 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.” 

De acordo com o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, Lei Complementar Nº 123/2006, a comprovação de regularidade fiscal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art146
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art146


dessas empresas somente será exigida para efeito de assinatura do 

contrato. 

Vale mencionar também o Decreto Federal 8538/2015 que regulamenta 

a LC 123/2006, que diz no Art. 4:  

“Art. 4º A comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será EXIGIDA PARA EFEITO DE CONTRATAÇÃO, e 
NÃO COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 
LICITAÇÃO” 

Portanto, podemos entender que o fato de a certidão estar vencida não 

há nenhum prejuízo para com a decisão de habilitação, pois, sua real 

necessidade de apresentação será de até CINCO DIAS após o VENCIMENTO 

DO CERTAME, sendo assim, a rocha engenharia está dentro do prazo legal 

estabelecido pelo legislador em duas leis supramencionadas.   

Então a desclassificação por conta da documentação estar vencida, não 

tem aplicabilidade, haja visto que sua real necessidade se encontra com a 

assinatura do contrato, conforme toda legislação apresentada.  

c) DO RECONHECIMENTO DO ATESTADO FRENTE AO EDITAL, DA 

DISPENSA DO REGISTRO E DA LEGALIDADE DA NOTA FISCAL 

Continuando, um dos pontos questionado pela autoridade foi “atestado 

não registrado e ser CAT” e posteriormente questionaram “atestados 

operacionais não registrado”, e para isso precisamos visualizar o princípio da 

legalidade, conforme o art. 37, caput da Constituição Federal que prevê 

expressamente: 

“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: [...]” 

Como leciona Hely Lopes Meirelles: “a legalidade, como princípio de 

administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade 

funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e 

deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-

se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”, e 

posteriormente complementa “Na Administração Pública não há liberdade nem 



vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a 

lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”. 

Desta forma, devemos avaliar o que prevê o EDITAL da TOMADA DE 

PREÇO 02/2021, que diz: 

“6.8.2 Quanto à capacitação técnico-operacional: 
apresentação de um ou mais ATESTADOS DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido POR PESSOA 
JURÍDICA de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, relativo à execução 
de obra ou serviço de engenharia, compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação” 

O Atestado de capacidade técnica consiste em uma declaração 

simples, feita por outra empresa ou órgão público que já tenha contratado a 

empresa fornecedora antes. Ou seja, é como se fosse uma CARTA DE 

RECOMENDAÇÃO DE UM DOS CLIENTES que já saíram satisfeitos com os 

produtos ou serviços prestados. Sendo assim, não há necessidade de que haja 

a chancela de um órgão regulamentador, pois, trata-se de uma declaração, 

portanto não há o que se falar em REGISTRO, já que a sua forma de 

elaboração é prevista como até mesmo “simples”, já que deverá ali conter 

as informações corretas e precisas sem grandes formalidades.  

Tanto que, a própria administração pública confirmando a 

legitimidade do atestado, em seu edital trouxe uma regulamentação do que 

iria servir para comprovar a legitimidade do atestado de capacidade técnica, 

onde traz em seu texto:  

“6.8.8 As licitantes, quando solicitadas, deverão 

disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados 

solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), 

endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia” 

Respeitando a previsão em edital, a empresa Rocha Engenharia de 

rodovias, além de apresentar o atestado de capacidade técnica emitida por seu 

atual contratante, enviou o contrato de prestação de serviço e a NOTA 



FISCAL, aonde ambos os documentos comprovam que o serviço foi executado, 

documentos estes que por si só já bastariam para que fosse aceito.  

Porém, a administração pública trouxe outro questionamento para a 

infundada inabilitação, que foi: “7: nota fiscal emitida 04/02/2022, pode ser sem 

registro, sem ART de execução”, vem que a autoridade pública resolveu que 

iria questionar a veracidade de uma nota fiscal, documento este que foi 

emitido pelo seu ORGÃO COMPETENTE que trás em seu próprio corpo 

descritivo, prova de legitimidade e autenticação, que poderia muito bem ser 

confirmada.  

Neste caso, devia a sua natureza ser confirmada e validada por outro 

órgão público, não há o questionar com relação a sua data de emissão, já que 

isto independe do fato pratico da sua aplicabilidade, ou seja, não importa a 

sua data de emissão já que a sua finalidade é provar que o atestado de 

capacidade técnica tem validade. 

No edital e na legislação vigente no pais, não há nenhum 

questionamento com relação a DATAS, sendo assim, uma empresa não pode 

participar do certame só porque o seu documento foi emitido um dia antes na 

habilitação? Isso não tem APLICABILIDADE LÓGICA, indo TOTALMENTE 

contra TUDO que a constituição federal, os princípios e digo mais, contra até 

mesmo a LC 123/06.  

O questionamento quanto a legalidade desde documentos (que já 

contem provas de autenticidade) fere todos os princípios e condições que 

vemos em nossas leis gerais, mas principalmente aquelas que versa as 

atitudes da administração pública.  

Portanto, observamos aqui, que não há o que questionar com relação 

a legitimidade, aplicabilidade e função do atestado de capacidade técnica 

apresentada pela Rocha Engenharia de Rodovias, e digo mais, não há o que se 

questionar com relação a nota fiscal, pois tais questionamentos beira a 

ilegalidade e imoralidade da administração pública. 

d) DO RECONHECIMENTO DO CREA COMO ORGÃO REGULAMENTADOR  



Outro ponto trazido foi que: “5 - verificar CAT registrada 28/11/2019 

baixada 29/11/2019”, o que demonstra um enorme equivoco da administração, 

pelos seguintes motivos  

O CREA é a sigla para Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 

existindo um por estado do país. Essas entidades existem para dar orientações 

precisas e fiscalizar os profissionais de áreas tecnológicas.  

Portanto, é um ORGÃO REGULAMENTADOR e de grande relevância, 

seus documentos então deveriam ter total validade e não ser questionados sem 

fundamento pautável, porém, não é o que vemos aqui, já que a administração 

pública resolveu questionar algo tão simples e de fácil entendimento.  

Segundo a indagações, o questionamento é de que o CAT teria sido 

Registrada em: 28/11/2019 e Baixada em: 29/11/2019, porem, vemos aqui um 

grande equívoco de interpretação diante aos fatos apresentados. Ocorre que na 

mesma página encontrasse a seguinte informação:  

 

 

O questionamento então feito pela administração torna-se nada mais 

do que um equívoco de interpretação já que no próprio documento inúmeras 

vezes vemos datas de início e de conclusão efetiva.  

Além do mais, essas informações vemos que o próprio CREA dá 

legitimidade ao documento no seu registro e na sua aceitação, além do mais 

vale ressaltar que o documento elaborado pela empresa VIAPAR, aonde 

também encontra-se com a data correta e com assinatura que comprova a 

efetividade da certidão.  



 

E sendo assim concluímos que houve um equívoco na hora do 

entendimento sobre a o documento apresentado, levando, portanto, a 

reanálise do fato, pois a sua não aceitação será entendido como ferimento do 

princípio da moralidade e da boa fé, ao não aceita um documento válido que 

foi validado por um órgão competente, conforme imagens acima.  

e) DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA DIGITAL  

Por último, a entidade questionou “a procuração estar assinada por 

assinatura digital”.  

Primeiro devemos ver o que o prevê o EDITAL da TOMADA DE PREÇO 

02/2021 regulariza sobre a figura do representante legal que irá usar a 

procuração:  

“2.1.2. Representante designado pela empresa 

licitante, que deverá apresentar instrumento particular 

de procuração ou documento equivalente, com 

poderes para se manifestar em nome da empresa licitante 

em qualquer fase da licitação, acompanhado de 

documento de identificação oficial e do registro comercial, 

no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto 

em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício” (grifo 

nosso) 

Posto isto, a própria administração disse que seria aceito o 

instrumento particular de procuração, que consiste em um documento que é 

feito por um outorgante, neste caso a Rocha Engenharia de Rodovias, ao 

outorgado, que consiste no Maicon Vieira Rodrigues, onde lhe foi concedido 

poderes específicos de representação perante a comissão de Licitação 



Conforme bem elucida o art. 654 do Código Civil o seguinte: 

“Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar 

procuração mediante instrumento particular, que 

valerá desde que tenha a assinatura do outorgante” 

(grifo nosso) 

Sua veracidade e legalidade é reforçada pela Lei, no art. 219 do CC, 

que diz: 

“Art. 219. As declarações constantes de documentos 

assinados presumem-se verdadeiras em relação aos 

signatários”  

Antes de decorrer o que a lei prevê e diz sobre, precisamos entender o 

que é uma assinatura digital.   

Quando falamos de uma assinatura digital trata-se de tipo específico 

de assinatura eletrônica que cumpre os requisitos legais mais rígidos e 

fornece o mais alto nível de segurança da identidade. É uma maneira legal 

de obter consentimento ou aprovação em documentos que pode substituir 

uma assinatura de próprio punho.  

Entendido isso, o Código de Processo Civil trás em seu texto legal, ao 

tratar da figura de procuração o seguinte texto, no art. 105, §1º:   

“Art. 105. [...] § 1º A procuração pode ser assinada 

digitalmente, na forma da lei” 

 Além disto, o vemos regulamentado em lei o que autentica um 

documento, segundo o texto legal, que prevê:  

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: 

[...] 

II - a autoria estiver IDENTIFICADA POR QUALQUER 

OUTRO MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE 

ELETRÔNICO, nos termos da lei; 

[...]” 



Em Suma, ao analisar o que constrói todo o texto legal, vemos que ao 

ser tratar de uma PROCURAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR, a sua 

simples assinatura já o torna válido, perante os negócios jurídicos que forem ser 

celebrados com tal instrumento legal, isto significa que, uma assinatura de 

próprio punho teria por si só a sua validade legal.  

O que ocorre aqui, é além da assinatura de próprio punho, temos a 

assinatura digital, que consiste em uma assinatura normal, que é considerada 

como uma forma legal de autenticação, também constata-se pelas inúmeras 

citações legais que a assinatura feita pelo meio digital tem total validade 

como assinatura em contrato de instrumento particular de procuração.  

Consequentemente, a não aceitação da validade da assinatura digital 

vai contra todos os preceitos legais pré-estabelecidos pela lei, o que consiste 

em um enorme desrespeito ao judiciário.  

IV. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer seja conhecido, acolhido e provido de forma integral 

o presente RECURSO ADMINISTRATIVO e as razões recursais nele expostas. 

De forma específica, requer-se: 

1. Reanalise dos documentos já apresentados  

2. Habilitação da empresa ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS;  

Por fim, caso seja mantida a decisão pela Comissão, o que não se acredita, 

requer seja o recurso administrativo encaminhado à Autoridade Superior para 

devida apreciação e provimento, na forma do artigo 109, § 4º, da Lei 8.666/1993. 

16 de Fevereiro de 2022 

Nestes termos. Pede deferimento. 

 

_____________________________________ 

Rafael Faustino Rocha                                                                                                  
Sócio – proprietário 

Engenheiro Civil 
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